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  איציק מַאנגער

 די מעׂשיות ֿפון 
  הערשל זומערװינט

  
  
  

די מעׂשיות הָאט מיר דערצײלט הערשל זומערװינט בַײ . מעׂשה
-װַאסער, װּו יִידישע טרעגערס, ּפַאנטולע גױ אין דער טשַאינע

ֿפירערס און סּתם הָארעּפַאשניקעס ֿפלעגן קומען טרינקען טײ 
  ..צװישן ֿפינף און זעקס נָאך מיטָאג

  
זענען געװען , װָאס הערשל הָאט דערצײלט, ַאלע מעׂשיות

װַײל , און ַאלע מעׂשיות זענען געװען אמתע, אױסטערליש ביז גָאר
  .זײ הָאבן זיך געטרָאֿפן מיט אים ַאלײן

  
, אױב איר זעט נָאך הַײנט צו טָאג ַאן אױסגעשטערנטן הימל

 ַאחוץ ,קײנעם נישט? װײסט איר װעמען איר הָאט צו ֿפַארדַאנקען
  .הערשל זומערװינטן

  
איז נָאך געװען ַא קלײן , הערשל, װען ער, געשען איז דָאס ַא מָאל

  .אין גַאנצן ַא יָאר עלף. יִינגל-חדר
  

שמיץ הָאט ער ; ַא שטיֿפער איז ער געװען אײנער אין דער װעלט
יעדן נַײעם ; איז נָאר אין אים ַארַײן'װי ֿפיל ס, געכַאּפט ֿפונעם רבין

  .יק הָאט ער ֿפַארזוכט דער ערשטערקַאנטש
  

נָאר די שמיץ ֿפונעם רבין זענען געװען ַא גָארנישט מיט ַא נישט 
  .ַאנטקעגן דעם קנַײּפן ֿפון דער שטיֿפמַאמע

  
װען זי איז געגַאנגען מיט אים צו , הערשלס מַאמע איז געשטָארבן

  .ער איז געבױרן געװָארן ַא יתום. קינד
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ָאס דער טַאטע הָאט אין ַא צַײט ַארום װ, און די שטיֿפמַאמע
נישט ליב , הערשלען, הָאט אים, ַארָאּפגעברַאכט ֿפון דער ֿפרעמד

הערשל איז איר . ַאז נישט אומזיסט, איז ַא סֿברה'און ס, געהַאט
איז ער , הָאט זי אים געשיקט ַא גַאנג. דערגַאנגען די יָארן

הײם געקומען ערשט צו ַא; ֿפַארֿפַאלן געװָארן אױף ַא גַאנצן טָאג
  .װעטשערע

  
װען דער טַאטע ֿפלעגט ַאהײם קומען ֿפונעם מַארק ַאן 

ֿפלעגט די שטיֿפמַאמע אױסגיסן , ַא מידער, ָאּפגעהָארעװעטער
הערשל „און “ הערשל ַאזױ„ֿפַאר אים איר גַאנץ ביטער הַארץ׃ 

  “.ַאזױ
  

. לָאגןהָאט אים קײן מָאל נישט געש, בטֿבע ַא גוטער, דער טַאטע
“ ,שטיקלעך„נֿפש ֿפון הערשלס -ער הָאט געהַאט עגמת, אמת
און ַאז די שטיֿפמַאמע הָאט , הָאט אים בֿפירוש געַארט'ס

ֿפלעגט ער טרױעריק ַא “ ,צושטעלן ַא בענקעלע„ֿפַארענדיקט איר 
  שמײכל טָאן׃

  
װעסט נָאך . זָארג זיך נישט, זלַאטע,  ער װעט נָאך זַײן ַא לַײט–
  “.ָארעמע לַײט„ֿפון די ... נָאר ,  ער װעט זַײן ַא לַײטַאז, זען
  

, זעענדיק ַאז דער טַאטע קומט ָאּפ דעם גַאנצן ענין מיט ַא װערטל
קנַײּפן הָאט זי . הָאט די שטיֿפמַאמע זיך ַאלײן ַאן עצה געגעבן

װי מען , ֿפון יעדן קניּפ הָאט ער. הָאט זי אים געקניּפט, געקענט
  “.ָאקע מיט לעמבעריקגעזען קר„, זָאגט

  
און הערשל הָאט געענטֿפערט אױף איר קנַײּפן מיט נַײע 

  “.שּפיצלעך„און מיט נַײע “ שטיקלעך„
  

דער . שטיֿפער אײנער אין דער װעלט. ַא. ָאט ַאזַא איז ער געװען
  .מלך ֿפון ַאלע קונדסים סַאמערָאדנער

  
 זַײן טַאטן װי בַײ, בַײ זײ אין שטוב הָאט זיך ַארומגעדרײט ַא הָאן

דער דָאזיקער הָאן הָאט געטָאן װָאס ער הָאט . אין װַײנגָארטן
קײנער הָאט . װּו ער הָאט געװָאלט, ָאנגעמַאכט דָארטן, געװָאלט

קײנער הָאט אים נישט געֿפרעגט קײן . אים נישט געטשעּפעט
װָאס איז צו הערשלען געװען ערגער װי , די שטיֿפמַאמע. שאלות
  .צום הָאן געװען ממש װי ַא טױבאיז , ַא ּכלֿב
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רוחות און , װָאס הָאט געגלױבט אין שדים, די שטיֿפמַאמע

ַאז דער הָאן איז ַא גילגול ֿפון איר , הָאט זיך אַײנגערעדט, גילגולים
זי הָאט אים דערקענט אין זַײן . מענדל-ערשטן מַאן הערש

נדל מיט מע-הערש. און אין זַײן ציטערן מיטן קעּפל“ זַײטיקן קוק„
  .די בײנער

  
הָאט זי אים טַאקע , ַאז קײנער איז נישט געװען אין דער הײם

  און זיך געװישט מיטן ֿפַארטוך די אױגן׃“ מענדל-הערש”גערוֿפן 
  
. װײ איז מיר, ַא הָאן ביסטו געװָארן. מענדל-הערש,  קומסט ָאּפ–

הָאב 'כ? מענדל-הערש, װער הָאט דיך געהײסן נָאכלױֿפן ַאלע מײדן
איצט ביסטו מגולגל געװָארן אין ַא . מענדל-הערש, דיך געװָארנט

  .װײ איז מיר, הָאן
  

  ַא רגע שּפעטער׃
  
װָאס ביסט ַארַײנגעלָאֿפן צו מיר אין די , מענדל-הערש,  דַײן מזל–

בַײ ַאן ַאנדערן װָאלט מען דיך . הָאב דיך דערקענט'הענט און כ
געגעסן און ֿפון לַאנג שױן ֿפון לַאנג אױֿפ, שױן ֿפון לַאנג געקױלעט

  .ָאן דיר ֿפַארגעסן
  

ַאז די , מענדל הָאט בֿפירוש געֿפילט- און דער הָאן הערש
ַאז זי , צי ער הָאט אױך דערקענט. שטיֿפמַאמע איז אים ַא ֿפרַײנד
און . װײסט נישט הערשל זומערװינט, איז ַא מָאל געװען זַײן װַײב
  . דערצײלןװעט ער נישט, דָאס װָאס ער װײסט נישט

  
, װיֿפל הענער און הינער מען הָאט שױן נישט אױסגעקױלעט

בַאהיט און בַאשיצט , מענדל דער הָאן איז געבליבן לעבן-הערש
װָאס הָאט אים ַאֿפילו געגעבן ֿפון צַײט צו , ֿפון דער שטיֿפמַאמען

  .צַײט עסן הינערשע ּפולקעס ֿפון ַאנדערע געקױלעטע הינער
  

-הערש, ַאז איר ערשטער מַאן, ט זיך דערמָאנטדי שטיֿפמַאמע הָא
  .לעבן'ס, הָאט ליב געהַאט ַא הינערשע ּפולקע, מענדל

  
-ַאז הערשל זומערװינט הָאט ֿפַײנט געהַאט הערש, ֿפַארשטײט זיך

  .װַײל ער הָאט ֿפַײנט געהַאט די שטיֿפמַאמע, מענדל דעם הָאן
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. ַאנגען די יָארןאיז ער דעם הָאן דערג, װּו ער הָאט נָאר געקענט
  .רֿפעדט מען שױן נישט, ֿפון אױסרַײסן ֿפעדערן אײנציקװַײז

  
. הָאט אים הערשל אױֿפגעװעקט, הָאט דער הָאן געכַאּפט ַא דרימל

הָאט ער אים ַאזױ לַאנג , הָאט ער דעם הָאן ָאנגעטרָאֿפן אין הױף
זיך ביז דער הָאן הָאט ַארױֿפגעֿפלַאטערט אױֿפן ּפלױט און , געיָאגט

  .גערוֿפן צו הילף די שטיֿפמַאמע, הײזעריק צעקרײעט
  

-דערהערנדיק דעם ֿפַארצװײֿפלטן קרײ ֿפון הערש, די שטיֿפמַאמע
-טױט נישט-איז געקומען צו לױֿפן נישט, מענדל דעם הָאן

  .לעבעדיק און אים אױסגעלײזט ֿפון הערשלס הענט
  

נעם הָאן ֿפַאר דער שטיֿפמַאמען איז יעדער הײזעריקער קרײ ֿפו
ַאז זי הָאט דָא צו טָאן מיט ַא גילגול ֿפון איר , געװען נָאך ַא סימן

װען מען ֿפלעגט אים , ַאזױ ֿפלעגט ער קרײען. ה“ע, ערשטן מַאן
  .מכבד זַײן מיט ַאן עליה

  
דער שטיֿפער הערשל הָאט װידער געיָאגט דעם , מַאכט זיך ַא מָאל
ט צעּפלָאשעטע ֿפליגל דער הָאן הָאט זיך מי. הָאן איבערן הױף

הערשל הָאט דערֿפון װילד הנאה . גוטער-געטרָאגן װי ַא נישט
, ער הָאט זיך געיָאגט נָאך אים און געזונגען דָאס לידל. געהַאט

װען ער , װָאס ער הָאט ַאלײן צוגעטרַאכט ַא װָאך אױף צו ֿפריער
  הָאט געזען דעם הָאן ּפיקן ַא הינערשע ּפולקע׃

  
  ,ֿפרעסער-ינערמענדל ה-הערש

  .דו זָאלסט נישט װַאקסן גרעסער
  

. ַארױף אױֿפן ּפלױט, װי זַײן שטײגער אין ַאזַא סּכנה, דער הָאן איז
, ער הָאט געקרײעט. נָאר הערשל הָאט אים נישט צו רו געלָאזט

די שטיֿפמַאמע איז ָאבער נישט . גערוֿפן צו הילף די שטיֿפמַאמע
ד געגַאנגען עּפעס אַײנקױֿפן אין זי איז גרָא. געװען אין דער הײם

אױֿפן װעג הָאט זי ָאנגעטרָאֿפן גיטל די . געװעלבל-שּפַײז
רוחות , שּפרעכערין און מיט איר ֿפַארֿפירט ַא שמועס װעגן שדים

  .און ַאנדערע װַײבערישע זַאכן, און גילגולים
  

הָאט זי געטרָאֿפן אונדזער הערשל ַא , װען זי איז ַאהײם געקומען
און דער הָאן , זיך יָאגנדיק נָאכן הָאן, ַא גליקלעכן, לַאמטןצעֿפ

  .קױם געכָארכלט-הָאט שױן קױם
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. איז איבעריק צו דערצײלן, ַאז הערשל הָאט געלײזט דָאס זַײניקע

הערשל . גוט ָאנגעדרײט די אױערן-די שטיֿפמַאמע הָאט אים גוט
דיק הָאט ַאנטלױֿפנ. הָאט זיך קױם ַארױסגעריסן ֿפון אירע הענט

ער איר ַארױסגעשטעלט די צונג און טַאקע ּתיּכף זיך צעזונגען 
  קינד און קײט זָאלן הערן׃, איבער דער גַאנצער גַאס

  
  ,ֿפרעסער-מענדל הינער-הערש

  .דו זָאלסט נישט װַאקסן גרעסער
  

די שטיֿפמַאמע הָאט געהַאלטען דעם אױסגעלײזטן הָאן אין אירע 
  ום הַארצן און געשעּפטשעט׃אים צוגעטוליעט צ, ָארעמס

  
און דעם ! װײ איז מיר, מענדל- הערשל,  קומסט ָאּפ–

  ַאנטלױֿפנדיקן הערשל הָאט זי נָאכגעשריגן׃
  

װעסטו , ַאז דו װעסט ַאהײם קומען צו װעטשערע, װַארט, װַארט
  .ערשט כַאּפן דָאס דַײניקע

  
ַאז הערשל איז נישט ַאהײם געקומען צו , ֿפַארשטײט זיך

הָאט ער זיך ַארומגעדרײט איבער די , ַא הונגעריקער. עװעטשער
מענדל דער הָאן ּפיקט ַא -אין דמיון געזען װי הערש. גַאסן

װי די שטיֿפמַאמע װינטשט אים צו מיטן גַאנצן , הינערשע ּפולקע
 הַארצן׃

  
  !זָאל דיר װױל בַאקומען, מענדל-הערש, עס,  עס–
  

  ?  עס אים געטױגטצו װָאס הָאט. הערשל הָאט חרטה געהַאט
  .נָאר ַאהײם גײן הָאט ער מורא, איצט טָאטשעט אים דער הונגער

  
איז הערשל ַאהײם , װען ַאלע זענען שױן געשלָאֿפן, בַײ נַאכט
איז ער ַארױֿפגעקרָאכן , אױף די שּפיץ ֿפינגער, שטיל. געקומען

  . אױֿפן בױדעם און זיך געלײגט ַא הונגעריקער שלָאֿפן
  

ַא , לום הָאט ער געהַאט׃ ער ַאלײן איז ַא יונג הינדלַא מָאדנעם ח
ֿפירט אים , בּכֿבודיקע הון, ַא ֿפעטע, די שטיֿפמַאמע. ֿפַארשרַײטס

  .דָאס ערשט מָאל אין חדר ַארַײן
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ער . מענדל דער הָאן- איז הערש–!  גָאט מַײנער–דער מלמד 
רעגט דָאס קעּפל אױף ַא זַײט און ער ֿפ, װי זַײן שטײגער, הַאלט
  אים׃

  
  ?װי מַאכט',  קמץ ַא–
  

  .און טַאקע ּתיּכף ַא ּפיק אים אין קעּפל
  
  ?יִינגעלע',  און קמץ ג–
  

  .און נָאך ַא מָאל ַא ּפיק אים אין קעּפל
  

ַא דערשרָאקענער הָאט זיך הערשל אױֿפגעכַאּפט ֿפונעם שלָאף און 
  .זיך ַארומגעקוקט אין ַאלע זַײטן

  
  .און ַאלץ איז געװען ַא חלום, םער איז אױֿפן בױדע, יָא
  

  .ער הָאט ָאּפגעָאטעמט און זיך שַארף אַײנגעהערט
  

  ?ָאבער װער ּפיקט עס ֿפָארט
  

ֿפענצטערל און - ער איז ּפַאמעלעך צוגעקרָאכן צום דַאך
  .ַארױסגעשטעקט דעם קָאּפ

  
דער הימל איז . די ערשטע רגע איז הערשל געבליבן װי געּפלעֿפט

אױֿפן שװַארצן קױמען איז געשטַאנען . רנטגעװען אױסגעשטע
מענדל דער הָאן און געּפיקט מיט זַײן שַארֿפן שנָאבל די -הערש
  .שטערן

  
  .ַאז דָאס זענען זערנעס, דער נַארישער הָאן הָאט געמײנט

  
מענדלען ַאזױ -לָאזן הערש. הערשל הָאט דערֿפילט די סּכנה

ון דער גַאנצער מַאכט ער ַא ּתל ֿפ, װַײטער ּפיקן די שטערן
. נָאר ֿפון ַאלע שטערננעכט בכלל, נישט נָאר ֿפון דער, זומערנַאכט
לָאזט ַארַײן נַאכט איבער דער צװײטער , איז בַאקַאנט'װַײל װּו ס

  .בירושה די שטערן
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. ֿפענצטערל-הערשל איז ּפַאמעלעך ַארױסגעקרָאכן דורכן דַאך
ערנענטערט צום ּפַאמעלעך ד-אױֿפן בױך הָאט ער זיך ּפַאמעלעך

  .מענדל זָאל נישט הערן-הערש, קױמען
  

מענדל דער הָאן איז טַאקע געװען ַאזױ ֿפַארנומען מיט -און הערש
  .ַאז ער הָאט טַאקע גָארנישט נישט געהערט, דער ַאכילה

  
-הערש. מיט ַא מָאל הָאט אים הערשל ַא כַאּפ געטָאן בַײ די ֿפליגל

ַאז ֿפַאר שרעק הָאט , רשרָאקןמענדל דער הָאן הָאט זיך ַאזױ דע
װָאס ער הָאט שױן געהַאט , ער צוריק אױסגעברָאכן ַאלע שטערן

  .אױסגעּפיקט
  

הערשל הָאט מיטן דערשרָאקענעם הָאן געדרײט איבערן קָאּפ און 
  װָאס איז אים גרָאד אַײנגעֿפַאלן׃, געזונגען ַא נַײ לידל

  
  ,מענדל שטערנּפיקער-הערש

  .יקרדי ַאכילה איז דער ע
  

, די שטערן אױֿפן הימעל הָאבן ממזריש צו אים ַארָאּפגעװּונקען
  הערשל הָאט ֿפַארשטַאנען זײער מײן׃

  
  .ן קײן מָאל נישט ֿפַארגעסן די טוֿבה'מיר,  הערשל–
  

. די ערשטע ּפָאר מינוט איז דער הָאן געװען ַאזױ ּפריטשמעליעט
ילערהײט װָאס ער הָאט געּפרַאװעט שט, מָאלצַײט-דָאס שטערן

ַאז , איז ַאזױ אומגעריכט איבערגעריסן געװָארן, היט ַאזַא הנאה
טוט 'װָאס ס, ער הָאט די ערשטע ּפָאר מינוט נישט געװּוסט בכלל

  .זיך מיט אים
  

ערשט װען הערשל הָאט מיט אים ָאנגעהױבן צו דרײען איבערן 
, קָאּפ און גענומען טַאנצן ַארום דער קױמען װי ַאן אינדיַאנער

  .ָאט ער זיך מוראדיק צעקרײעטה
  

איז 'װי ס, די הענער ֿפונעם שטעטל הָאבן אים ָאּפגעענטֿפערט
ַאז די . איז געװָארן ַאזַא קרײערַײ'ס. דער שטײגער ֿפון הענער

- ָאּפגעגָאסן נעגל, בַאלעבַאטים ֿפון שטעטל הָאבן זיך אױֿפגעכַאּפט
  .טָאגט שױן'ַאז ס, געמײנט, װַאסער
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ַאמע הָאט דערהערט דָאס ֿפַארצװײֿפלטע קרײען הערשלס שטיֿפמ
אין הױלן העמד און . זי הָאט דערֿפילט די סּכנה... ֿפון איר גילגול

, מיט דער קָאטשערע אין דער הַאנט איז זי ַארױף אױֿפן בױדעם
  .ֿפענצטערל-קױם זיך ַאדורכגעשּפַארט דורכן דַאך
לײן קענט איר זיך שױן ַא, װָאס הערשל הָאט ָאּפגעלײזט

  .די שטיֿפמַאמע הָאט אים נישט געזשַאלעװעט. ֿפָארשטעלן
  

בלָא סימנים ֿפון -און-הערשל זומערװינט װַײזט נָאך הַײנט די ברױן
  הָאט זיך געלױנט׃'ָאבער ס. יענע קלעּפ

  
  –.די שטערן הָאב איך ֿפָארט גערַאטעװעט

  
ס מענדל דער הָאן איז ֿפון יענער נַאכט ָאן געװָארן עּפע-הערש

אין ַא ּפָאר װָאכן ַארום הָאט ער ֿפַארװָארֿפן . נישט מיט ַאלעמען
  .דעם קעּפל צום לעצטן מָאל אין ַא װינקל ֿפונעם הױף

  
, ער. װײסט קײנער נישט, אין װָאס ֿפַאר ַא גילגול ער איז הַײנט

ַא סימן׃ ָאט . איז ָאבער געקומען צו זיך ֿפון די קלעּפ, הערשל
 אמתע מעׂשיות װָאס הָאבן זיך געטרָאֿפן לעבט ער און דערצײלט
  .טַאקע מיט אים ַאלײן

  
  די מעׂשה מיט די ֿפײגל׃, למשל, ָאט
  

הערשל איז דענסטמָאל געװען . געשען איז דָאס מיט יָארן קַאריק
זַײן יִינגערע . ַא יונג מיט בײנער, נַײנצן-ַא בחור ֿפון ַא יָאר ַאכצן

נָאר די . ה געהַאטשװעסטער אײדל הָאט שױן געהַאט חתונ
  געװָארטשעט׃, װי איר שטײגער, שטיֿפמַאמע הָאט נָאך

  
נָאר דָאס דרײט זיך ַארום ,  בַײ לַײטן איז ַאזַא יונג שױן ַא טַאטע–

װעסט נָאך הָאבן דעם . יָאגט זיך נָאך מײדן. ּפוסט און ּפַאסט
  .געדענק מַײנע רײד. מענדל-זעלבן סוף װי מַײן הערש

  
קײן ֿפרַײנד . ס די שטיֿפמַאמע הָאט געװָארטשעטנָאר מַאלע װָא

-און זינט דעם טױט ֿפון הערש, איז זי אים קײן מָאל נישט געװען
  . ַאװדאי און ַאװדאי נישט–מענדל דעם הָאן 
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מענדל דער הָאן - אין טָאג װָאס הערש–הָאט זי יעדעס יָאר , ַאגֿב
 דער שמׂש  געגעבן ליכט אין שול און עוזר–איז נֿפטר געװָארן 

  .הָאט געזָאגט קדיש ֿפַאר בַאצָאלטס
  

הערשלס יִינגערע שװעסטער אײדל הָאט מיט מזל חתונה , הקיצור
  .געהַאט און צום יָאר איז זי געלעגן געװָארן מיט ַא יִינגל

  
צװײ טעג ֿפַארן ברית הָאט דער טַאטע ַאװעקגערוֿפן הערשלען אין 

  ַא זַײט און צו אים געזָאגט׃
  
דָאס ֿפערד און ֿפָאר ַאריבער קײן דַארַאבַאן , מַײן זון, ן אַײן שּפַא–

ַאז ער זָאל דיר געבן , מַײן זון, צו זלמן דעם שענקער און זָאג אים
װָאס ער הָאט ַאװעקגעשטעלט ֿפַאר מיר מיט , דָאס ֿפעסל װַײן

ַאזױ זָאג , איבערמָארגן, אים ירצה השם. צװַאנציק יָאר צוריק
ער ֿפרײלעכסטער טָאג אין מַײן לעבן׃ דָאס װעט זַײן ד, אים

שּפַאן אַײן דָאס ֿפערד , הערשל, נעם די בַײטש. ערשטע אײניקל
דער ברית זָאל , און ֿפָאר און קום בַאצַײטנס מיטן ֿפעסל װַײן

  .חלילה נישט װערן ֿפַארשטערט
  

הערשלס טַאטע און זלמן דער שענקער ֿפון דַארַאבַאן זענען 
מיט . אײן גוף און אײן נשמה. ע גוטע ברידערגעװען געשװָארענ

װען זײ הָאבן זיך נָאך ַא לַאנגער , ַאן ערך צװַאנציק יָאר צוריק
הָאט זלמן דער שענקער ֿפַאר זַײן חֿבר , צַײט נָאך ַא מָאל געטרָאֿפן

און ַא , אין די אױגן ַארָאּפגעשטעלט ַא ֿפעסל װַײן אין קעלער
ַאז דָאס ֿפעסל , אים געזָאגט,  ּפלײצעקלַאּפ טוענדיק זַײן חֿבר אין
װען ער װעט זַײן אױֿפגעלײגט און װען , װַײן קען ער שיקן נעמען

איז דער ֿפרײלעכסטער טָאג אין זַײן 'ַאז ס, װעט זיך אים דוכטן'ס
  .לעבן

  
ַאן ערך צװַאנציק יָאר איז געשטַאנען דָאס ֿפעסל בַײ זלמן דעם 

  . דערװַארטהָאט זיך'ביז ס, שענקער אין קעלער
  

דָאס ערשטע מָאל אין זַײן לעבן הָאט הערשל געזען דעם טַאטנס 
  .נָאר אמתע ֿפרײד איז מסוגל צו ַאזַא ליכטיקײט. ּפנים שַײנען

  
גענומען די בַײטש , הערשל הָאט אַײנגעשּפַאנט ֿפערד און װָאגן

  מיט דער רױטער טרָאלד אין הַאנט ַארַײן׃
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  !בַאןקײן דַארַא, קַאשטַאן,  װיָא–
  

-בַארג, ַארױף-בַארג. קײן דַארַאבַאן איז געװען ַא מהלך װעגס
  .ֿפײגל און זונגָאלד. טָאּפָאליעס ּפַאזע װעג, ֿפעלד און װַאלד. ַארָאּפ

, נישט געװַארט, איז געלָאֿפן, אױסגערוט און זַאט, דָאס ֿפערדל
  .און הערשל זָאל עס דערמָאנען מיט דער בַײטש

  
  געקנַאלט מיטן בַײטשל. אױֿפגעלײגט ביז גָארהערשל איז געװען 

אױף די ליּפן הָאט זיך אים געגרַײזלט . סּתם אין דער װעלט ַארַײן
  ָאט ערשט טַאקע צוגעטרַאכט׃, ַא גרַאם

  
  נָאר ַא בַאן, נישט קײן ֿפערדל

  .ֿפליט קײן דַארַאבַאן, לױֿפט עס
  ?טַײטש'ס, ֿפרעגט דָאס ֿפערדל׃ הערשל

  ?ג דיר די בַײטשצו װָאס טױ, זָאג
  

דערֿפַאר . ַאז די בַײטש איז איבעריק, הערשל הָאט טַאקע געֿפילט
װַײל , און אֿפשר בלױז דערֿפַאר. הָאט ער צוגעטרַאכט דָאס לידל

  .מיט ַא לידל איז הײמלעכער אױֿפן װעג
  

זלמן דער הענקער . ֿפַאר נַאכט איז ער ָאנגעקומען קײן דַארַאבַאן
, ַא קלײניקײט. טוֿב-װי מיט ַאן אֿבן, רֿפרײטהָאט זיך מיט אים דע

  !דער אײנציקער זון ֿפון זַײן בעסטן חֿבר
  

  ער הָאט הערשלען ַא קלַאּפ געטָאן אין דער ּפלײצע׃
  
  ?הַא, ַאלט געװָארן?  װָאס מַאכט עּפעס דער טַאטע–
  

הָאט אים , און ַאז הערשל הָאט אים איבערגעגעבן זַײן שליחות
װידער ַא מָאל ַא קלַאּפ געטָאן אין דער זלמן דער שענקער 

  ּפלײצע׃
  
קומט אונדז ַא 'ס, הײסט עס. הערשל,  ַאזױ הָאב איך דיר ליב–

מיט די יָארן . ַאז דָאס ֿפעסל װַײן שטײט, ֿפַארשטײט זיך. טוֿב-מזל
נישט װי איך און דַײן טַאטע׃ װָאס , איז עס געװָארן שטַארקער

  .ַאלטער ַאלץ שװַאכער
  

   ַא טיֿפן זיֿפץ הָאט זלמן דער שענקער ֿפַארענדיקט׃און מיט
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  –!װען דער מענטש װָאלט געװען געגליכן צו ַא ֿפעסל װַײן, ַאך
  

און כָאטש ער הָאט , הערשל הָאט אױסגעשּפַאנט די ֿפערד
הָאט זלמן דער , מיטגענומען ַא זעקל הָאבער ֿפון דער הײם

  שענקער עס נישט געלָאזט אױֿפבינדן׃
  
, הַײנט. ן זעקל הָאבער װעסטו הָאבן אױף צוריקװעגנס דַײ–

. איז דַײן לָאשעק דער גַאסט ֿפון מַײן לָאשעק, ֿפַארשטײסטו מיך
. מַײן לָאשעק הָאט ליב אורחים. זײ װעלן עסן ֿפון אײן קַארעטע

  ?הערשל, ֿפַארשטַאנען. גערָאטן אין בַאלעבָאס
  

הָאט אים זלמן , ערדַאז הערשל הָאט זיך ָאּפגעֿפַארטיקט מיטן ֿפ
ָאנגעגָאסן צװײ . דער שענקער ֿפַארבעטן אין דער גרױסער סַאליע

  אײנס ֿפַאר זיך און דָאס צװײטע ֿפַארן גַאסט׃, גלעזלעך װַײן
  
  !און זָאל דַײן טַאטע הָאבן נחת ֿפון דיר, הערשל,  לחיִים–
  

 זלמן דער. הערשל איז געװען מיד און הונגעריק ֿפונעם לַאנגן װעג
  שענקער הָאט עס דערֿפילט און זיך ָאנגערוֿפן׃

  
מַײן ּפלוניתטע איז מחויֿב . הערשל,  ביסט הונגעריק–

  .זי איז געגַאנגען צו ַא לװיה, צוריקצוקומען ַא ליַאדע רגע
  

אױף „, זיסל, ַאז זלמן דער שענקערס װַײב, הערשל הָאט געװּוסט
ן יִידישע לװיה אין ֿפַארֿפעלט נישט קײן אײ“ ,ַאלע יִידישע קינדער

  .שטָאט
  

הָאט זי געהַאט ַא טֿבע צו , צוריקקומענדיק ֿפון ַאזַא לװיה, ּתמיד
  זָאגן׃

  
הָאט מען ! אױף ַאלע יִידישע קינדער,  ַא לװיה איז דָאס געװען–

זיסל אױף ַאלע יִידישע „זי טַאקע דערֿפַאר גערוֿפן אין שטָאט 
  “.קינדער

  
איז ַאהײם געקומען און “ ינדערזיסל אױף ַאלע יִידישע ק„װען 

סַארַא ליבן גַאסט מיר , זלמן דער שענקער הָאט איר דערצײלט
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ָאּפגעלײגט . הָאט זי ּתיּכף גענומען צוגרײטן די װעטשערע, הָאבן
  .דָאס דערצײלן װעגן דער לװיה אױף שּפעטער

  
הָאט זי זיך מער נישט , ָאבער װען ַאלע זענען געזעסן בַײם טיש

גענומען דערצײלן װעגן דער לװיה מיט ַאלע , נהַאלטןגעקענט אַײ
  ּפישטשעװקעס און ֿפַארענדיקט אױף איר שטײגער׃

  
  !אױף ַאלע יִידישע קינדער,  ַא לװיה הָאט ער געהַאט–
  

װָאס , ריח-דער לװיה. הערשלען איז דָאס עסן נישט בַאקומען
אים הָאט , הָאט געשלָאגן ֿפון דער שענקערקע און ֿפון אירע רײד

  .ֿפַארשלָאגן דעם ַאּפעטיט
  

אין חלום . ַא מידער איז הערשל ַאװעקגעֿפַאלן אױף זַײן געלעגער
דער טַאטע גײט . ֿפיר יִידן טרָאגן די מיטה. הָאט ער געזען ַא לװיה

ער זיֿפצט און זָאגט צו דער . מיט ַאן ַארָאּפגעלָאזטן קָאּפ
  װָאס גײט נעבן אים שװַײגנדיק׃, שטיֿפמַאמען

  
  ! שױן נישטָא מער הערשל–
  

  און די שטיֿפמַאמע ענטֿפערט אים ָאּפ מיט ַא שטָאך׃
  
הָאט בעסער נישט געזָאלט 'ס...  ַא טַײערע ּתכשיט געװען–

  .געבױרן װערן
  

זיסל די , װי ֿפון אונטער דער ערד, ּפלוצעם װַאקסט אױס
די בַאקן מער אַײנגעֿפַאלן װי , דַאר און הױך. שענקערקע
זי טַײטלט מיטן ֿפינגער אױֿפן ארון און רוֿפט זיך ָאּפ . עךגעװײנטל

  ַאלע יִידן זָאלן הערן׃, אױף ַא קול
  

  –!אױף ַאלע יִידישע קינדער, ָאבער ַא לװיה הָאט אונדזער הערשל
  

. די לװיה ֿפַארשװינדט. װערט נעלם, די שענקערקע ֿפַארשװינדט
ַאלע . ברית, שלסהער,  זַײן–איז גָאר ַא ברית 'ס, װײס איך װָאס

. ֿפַארבַײסט מיט לעקעך'מ, מען טרינקט װַײן... זענען זיך מׂשמח
דער . הערשל זעט װי איטשע דער מוהל דערנענטערט זיך צו אים

ַאז , הערשל װיל ַא געשרײ טָאן. מעסער הַאלט ער צװישן די צײן
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ער װיל . נָאר ער קען נישט, מען הָאט אים שױן אײן מָאל געמלט
  ...װי בלַײ, נָאר די ֿפיס זענען אים שװער, ַאנטלױֿפן

  
. דרַײ מָאל אױסגעשּפיגן, הערשל הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט ֿפון שלָאף

בַײ זלמן . אין דרױסן הָאבן שױן יִידן געהַאנדלט און געװַאנדלט
זײ הָאבן . דער שענקער אין שענק זענען שױן געזעסן ּפױערים

  .ןגערײכערט מַאכָארקע און געטרונקען װַײ
  

ער הָאט זיך . אײנס און צװײ איז הערשל געװען ַאן ָאנגעטוענער
דערנָאך אַײנגעשּפַאנט דָאס , ָאּפגעדַאװנט אױף אײן ֿפוס, געװַאשן
זלמן דער שענקער הָאט אים געהָאלֿפן ַארױֿפלײגן דָאס . ֿפערדל

  .ֿפעסל װַײן אױֿפן װָאגן
  
  !קַאשטַאן,  װיָא–
  

“ אױף ַאלע יִידישע קינדער„בַאװיזן זיסל ֿפַארן ָאּפֿפָארן הָאט זיך 
דָאס הָאט זי אים מיטגעגעבן עסן . מיט ַא ּפעקל אין דער הַאנט

מען דַארף עּפעס ; ַא גַאנצן טָאג ֿפָארן, אױֿפן װעג׃ ַא קלײניקײט
ערשט ֿפַארנַאכט צו װעט ער מיט גָאטס ; נעמען אין מױל ַארַײן
  .הילף ָאנקומען ַאהײם

  
אױסגעמיטן צו קוקן דער , מען דָאס ּפעקלהערשל הָאט גענו

-ָאט די לװיה, ער הָאט זי ֿפַײנט געהַאט. שענקערקע אין די אױגן
װָאס הָאט זיך אים ַארומגעּפלָאנטערט יענע נַאכט אין , גײערקע
  .געװען גרײט אים צו ברענגען צו קֿבורה, חלום

  
זיך ֿפון הָאט , ערשט װען הערשל איז ַארױסגעֿפָארן ֿפון דַארַאבַאן

  .אים ָאּפגעטָאן דער שָאטן ֿפונעם נעכטיקן חלום
  

און ָאט ֿפַארקערעװעט ער זיך צום ברײטן , ָאט איז די װינטמיל
ַארָאּפ דורך ֿפעלד און דורך -בַארג, ַארױף-װָאס לױט בַארג, שליַאך

  .װַאלד ביז ַאהײם אין שטעטל
  

; רֿפַאלןנָאר ֿפַא. די בַײטש אױף צוריק איז אױך געװען איבעריק
  .דַארף מען זי ַאהײם ברענגען, מיטגענומען זי אין װעג ַארַײן

  
דער שליַאך ַא , הײסער-דער טָאג איז געװען ַא זומערדיק

  .רעקל'הערשל הָאט ֿפון זיך ַארָאּפגעװָארֿפן ס. שטױביקער
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  !ַא מחיה,  ַאה–
  

הָאט די זון גענומען ַאלץ מער ברָאטן און , נָאר װָאס װַײטער
ער הָאט קױם , אין הַאלדז איז אים געװָארן טרוקן. עןברענ

  .געקענט כַאּפן דעם ָאטעם
  

ַאז ער איז דער אמתער , מיט ַא מָאל הָאט זיך הערשל געכַאּפט
. און ער גײט אױס ֿפַאר דורשט, אין װָאגן ליגט ַא ֿפעסל װַײן; יָאלד
, טןנָאר װָאס קען עס שָא, דָאס ֿפעסל װַײן איז ֿפַארן ברית, אמת

װער װעט זיך כַאּפן ? לעשן דעם דורשט, ַאז ער װעט געבן ַא זוּפ
  ?און װער װעט הָאבן ֿפַאראיבל

  
הָאט הערשל אױסגעשלעּפט דעם , און נישט לַאנג געטרַאכט

  זיך צוגעבױגן און ַא ֿפעסטן זשליָאק, קָאריק ֿפונעם ֿפעסל
  .געטָאן

  
ֿפון דעם . רקאיז געװען ַאלט און שטַא, װי געזָאגט, דער װַײן

ֿפעסטן זשליָאק הָאט זיך בַײ הערשלען ָאנגעהױבן דרײען דער 
ָאט איז -און אָט. די אױגן הָאבן זיך בַײ אים גענומען קלעּפן. קָאּפ

ַא גליק װָאס דָאס ֿפערדל הָאט געקענט . ער ַאנטשלָאֿפן געװָארן
  .דעם װעג

  
נָאר ַאז ער . געדענקט ער נישט, װי ֿפיל ער איז ַאזױ ָאּפגעשלָאֿפן

ַארום ; הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט הָאט ער דערזען ַא מָאדנע בליק
דעם װָאגן זענען געלעגן ַאריבער הונדערט ֿפײגל אױף דער ערד 

  .שיּכור-און ַאלע זענען געװען טױט
  

ַאז ער הָאט ֿפַארגעסן צו , ערשט איצט הָאט זיך הערשל געכַאּפט
בשעת ער איז . טן קָאריקֿפַארשטָאּפן צוריק דָאס ֿפעסל מי

יעדער ֿפײגל הָאט ַא זוּפ . זענען ָאנגעֿפלױגן די ֿפײגל, געשלָאֿפן
געטָאן ֿפונעם װַײן און איז ּתיּכף ַאװעקגעֿפַאלן שיּכור אױף דער 

  .ערד
  

ער הָאט מורא . הערשל איז ַארָאּפגעשּפרונגען ֿפונעם װָאגן
עלן זיך װען זײ װ, ַאז די ֿפײגל װעלן צוֿפליען, געהַאט

װעט 'ס. ַאזױ ֿפיל שײנע ֿפײגל מיט ַא מָאל, ַא שָאד. אױסניכטערן
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װען זײ װעלן זיך צעשּפילן מָארגן אױֿפן , זַײן די אמתע ׂשמחה
  .ברית

  
אײנס בַײ . אין קעשענע בַײ זיך הָאט ער געֿפונען ַא לַאנגן ֿפָאדעם
װָאס זענען , אײנס הָאט ער געבונדן די ֿפיסלעך ֿפון די ֿפײגל

  .געשמַאק געשלָאֿפן
  

, ַאז ער הָאט שױן געהַאט געבונדן ַאלע ֿפײגל מיטן לַאנגן ֿפָאדעם
געמַאכט ַא . הָאט ער דעם ֿפָאדעם ַארומגעװיקלט ַארום בױך

ַאֿפילו , איצט װעלן זײ שױן נישט קענען ַאװעקֿפליען. ֿפעסטן קנוּפ
  .װען זײ װעלן זיך אױסניכטערן

  
הָאט , װָאס ער הָאט ָאּפגעטָאן, צוֿפרידן מיטן שטיקל ַארבעט

הערשל זומערװינט נָאך ַא מָאל ַא ֿפעסטן זוּפ געטָאן ֿפונעם ֿפעסל 
  .װַײן און איז װידער ַא מָאל ַאנטשלָאֿפן געװָארן

  
הָאט ער , און ַאז ער הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט ֿפון זַײן דרימל

יטן קָאּפ און מ, דערֿפילט װי זַײנע ֿפיס צַאּפלען אין דער לוֿפטן
  .רירט ער ָאן די װָאלקנס

  
הָאבן זיך די ֿפײגל , בשעת ער איז געשמַאק געשלָאֿפן

און , ָאּפגעטרײסלט דעם שלָאף ֿפון זײערע ֿפליגל, אױסגעניכטערט
ַארױף צו די , גענומען ֿפליען מיט הערשל זומערװינט ַארױף

  .װָאס הָאבן זיך געשיֿפט אױֿפן הימל, װָאלקנס
  

ער הָאט געהערט .  הָאט געֿפלַאטערט ֿפַאר ּפחדהערשלס הַארץ
דערמָאנט , רוֿפט אים'ס. דָאס ֿפערדל אונטן אױֿפן װעג הירזשען

ַאז מָארגן , ַאז ער הָאט געלָאזט דָאס ֿפעסל װַײן אױף הֿפקר, אים
איז דער ברית און ַאז דער טַאטע װעט הָאבן ַא ֿפַארשטערטע 

  .ׂשמחה
  
 –,  הָאט הערשל זיך ַאלײן געמוסרט–, לעבן'כ,  ַא שײנע מעׂשה–

זײ , זע; איצט הָאסטו? הַא, צו װָאס הָאבן דיר געטױגט די ֿפײגל
און װער װײסט װּו זײ , װי ַא רוח דעם מלמד, טרָאגן דיך ַאװעק

  ?װעלן דיך ֿפַארטרָאגן
  

  .איז געװען ֿפַארֿפַאלן'ס,  נָאר דער מוסר הָאט גָארנישט געהָאלֿפן
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װָאס איז געשטַאנען , ּפגעשריגן צום ֿפערדלהערשל הָאט ַארָא
  און נישט געװּוסט װָאס צו טָאן׃, אױֿפן מיטן שליַאך

  
זַײ . דו קענסט דעם װעג. קַאשטַאן,  ֿפיר ַאהײם דָאס ֿפעסל װַײן–

אײדלען גיב ָאּפ ֿפון מיר , לָאז גריסן דעם טַאטן, קַאשטַאן, געזונט
  ..ַײגטוֿב און דער שטיֿפמַאמען ַא ֿפ-ַא מזל

  
װָאס , ּכדי בעסער צו הערן, דָאס ֿפערדל הָאט געשּפיצט די אױערן

װַײזט , און. הערשל שרַײט צו אים ַארָאּפ ֿפון אונטער די װָאלקנס
װַײל ער הָאט ַא צי געטָאן דעם , ַאז ער הָאט ֿפַארשטַאנען, אױס

װָאגן און זיך געלָאזט ַאלײן ָאן דעם בַאלעבָאס און ָאן דער בַײטש 
  .אין װעג ַארַײן

  
װָאס הָאבן געטרָאגן אונדזער הערשלען ַאלץ העכער און , די ֿפײגל
ַא . טעם-זײער געזַאנג איז געװען מלא. הָאבן זיך געזונגען, העכער

ֿפַארן װינט און ֿפַאר , ֿפַאר דער זון, געזַאנג איבער ַאלע געזַאנגען
  .די װָאלקנס

  
 געזַאנג און דערנָאך זיך הערשל הָאט זיך ַא װַײלע צוגעהערט צום

ַא ֿפַײֿפל אין , ַא קול הָאט ער געהַאט ַא שײנס. ַאלײן צעזונגען
די ֿפײגל הָאבן זיך ֿפַארחידושט און זיך דורכגעשמועסט . הַאלדז

  צװישן זיך׃
  
ָאבער זינגען , ָאט דער װָאס ֿפליט מיט אונדז,  ַא מָאדנער ֿפױגל–

  .קען ער
  
 –,  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן ַא צװײטער– , טַאקע ַא מָאדנער ֿפױגל–

ער שמעקט װי צַײטיקע , און זַײן שיר איז אין גַאנצן ַאנדערש
  .רױטע קַארשן

  
 איך –,  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן ַא יונג ֿפײגעלע–?  רױטע קַארשן–

 .הָאב ליב רױטע קַארשן
  
–, יָאריקער ֿפױגל- הָאט געחוזקט ַא מיטל–,  ַא חכם ַא ֿפױגל–

 .סַײדן ַא שוטה, ָאט דָאס ֿפַײנט צו ּפיקן קַארשןװער ה
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 –, הָאט געזָאגט ַאן עלטערער ֿפױגל – ,חֿברה,  װײסט איר װָאס–
די קַארשן , לָאמיר ֿפליען צו זַײנװל סַאדָאװניק אין קַארשנסָאד

 .מוזן שױן זַײן צַײטיק
  
 הָאבן ַאלע ֿפײגל –! אין קַארשנסָאד!  אין קַארשנסָאד–

ּפענדום קײן -און זיך געלָאזט ֿפליען הענדום, ּפטאונטערגעכַא
 .הָאט זיך געֿפונען זַײנװלס קַארשנסָאד'װּו ס, ציגַאנעשט

  
די ֿפײגל הָאבן אין זַײנװלס קַארשנסָאד ָאנגעמַאכט דעם אמתן 

די סטרַאשידלעס מיט די בעזעמס אין .  דערצײלט הערשל–חורבן 
 .ָאבן גָארנישט געהָאלֿפןה, װָאס זענען דָארט געשטַאנען, די הענט

  
און טַאקע ַא דַאנק ָאט דעם ֿפלי מיט די ֿפײגל אין זַײנװלס 

דָאס ֿפליען איז . קַארשנסָאד איז הערשל גערַאטעװעט געװָארן
געטונקלט אין , הָאט אים געשװינדלט אין קָאּפ'ס. געװען מוראדיק

  .געזשומעט אין די אױערן, די אױגן
  

ֿפײגל ַארָאּפגעלָאזט אױֿפן ערשטן ָאבער קױם הָאבן זיך די 
הָאט הערשל איבערגעריסן דעם ֿפָאדעם אײנס און , קַארשנבױם

ַאריבערגעשּפרונגען , איז ַארָאּפגעשּפרונגען ֿפונעם בױם, צװײ
  .איבערן ּפלױט און זיך געלָאזט ַאהײם

  
הערשל . ֿפון ציגַאנעשט ַאהײם איז געװען נישט מער װי ֿפיר מַײל

און נָאך מעריֿב איז ער קױם ַא ,  ָאן ַאן ָאטעםאיז געלָאֿפן
  .לעבעדיקער ַארַײנגעֿפַאלן צום טַאטן אין שטוב ַארַײן

  
דָאס ֿפערדל איז גרָאד שטײן געבליבן מיטן ֿפעסל װַײן ֿפַאר דער 

װָאס מיט הערשלען , ַאזױ ַאז קײנער הָאט זיך נישט געכַאּפט, טיר
  .הָאט זיך געטרָאֿפן

  
ן ברית הָאט הערשל דערצײלט די מעׂשה מיט די צו מָארגנס אױֿפ

און ּכדי . װָאס איז מיט אים געשען, ֿפײגל און ֿפון דעם גרױסן נס
הָאט ער ֿפַאר , ַאז ער דערצײלט דעם אמת, ַאלע זָאלן װיסן

װָאס זײ הָאבן , ַאלעמען איבערגעזונגען דָאס ליד ֿפון די ֿפײגל
  . אין דער לוֿפטןבשעת זײ הָאבן אים געטרָאגן, געזונגען

  
. ַארַא גרױסן און גוטן גָאט מיר הָאבן'ס, ֿפון דער מעׂשה איז צו זען

אױב ער הָאט געקענט מציל זַײן און העלֿפן ַאזַא לַײדַאק װי 
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װעט ער ַאװדאי מציל זַײן ַאלע ערלעכע און , הערשל זומערװינט
 אין װָאס ֿפָאלגן גָאטס געבָאטן און גײן, גָאטֿסֿפָארכטיקע יִידן

  .זַײנע װעגן
  

  .ָאמן סלה
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