מעשׂה טישעוויץ
איך אַ שד ,זאָג עדות ,אַז ס'זענען מער נישטאָ קיין שדים .צו וואָס שדים ,ווען דער מענטש
אַליין איז אַ שד? צו וואָס אָנרעדן צו שלעכטס ווען דער אָנגערעדטער איז סײַ ווי גרײט?
איך בין אפֿשר דער לעצטער צווישן די נישט-גוטע .איך האַלט מיך אױף אױף אַ בוידעם
אין טישעוויץ ,צי חיונה פֿון אַ מעשׂה-ביכל אויף ייִדיש-טײטש וואָס האָט זיך דאָ
פֿאַרוואַלגערט פֿון פֿאַרן חורבן .די מעשׂה אַלײן איז קובעבע מיט קאַטשקע-מילך ,אָבער
ִײדישע אותיות האָבן אַ האַפֿט .ווי שטײט עס דאָרט? אותיות מחכּימות .כ'דאַרף אײַך
נישט זאָגן ,אַז כ'בין אַ ייִד .וואָס דען בין איך ,אַ גױ? מ'זאָגט ס'זענען דאָ גו ִײשע שדים
אױך ,אָבער נישט כ'קען זיי און נישט כ'וויל זיי קענען .יעקבֿ און עשו זענען נישט קײן
מחותּנים.
געקומען אַהער בין איך פֿון לובלין .טישעוויץ איז אַ העק ,וווּ אָדם הראשון האָט נישט
משתּין געווען .אַזוי קלײן איז דאָס שטעטל ,אַ ווען ס'פֿאָרט אַרײַן אַ וואָג ,איז דער קאָפּ
פֿון פֿערד אין מאַרק און די הינטערשטע ראָד בײַ דער ראָגאַטקע .די בלאָטע דויערט פֿון
נאָך סוכּות ביז אַ שטיק נאָך שבֿועות .ווען די ציגן פֿון טישעוויץ קײַען דאָס שטרוי פֿון די
דעכער ,דאַרפֿן זיי נישט אונטערהייבן די בערדלעך .הינער זיצן אויף אייער אין מיטן גאַס.
פֿייגל בויען נעסטן אין די ווײַבערשע קאָפּקעס .אין שנײַדערשן שולכל איז מען מצרף צום
מנין דעם קהלשן באָק .איך רעד בלשון איצט ,װײַל בײַ מיר שטײט די צײַט.
ווי אַזוי כ'האָב געפֿונען דעם דאָזיקן טל-ומטר אין אַ קלײן סידורל ,פֿרעגט מיך נישט,
אָבער אַז אַשמדאי שיקט ,גײט מען .ביז זאַמאָשטש איז דער וועג אַ הײמישער .פֿון דאָרט
אָן איז מען אויפֿן אײגענעם באַראָט .מ'האָט מיר געגעבן אַ סימן :אױפֿן דאַך פֿון בית-
מדרש טורעמט אַן אײַזערנער האָן און אױפֿן קאַם זײַנעם שטײט אַלע מאָל אַ קראָ .אַ מאָל
האָט דער האָן זיך געדרײט אין װינט ,אָבער שױן יאָרן װי ער רירט זיך נישט פֿון אָרט ,מעג
דונערן און בליצן .אין טישעװיץ קאָן אַן אײַזערנער האָן אױך פּגרן.
איך בין געקומען ,אָבער מ'זעט נישט קײנעם פֿון אונדזערע לײַט אױף אַ רפֿואה .ס'בית-
הקבֿרות איז לײדיק .קײן אָפּטריט איז נישטאָ .כ'בין אַװעק אין באָד ,אָבער מ'הערט נישט
קײן שאָרך .כ'זיץ אױף דער העכסטער באַנק ,קוק אַראָפּ אױפֿן שטײן װאָס מ'גיסט אױף
אים פֿרײטאָג די שעפֿעלעך און כ'חידוש זיך :װאָס ,אַ שטײגער ,דאַרף מען מיך דאָ? און
אױב מ'דאַרף אַ שדל ,האָט מען דעדאַרפֿט ברענגען אַזש פֿון לובלין? ס'פֿעלן אױס
לאַפּיטוטן אין זאַמאָשטש? אין דרױסן שײַנט די זון )ס'איז פֿאַר תּקופֿת תּמוז( און דאָ איז
חושכדיק און קאַלט .איבער מײַן קאָפּ הענגט אַ שפּינגעװעב און אַ שפּין שאָקלט מיט די
פֿיסלעך ,װעבט יאָ ,װעבט נישט .קײן פֿליג זעט מען נישט ,אפֿילו נישט קײן שאָל פֿון אַ
פֿליג .װאָס עסט זי ,פֿרעג איך ,ס'אײגענע אינגעװײד? מיט אַ מאָל הער איך װי זי
ענטפֿערט מיט אַ גמרא-ניגון:
– אין הקומץ משׂביע את האַרי ואין הבור מתמלא מחולייתו.
כ'האָב זיך צעלאַכט.
– אַזוי גאָר? װאָס האָסטו דיך עפּעס פֿאַרשטעלט פֿאַר אַ שפּין?
– כ'בין שױן דאָ געװען אַ װאָרעם ,אַ פֿלױ ,אַ פֿראָש .כ'זיץ שױן דאָ צװײ הונדערט יאָר און
האָב נישט קײן שטאָך אַרבעט .אָבער אַװעק טאָר מען נישט אָן רשות.
– מ'זינדיקט נישט ,האַ?
– קלײנע מענטשעלעך ,פּיצעלעך עבֿירהלעך .הײַנט גלוסט מען צו יענעמס בעזעם ,מאָרגן
פֿאַסט מען אַ תּענית און מ'טוט אַרײַן אַרבעס אין די שיך .צײַט ר' אבֿרהם-זלמן האָט זיך

אײַנגערעדט ,אַז ער איז משיח בן-יוסף ,זענען די געבליטן בײַם עולם פֿאַרגליװערט .װען
איך בין דער שׂטן װאָלט איך דאָ אפֿילו נישט געהאַלטן קײן דרדקי-שרעטל.
– ס'קאָסט אים טײַער ,האַ?
– װאָס הערט זיך אױף דער װעלט? – פֿרעגט ער.
– בײַ דער סיטרא-אחרא? נישט פֿױגלדיק.
– װאָס איז? דער יצר-טובֿ האָט זיך געשטאַרקט?
– געשטאַרקט? בלױז אין טישעװיץ איז ער אַ תּקיף .אין די גרױסע שטעט װײסט מען
אַפֿילו נישט אַז ס'איז דאָ אַ יצר-טובֿ .אַפֿילו אין לובלין איז ער אױס קאַפּעלוש-מאַכער.
– איז דאָך גוט.
– טױג ערשט נישט – זאָג איך – .כּולו חייבֿ איז פֿאַר אונדז ערגער װי כּולו זכּאי .ס'האַלט
שױן דערבײַ ,אַז מ'װיל מער זינדיקן װיפֿל די כּוחות קלעקן .מ'איז זיך מוסר-נפֿש פֿאַר אַ
ברעקל עבֿירה .װי באַלד אַזױ ,װאָס דאַרף מען אונדז? אַנומלט פֿלי איך איבער דער
לעװאַרטאָװער גאַס ,גײט פֿאַרבײַ אַ ִײד מיט אַ שװאַרצער באָרד ,געלאָקטע פּאות ,אַ
טכױרענעם טולעפּ ,אַ בורשטינען ציגאַרשפּיצל .אַקעגן שפּאַנט אַ פּריצה ,פֿאַלט מיר אײַן
און כ'זאָג :װאָס זאָגט איר פֿעטער צו דער מעצאָצע? מער װי אױף אַ הירהור האָב איך מיך
נישט געריכט .כ'האָב מורא געהאַט ער זאָל מיך נישט אױסשײגעצן אָדער אָפּשפּײַען.
כ'האָב שױן בײַ צײַטנס אַרױסגענומען די פֿאַטשײלע .ערשט ער טוט אַ רוף מיט אַ
געבײזער; װאָס רעדסטו צו מיר? בײַ מיר האָסטו געפּועלט ,רעד גלײַכער מיט איר.
– װאָס איז דאָס פֿאַר אַן אָנשיקעניש?
– השׂכּלה .אין די צװײ הונדערט יאָר װאָס דו סעקעסט דאָ האָט דער יצר-הרע פֿאַרקאָכט
אַ פֿרישע קאַשע .ס'זענען אױפֿגעקומען שרײַבער בײַ ִײדן ,אױף לשון-קודש ,אױף עבֿרי-
טײַטש ,און זײ האָבן איבערגענומען אונדזער מלאכה .מיר דאַרפֿן זיך רײַסן דעם האַלדז
מיט יעדן חמור-אײזל באַזונדער ,אָבער יענע דרוקן זײערע שמאָנצעס אין אַ סך קאָפּיעס
און צעשיקן בכל תּפֿוצות-ישראל .זײ קענען אַלע אונדזערע שטיק; שפּאָט איז אַ שפּאָט און
פֿרומקײַט איז פֿרומקײַט .זענען מטהר דעם שרץ בק"ן טעמים .װילן נישט אַנדערש נאָר
אױסלײזן די װעלט .װאָס האָט מען דיך דאָ געלאָזט זיצן צװײ הונדערט יאָר װי באַלד דו
קאָנסט גאָרנישט קאַליע מאַכן? און אױב דו קאָנסט קײנעם נישט איבערפֿירן אין צװײ
הונדערט יאָר ,װאָס קאָן איך פֿאַרדאָרבן אין צװײ װאָכן?
– מ'זאָגט :אַ גאַסט אױף אַ װײַל ,זעט אױף אַ מײַל.
– װאָס איז דאָ פֿאַראַן צו זען?
– עפּעס אַ רבֿל האָט זיך אַהער אַריבערגעקליבן פֿון מזל-באָזשיץ .אַ יונגער-מאַן נאָך פֿאַר
די שלושים ,אָבער מלא-וגדוש .האָט ש"ס אױפֿן קאָפּ .אַ מקובל אײנער אין פּױלן .פֿאַסט
מאָנטאָג און דאָנערשטאָג .טוקט זיך אין קאַלטע מיקוואות ,לאָזט צו זיך נישט רעדן .דערצו
האָט ער אַ שײנע רביצין ,פּת בסלו .ס'איז דען דאָ מיט װאָס צו פּרוּװן? גײ ריר אַן
אײַזערנע מױער .װען מ'פֿרעגט מיך ,דאַרף מען דאָס גאַנצע טישעװיץ אױסמעקן פֿון
רײַסטער .אױב דו קאָנסט מיך אַרױסנעמען פֿון דאַנען ,ראַטעװע מיך װײַל כ'װער משוגע!
– פֿריער מוז איך אַ רעד טאָן צום רבֿל ,וווּ הײבט מען אָן ,האַ?
– אַדרבא ,זאָג דו מיר .נאָך אײדער דו עפֿנסט ס'מױל ,שיט ער דיר שױן זאַלץ אױפֿן װײַדל.
– איך בין אַ לובלינער .מיך קאָן מען אַזױ גיך נישט אָפּשרעקן.

ב
אױפֿן װעג זאָג איך צו דעם שרעטל:
– װאָס האָסטו געפּרוּװט?

– װאָס האָב איך נישט געפּרוּװט? – ענטפֿערט ער.
– אַ נקבֿה?
– ער קוקט נישט.
– אַפּיקורסות?
–האָט אױף אַלץ אַן ענטפֿער.
– געלט?
– קען נישט קײן צורת-מטבע.
– כּבֿוד?
– אַ בורח מן הכּבֿוד.
– קוקט זיך נישט אום אױף צוריק?
– טוט נישט קײן ריר מיטן קאָפּ.
– עפּעס אַ פּניה האָט יעדער אײנער.
– װוּ שטעקט זי?
דאָס פֿענצטער אין בית-דין-שטוב איז אָפֿן .מיר פֿליִען אַרײַן .אַן אָרון-קודש ,ספֿרים-
שענק ,אַ מזוזה אין אַ הילצערנער שײד .דער רבֿ ,אַ יונגער-מאַן מיט אַ בלאָנד בערדל,
בלױע אױגן ,געלע פּאות ,אַ הױכן שטערן ,טיפֿע װינקלען זיצט אױף דער כּיסא-רבנות,
קוקט אַרײַן אין אַ גמרא ,ער איז באַװאָפֿנט מיט אַלץ :אַ גאַרטל ,אַ טלית-קטן ,כּפֿול-שמונה
ציצית .כ'הער מיך צו צום שײדל :רײנע מחשבֿות ,ער טוט זיך אַ שאָקל און נעמט ברומען:
רחל טעונה וגזוזה ,און ער טײַטשט אױס אױף ִײדיש-טײַטש :אַ באַװאַקסן שעפּסל און ער
האָט עס אָפּגעשױרן ...
– רחל ,זאָג איך ,איז דער טײַטש אַ שעפּסל און רחל איז אױך אַ מײדל.
– נו ,איז װאָס?
– אַ שעפּסל האָט װאָל און אַ מײדל האָט האָר.
– איז דעריבער?
– אױב זי איז נישט קײן אַײלונית ,האָט זי סימני נערות.
– בעבע נישט! לאָז מיך לערנען! – טוט זיך דער רבֿ אַ בײזער.
– װאַרט אַ מינוט – זאָג איך – .די תּורה װעט נישט קאַלט װערן .יעקבֿ האָט טאַקע ליב
געהאַט רחלען ,אָבער אַז מ'האָט אים דערלאַנגט פֿאַר אַ קעפּסװײַב זלפּהן ,האָט רחל אױף
צעפּיקעניש אים צוגעשאַנצט בלההן.
– פֿאַר מתּן-תּורה.
– װאָס איז מכּוח דוד המלך?
– פֿאַרן חרם דרבנו גרשם.
– פֿאַרן חרם ,נאָכן חרם ,אַ מאַנצביל איז אַ מאַנצביל.
– שײגאַץ! שדי קרע שׂטן! – טוט דער רבֿ אַ געשרײ .ער טוט זיך אַ נעם אָן בײַ די פּאות און
שאָקלט זיך אָפּ װי פֿון אַ בײז אױסדוכטעניש – .װאָס פֿאַלן מיר עפּעס אַזעלכע שטותים! –
חידושט ער זיך .ער כאַפּט זיך אָן בײַ די לעפּלען און פֿאַרשטאָפּט מיט זײ די אױערן .איך
רעד ,נאָר ער הערט נישט .ער פֿאַרטיפֿט זיך אין אַ שװער שטיקל מהרש"א און ס'איז שױן
נישטאָ מיט װעמען צו רעדן .מײַן שרעטל רופֿט זיך אָן:
– אַ האַרטער ביסן ,האַ! מאָרגן װעט ער פֿאַסטן און זיך קױלערן אין שטעכעכץ .ר'עט
צעטײלן דעם לעצטן גראָשן אױף צדקה.
– הײַנטיקע צײַטן אַזאַ מאמין?
– שטאַרק װי אַ פֿעלדז.
– די רביצין?

– אַן עולה תּמימה.
– די קינדער?
– פּיצלעך.
– אפֿשר האָט ער אַ שװיגער?
– שױן בעלמא דקשוט.
– מחלוקת?
– ר'האָט נישט קײן האַלבן שׂונא.
– װוּ נעמט זיך עפּעס אַזאַ תּכשיט?
– בײַ ִײדן פֿאַרװאַלגערט זיך.
– כ'מוז אים בײַקומען .ס'איז בײַ מיר ס'ערשטע שליחות .מ'האָט מיר צוגעזאָגט ,אַז אױב
ס'װעט מיר געראָטן ,שיקט מען מיך קײן אָדעס.
– װאָס איז אַזױנס?
– אַ גן-עדן פֿאַר אונדזערע לײַט .קאָנסט שלאָפֿן פֿיר און צװאַנציק שעה מעת-לעת,
ס'פּעבל זינדיקט און דו דאַרפֿסט נישט צולײגן קײן פֿינגער.
– װאָס זשע טוט מען דאָרט גאַנצע טעג?
– מ'שפּילט זיך מיט די שדיכעס.
– דאָ איז נישטאָ קײן אײן שדיכע – טוט דאָס שרעטל אַ זיפֿץ – .געװען אַן אַלטע כּלבֿטא,
האָט זי צוגעמאַכט אַן אױג.
– װאָס טוסטו?
– מעשׂה-אונן.
– נישט קײן תּכלית .העלף מיר צו און כ'שװער בײַ אַשמדאיס באָרד ,אַז כ'װעל דיך פֿון
דאַנען אױסלײזן .װעסט װערן בײַ מיר אַ שאַלאַטן-שמשׂ.
– הלוואי ,אָבער לײג דיר נישט קײן פֿײגעלעך אין בוזעם.
– מ'האָט שױן צו רעכט געמאַכט ,זאָג איך ,גרעסערע פֿון אים ...

ג
אַז ס'איז אַריבער אַ װאָך און ס'עסק האָט זיך נישט גערירט פֿון אָרט ,איז מיר געװאָרן
קאַלעמוטנע .אַ װאָך אין טישעװיץ איז װי אַ יאָר אין לובלין .דאָס טישװיצער שרעטל איז אַ
גאַנץ װויל שרעטל ,אָבער אַז מזיצט אָפּ צװײ הונדערט יאָר אין אַזאַ מקום ,װערט מען
קלײנשטעטלדיק .זאָגט װיצן פֿון חנוכס צײַטן .לאַכט אַלײן װי אַ פּרא-אָדם .רופֿט אָן נעמען
פֿון דער הגדה .יעדע מעשׂה האָט שױן אַ באָרד .כ'װיל װאָס גיכער אַנטלױפֿן פֿון דאַנען,
אָבער צוריקקומען מיט גאָרנישט ,איז אַ קנאַפּע קונץ .כ'האָב שׂונאים צװישן מײַנע לײַט
און ס'װאָלט זיך אָנגעהױבן אַ העצע .אפֿשר האָט מען מיך אײגנס געשיקט כ'זאָל ברעכן
האַלדז און נאַקן? אַז שדים הערן אױף שטרײַטן מיט מענטשן ,שטעלט מען זיך אונטער
פֿיסלעך אײנער דעם אַנדערן.
אַ כּלל האָב איך ,אַז פֿון אַלע נעצן װאָס אונדזערע פֿאַרשפּרײטן זענען דרײַ בדוק ומנוסה:
ניאוף ,געלט ,גאווה .קעגן אַלע דרײַ איז קײנער נישט באַװאָרנט ,מעג ער זײַן דער רבי ר'
צאָץ .פֿון די דרײַ איז גאווה אַן אײַזערנע בריק .אַ שמינית שבשמינית מעג האָבן אַ תּלמיד-
חכם לױטן דין ,אָבער אַ ִײד אַ למדן האָט מיט אַ שמיצל אַריבער .אַז כ'האָב געזען דאָס
טישװיצער רבֿל איז אײַנגעשפּאַרט און די טעג לױפֿן – ,האָב איך מיך פֿאַרלײגט אױף
גאװה.

– טישעװיצער רבֿ ,זאָג איך ,כ'בין נישט קײן נעכטיקער .כ'קום פֿון לובלין .מיט פּשטלעך
ברוקירט מען בײַ אונדז דעם שאָסיי .מיט חיבורים הײצט מען דעם אױװן .פֿון קבלה
ברעכן זיך בײדעמער .נאָר אַזאַ בעל-מדרגה װי דו געפֿינט מען נישט אַפֿילו אין לובלין .װי
קומט עס ,פֿרעג איך ,װאָס קײנער װײסט נישט פֿון דיר? צװאָר ,אַ צדיק דאַרף זײַן
פֿאַרבאָרגן ,אָבער פֿון שװײַגן קומט נישט דער קץ .דו דאַרפֿסט זײַן דער מנהיג הדור ,נישט
אַ רבֿל אין ק"ק טישעװיץ .שױן צײַט זאָלסט דיך אַנטפּלעקן .אױף אַזאַ װי דו װאַרטן אַלע
עולמות .משיח אַלײן זיצט אין קן-ציפּור און קוקט אױס די אױגן אױף אַ צדיק-תּמים .אָבער
װאָס טוסט דו? זיצט אױף דער שטול און פּסקנסט טעפּל-לעפֿל .זײַ מיר מוחל פֿאַרן
פֿאַרגלײַך ,נאָר ס'איז װי מ'זאָל אײַנשפּאַנען אַ העלפֿאַנט אין אַ שטרױ.
– װער ביסטו? װאָס װילסטו? – פֿרעגט ער מיך אַ דערשראָקענער – .װאָס לאָזסטו מיך
נישט לערנען?
– עת לעשות לה' הפרו תורתך – טו איך אַ געשרײ – .לערנען גמרא קאָן יעדער בעלפֿער!
– װער האָט דיך געשיקט?
– מ'האָט מיך געשיקט און כ'בין דאָ .װאָס מײנסטו ,מ'װײסט נישט אױבן װער דו ביסט?
מ'האָט אױף דיר פֿאַראיבל אין דער פּמליא-של-מעלה .אַז מ'גיט פּלײצעס דאַרף מען
טראָגן .עניו גראַמט זיך מיט זנבֿ .זײַ װיסן ,אַז ר' אבֿרהם-זלמן איז געװען משיח בן-יוסף און
דו ביסט אָנגעברײט אַראָפּצוברענגען משיח בן-דוד .אָבער שלאָף נישט .גורט אָן די לענדן.
די װעלט זינקט אין מ"ט שערי-טומאה ,אָבער דו ביסט בוקע רקיעים .אין אַלע היכלות
הערט מען אײו געשרײ :דער טישעװיצער! דער שׂר של אדום האָט אָנגעריכט קעגן דיר
ס'גאַנצע געזינדל חיצונים .דער שׂטן לױערט אױף דיר .אַשמדאי גראָבט אונטער דיר אַ
גרוב .לילית און נעמה הױערן בײַ דײַן געלעגער .דו זעסט זײ נישט ,אָבער שבֿרירי ברירי
טרעטן דיר אױף די פּיאַטעס .װען מלאכים װאָלטן דיך נישט באַשיצט ,װאָלטן די קליפּות
געמאַכט פֿון דיר אַש און פּאָרעך .אָבער דו ביסט נישט אַלײן ,טישעװיצער רבֿ .סנדלפֿון
דער שׂר היט דײַנע טריט .מטטרון טוט אַכטונג אױף דיר פֿון עולם הצחצחות .אַלץ הענגט
אױף משקולת ,טישעװיצער! דו קאָנסט איבערװעגן די װאָגשאָל.
– װאָס זאָל איך טאָן?
– האָרך מיך ,אַלץ װאָס איך װעל דיר הײסן .אַפֿילו װען כ'זאָל דיר באַפֿעלן צו זײַן אַן עובֿר
על דת ,טו מײַן געבאָט.
– װער ביסטו? װאָס איז דײַן נאָמען?
– אליהו התּשבי .כ'האַלט גרײט דעם שופֿר של משיח .פֿון דיר ,טישעװיצער ,הענגט אָפּ צי
ס'זאָל קומען די גאולה אָדער מ'זאָל זינקען אין חושך של מצרים נאָך תרפ"ט אַלפֿים יאָר.
אַ לאַנגע װײַל האָט דער טישעװיצער רבֿל געשװיגן .דאָס פּנים זײַנס איז געװאָרן אַזױ װײַס
װי דאָס שניצל פּאַפּיר װאָס דערױף האָט ער געשריבן אַן אױפֿטו.
– פֿון װאַנען װײס איך ,אַז דײַנע רײד זענען װאָר? – האָט ער אַ פֿרעג געטאָן מיט אַ ציטער
אין קול .זײַ מיר מוחל ,הײליקער מלאך ,נאָר כ'װיל אַ צײַכן!
– ביסט גערעכט .דאָ איז אַ צײַכן!
און איך האָב געמאַכט אַזױ אַ װינט אין בית-דין-שטוב ,אַז דאָס בײגעלע פּאַפּיר מיט דעם
חידוש האָט זיך אױפֿגעהױבן און גענומען פֿליִען װי אַ טױב .די בלעטער פֿון ספֿר האָבן זיך
געמישט פֿון זיך אַלײן .דאָס פּרוכת האָט זיך אפּגעריסן פֿון קאָפּ ,זיך אַ הײב געטאָן ביז
צום בעליק ,צוריק אַראָפּגעפֿאַלן אױפֿן רבֿס שאַרבן.
– איז דאָס אַ דרך הטבֿע? – האָב איך געפֿרעגט.
– נײן.
– גלײבסטו שױן איצט?

דאָס טישעװיצער רבֿל האָט זיך אַ קװענקל געטאָן.
– װאָס הײסטו מיך טאָן?
– אַ מנהיג הדור דאַרף זײַן מפֿורסם.
– װי אַזױ װערט מען מפֿורסם?
– פֿאָר אַרױס איבער דער װעלט.
– װאָס װעל איך טאָן אױף דער װעלט?
– זאָג דרשות .זאַמל געלט.
– פֿאַר װעמען זאַמלען?
– קודם זאַמל .װאָס צו טאָן מיט דעם געלט װעל איך דיר שױן װײַזן.
– װער װעט מיר געבן?
– אַז איך הײס ,גיבן ִײדן.
– װער װעט מיך אױסהאַלטן?
– אַ שד"ר מעג אַראָפּנעמען פֿאַר זיך אַ חלק.
– ס'בני-בית ...
– ס'עט קלעקן פֿאַר אַלעמען.
– װאָס זאָל איך טאָן שױן איצט?
– פֿאַרמאַך די גמרא.
אױ ,ס'איז נפֿשי חשקה בתּורה! – האָט דער טישעװיצער אַ קרעכץ געטאָן.
ער האָט פֿון דעסט װעגן אױפֿגעהױבן דעם טאָװל ,גרײט צו פֿאַרמאַכן .װען ער טוט דאָס,
איז ער אַ פֿאַרטיקער .װאָס האָט דען געטאָן יוסף דילה ריינה? דערלאַנגט סמאלן אַ שמעק
טאַבעק .כ'האָב שױן געלאַכט אין האַרץ :טישעװיצער רבֿל ,ביסט אין פּעקל! דאָס שדל פֿון
באָד ,װאָס איז געשטאַנען אין אַ װינקל און געלױשט ,איז געװאָרן גרין פֿון קינאה .צװאָר,
כ'האָב אים צוגעזאָגט צו טאָן אַ טובֿה ,אָבער די נישט פֿאַרגינערײַ בײַ אונדזערע לײַט איז
שטאַרקער פֿון אַלץ .מיט אַ מאָל טוט דאָס רבֿל אַ זאָג:
– פֿאַרגיב מיר ,מײַן האַר ,נאָר כ'פֿאַרלאַנג נאָך אַ װאָרצײַכן.
– װאָס פֿאַרלאַנגסטו? כ'זאָל אָפּשטעלן די זון?
– װײַז מיר די פֿיס.
אַזױ װי דער טישעװיצער האָט אַרױסגעבראַכט די דאָזיקע װערטער ,האָב איך געװוּסט אַז
אַלץ איז פֿאַרלױרן .מיר קאָנען פֿאַרשטעלן אַלע גלידער אַחוץ די פֿיס .די פֿיס אונדזערע
זענען גענדזענע ,פֿון דעם קלענסטן לאַפּיטוטל ביז קטבֿ מרירי .דאָס שדל אין װיקל האָט
געטאָן אַ לאַך .צום ערשטן מאָל אין טױזנט יאָר בין איך ,דער בעל-לשון ,געבליבן אָן לשון.
– די פֿיס װײַז איך נישט! – האָב איך אַ רוף געטאָן אין גרימצאָרן.
– אױב אַזױ ביסטו אַ רוח!
און ער טוט אַ געשרײ :פּיק ,גײ אַרױס פֿון דאַנען! ער איז צוגעלאָפֿן צו דער ספֿרים-שאַנק,
אַ כאַפּ געטאָן דעם ספֿר יצירה און גענומען פֿאָכען איבער מיר װי אַ גזלן .קעגן ספֿר יצירה
קאָן קײנער פֿון אונדז נישט באַשטײן .כ'בין קױם אַרױס פֿון בית-דין-שטוב בפּחי נפֿש.
װאָס זאָל איך דאָ לאַנג ברײַען? כ'בין געבליבן שטעקן אין טישעװיץ .אױס לובלין! אױס
אָדעס! אין אײן רגע איז געװאָרן אַ באַרג אַש פֿון אַלע מײַנע הינטערליסטיקײטן .אַ באַפֿעל
איז געקומען פֿון אַשמדאי אַלײן :בלײַב אין געהאַקטע צרות אין טישעװיץ .ריר דיך נישט
אַרױס װײַטער װי אַ תּחום-שבת ...
װי לאַנג כ'בין שױן דאָ? אײביק מיט אַ מיטװאָך .כ'האָב אַלץ בײַגעװוינט :חורבן טישעװיץ,
חורבן פּױלן .נישטאָ מער קײן ִײדן .נישטאָ מער קײן שדים .מ'גיסט מער נישט אױס די טון
װאַסער אין דער נאַכט פֿון דער תּקופֿה .מ'היט זיך מער נישט פֿאַר קײן זוגות .מ'קלאַפּט

מער נישט אָן פֿאַר טאָג אין דער טיר פֿון פּאָליש .מ'װאָרנט אונדז מער נישט אײדער
מ'גיסט אױס אַ פּאָמעשאַף .דער רבֿ איז אומגעקומען על קידוש-השם אַ פֿרײטאָג חודש
ניסן .די קהילה האָט מען אױסגעקױלעט ,די ספֿרים פֿאַרברענט ,ס'בית-עולם געשענדט.
דער ספֿר יצירה איז צוריק בײַ דעם מנהיג הבירה .אין באָד פּליוסקען זיך יװנים .פֿון ר'
אבֿרהם-זלמנס אוהל האָט מען געמאַכט אַ חזיר-שטאַל .ס'איז אױס יצר-הרע ,אױס יצר-
טובֿ ,אױס עוונות ,אױס נסיונות .דאָס דור איז שױן זיבן מאָל כּולו חייבֿ ,נאָר משיח קומט
נישט .צו װעמען זאָל ער קומען? אַז משיח איז נישט געקומען צו ִײדן ,זענען ִײדן אַװעק צו
משיחן .װײ ,מ'דאַרף מער נישט קײן שדים! מ'האָט אונדז אױך פֿאַרטיליקט .איך בין
געבליבן אײנער ,אַ פּליט .כ'מעג שױן גײן װוּ כ'װיל ,נאָר צו װעמען זאָל גײן אַ שד פֿון מײַן
סגאַל? צו די רוצחים? ...
אױפֿן בױדעם װאָס האָט אַ מאָל געהערט צו װעלװל באָנדער ,צװישן צװײ צעלעכצטע
פֿעסער ,האָט זיך פֿאַװאַלגערט אַ טריף-פּסול אױף ִײדיש-טײַטש .דאָרט זיץ איך ,דער
לעצטער שד .כ'שלאָף אױף אַ פֿלעדערװיש .כ'לײען דעם קױדערװעלש פֿון בוך.
ס'שײַבעכץ איז פֿון אונדזער נוסח :קוגל מיט חזיר-שמאַלץ .שמד געװיקלט אין יראה .דער
מוסר-השׂכּל איז :להד"ם .אָבער די אותיות זענען פֿאָרט ִײדישע .דעם אַלף-בית האָבן זײ
נישט געקאָנט צעטרענצלען .דערפֿון זױג איך .דערין טו איך מיך קלאַמערן .כ'צײל די
װערטער ,פֿלעכט גראַמען ,טײַטש אַרײַן אין יעדן פּינטעלע פּיתום ורעמסס .אַלף אַן
אָדלער ,אַן אָדלער פֿליט; בית אַ בױם ,אַ בױם בליט; גימל אַ גלח ,אַ גלח קניט; דלד אַ
דאָרן ,דער דאָרן ברענט; הא אַ הענקער ,אַ הענקער הענגט; װאָװ אַ װעכטער ,דער
װעכטער שענקט; זין אַ זעלנער ,אַ זעלנער שיסט; חית אַ חזיר ,אַ חזיר ניסט; טית אַ
טױטער ,אַ טױטער מתט; יוד אַ ִײד ,אַ ִײד פֿאַרגעסט ...
יאָ ,װי לאַנג ס'איז דאָ אַ ִײדיש װאָרט ,האָב איך אַן אָנהאַלטעניש .װי לאַנג די מילבן האָבן
נישט אױפֿגעגעסן ס'לעצטע בלעטל ,איז נאָך דאָ מיט װאָס זיך צו שפּילן .װאָס ס'װעט זײַן
שפּעטער ,װיל איך פֿאַרן מױל נישט ברענגען.
אָן אַ ִײדיש אות –
איז אַ שד אַ ִײד – אױס ...

