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 שלום עליכם,
ון זיך ֿפרויסגעגעבן ַאט ָאלק הָאֿפישע דייִ ס ָאס דָאן ווּפצווישן די טי

. ּפָארבן ַאון אונדז. זיי שטֿפוועק ַאס גייען ָאזעלעכע ווַאינען זיך ֿפגע
ס ָאבן די ווַיישרַארגעניגען, בַאֿפ ַאן וועגן די לעבעדיקע איז בַיירש

בט ַיישרַאלט אונדז, בָאן זיך, ממצווה. זיי בעט ַאאיז  ּפָארבן ַאשט
לן אונדז ָאז די קומענדיקע דורות זַאזוי ַאבט אונדז ַיישרַאאונדז, ב

רגעסן.ַאֿפל נישט ָאגעדענקען און קיינמ  

ון שלום עליכםֿפון דער הקדמה צו די קליינע מענטשעלעך ֿפ          

 
ט ער גענומען דעם ָאההבית. -בעל רסרילעווקעּכ ַאאיך וועל דערציילן וועגן איינעם, 

זט ָארויסגעלַאט זיך ָאלייצעס און הּפרבע אויף די ָאנד און די טַאשטעקן אין דער ה
נדערט און ַאזוי ווַאנדערן איבער דער וועלט זוכן געלט און זוכן גליק. און ַאוו
ט חשק ָאריז הַאּפנגעקומען קיין ָא ריז.ַאּפגן קיין ָאט זיך דערשלָאנדערט ביז ער הַאוו

ריז זעט זיך ַאּפד אין ייִ  ַאס ָאוודאי, ווי דַאטשילד. ָאגן צו רָאט זיך צו דערשלַאגעה
ם ַייס שטייט בָאשמוניק וו-חסרון. דער ימח ַא ָאבער ס'איז דָאטשילד? . ָאנישט מיט ר
ן.ַיירַאזט נישט ָאטויער.מען ל  

 סוחר: ווָאס איז די מעׂשה ?
 משרת:  ַא צעריסענע קַאּפָאטע

.?ריזַאּפרן ביז ָאֿפלט איך געָאטע, ווָאּפַאנצע קַאג ַאט ַאך געהלט איָאוו  
? ן נישטָאמען ק  

ן נישטָאמען ק -ןַיירַאמיך ָאל  
 סוחר: איך הָאב אים געברַאכט וויכטיקע נַייעס. דער משרת: ניין 

 סוחר: איך קום ספעציעל ֿפון ּכסרילעווקע, זָאגסטו ניין
 דער משרת: ניין, ניין

סוחר: שרַיי נישט.גיי זָאגן דעם ּפריץ דַיינעם ַאז ס'איז געקומען צו אים נישט קיין 
מין סחורה  ַאזַאירן ֿפכט צו ַאט געברָאסוחר און ער ה ַאד ייִ  ַאר ָארער , חלילה, נָאשנ
זעלעכע ַאז. הערט ַיירּפר קיין שום ַאֿפריז ַאּפנצן ַאס מע קריגט עס נישט אין גָאוו

טשילד.ָאן רָאט זיך ֿפדיבורים, רו  
 רָאטשילד: לָאזט מען ַארַיינֿפירן דעם דָאזיקן סוחר.שלום עליכם

 סוחר: עליכם שלום
 רָאטשילד: ֿפון ווַאנעט קומט ַא ייד? סוחר: ֿפון ּכסרילעווקע.

 רָאטשילד:ווָאס הערט זיך עּפעס אין ּכסרילעווקע?
 סוחר: ברוך השם רָאטשילד: נו גוט, זיצט סוחר: ַא דַאנק 

 
 רָאטשילד: נו ווָאס ווילט איר זָאגן גוטס?

סוחר: הַא, ווָאס זָאל איך אַייך זָאגן, ּפַאניע רָאטשילד. די מעשה דערֿפון איז ַאזוי. 
ז איר זענט קיין ַא ּכסרילעווקעאונדז אין  ַייטשילד שמועסט עס בָאניע רַאּפך ַייאויף א

 ערטל,ֿפ ַאן ַייוין זל שָאדריט חלק,ז ַאגט כוטש ָאקורח.אויף מיר געז-ממון ַאהרע -עין
כטל. אין דעם כבוד, זענט איר אויך ַאן ַאים אויף ּכטשילד, בין איך שוין מסָאניע רַאּפ

  ַאכלל. ה ַאט די דעה. ָאט די מעה הָארעם ווער הָאנישט זשעדנע, וו
ך? ַייעלט אֿפזשע -סָאוו  

 רָאטשילד: לָאמיר הערן. סוחר: איין זַאך, דָאס אייביקע לעבן.
 ראטשילד: װּו נעמט מען דָאס אייביקע לעבן?

 סוחר: בַיי מיר, איך הָאב אַייך געברַאכט צו טרָאגן די דָאזיקע סחורה.
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טשילד.ָאן רָאט זיך ֿפזעלעכע דיבורים רוַאדערהערט   
 רָאטשילד: זָאגט מיר, וויֿפל וועט עס קָאסטן?

סוחר:דָאס אייביקע לעבן וועט קָאסטן, ּפַאניע רָאטשילד ַאזוי גרויס ווי..וויֿפל זָאגט 
 מען?

 רָאטשילד:נו , לָאמיר שוין הערן
 סוחר: ֿפַארן אייביקע לעבן.. רָאטשילד: נו, לָאמיר שוין הערן..

 סוחר: איר וועט מיר בַאצָאלן ַאזוי גרויס ווי 3 הונדערטער.
 רָאטשילד: איי, איי, איי,אֿפשר קָאן מען זיך דינגען.

סוחר: ניין ּפַאניע רָאטשילד, בשום אוֿפן נישט, זָאלט ַאזוי די ברכות הָאבן, איך הָאב 
לן, שוין.ַאֿפרַאֿפגט, ָאהונדערט. נו? געז 3רעגן מער ווי ֿפט ֿפרַאגעד  

הונדערטער 3לט אויס ָארויס און צַאטשילד נעמט ָאניע רַאּפ  
 רָאטשילד: אוי אחת,ואחת,

  סוחר: נו ּפַאניע רָאטשילד. רָאטשילד: ואחת
ט זיך ֿפס געלט צו זיך אין קעשענע,און רוָאד ּפָארַאזט ָאר און לּכסרילעווקענעם דעם 

טשילד, איר ווילט לעבן אייביק?ָאניע רַאּפטשילד. ָאן צו רָא  
 רָאטשילד: נו ווער וויל דָאס נישט לעבן מער?

סוחר: אוי, דָאס הָאב איך געווָאלט הערן ֿפון אַייך, איז אויב איר ווילט לעבן אייביק, 
ריבער ַאעקעלט זיך ּפריז און ַאּפס טומלדיקע ָאוועק במחילה דַאט ֿפרַאלגט מיך, ווָאֿפ
רבן, ווייסט איר ַאל נישט שטָא, וועט איר קיינמּכסרילעווקעאונדז קיין  ַייב
ס?ָארווַאֿפ  

 רָאטשילד: ֿפַארווָאס?
ד ייִ כער ייַ ל קיין רָארט קיין מָאר דָאט איז נָאשט ַאאיז  ּכסרילעווקעל זינט ַייאוי וו

רבן.ָאנישט געשט  
 רָאטשילד: איי, גוט געזָאגט. סוחר: גוט, הַא
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Sholem aleykhem!  
 
Tvzishn  di tipen vos dos yiddishe volk hot aroysgegebn fun zikh, gefinen  
zikh azelekhe vos geyen avek fun undz. Zey shtarbn op. Shraybn vegn 
di lebedike iz a fargenugn, bashraybn di vos shtarbn op iz a mitzve. Zey betn 
zikh : 
Molt undz !, bashraybt undz! , bashraybt und azoy az di kumendike  
doyres zoln undz gedenken un keynmol nisht fargessn!.  

Fun der hakdome tsu di kleyne mentshelekh fun Sholem Aleykhem. 

****************************************************************** 
Ikh vel dertseyln vegen eynem, a  Kasrilevker  balebos. Hot er genumen 
dem shteken in der hand un di torbe oyf di pleytses un hot zikh aroysgelozt  
vandern iber der velt zukhen gelt un zukhen glik  un azoy vandert un vandert  
un vandert biz er hot  zikh dershlogn keyn Paris ; ongekumen keyn Paris 
hot kheshek gehat zikh  tsu dershlogn tsu Rotschild. Avade, vi dos a yid 
in Paris zet zikh nisht mit Rothschild. Ober s’iz do a khisorn.Der imah- 
shemoynik vos shteyt baym toyer . 
 
Der meshores: Men lozt nisht arayn! .  
Soykher : Vos iz di maase? 
Der meshores: A tserissene kapote ! 
Soykher : Volt ikh gehat a gantse kapote, volt ikh geforn biz paris? 
Der meshores: Men konnisht- Soykher :  lomikh arayn ! Der meshores: - men 
konnisht! 
Soykher : Ikh hob im gebrakht vikhtike nayes! Der meshores: Neyn! 
Soykher : Ikh kum spetziel fun Kasrilevke zogste neyn! Der meshores:  Neyn ! 
Soykher : Shray nisht! Gey zogn dem poretz deynem az s’iz gekumen tsu im 
nisht keyn shnorrer, kholile, nor a yid a sokher un er hot gebrakht tsu firn 
aza min skhoyre vos me krigt es nisht in gantsn Paris far keyn shum prays. 
 
Hert a zelekhe diburim, ruft zikh on Rotschild 

 
Rothschild : lozt men araynfiren dem dozikn soykher! Sholem aleykhem-! 
Soykher : Aleykhem shulem 
Rothschild  : Fun vanet kumt a yid? -  Soykher : fun Kasrilevke! 
Rothschild  : Vos hert zikh epes in Kasrilevke? 
Soykher : Borekh ha shem ! 
Rothschild : Nu gut zitst!  
Soykher: A dank !  
Rothschild :  Nu vos vilt ir zogn guts?  
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Soykher : Ah! vos zol ikh aykh zogn, panie Rotschild di mayse  derfun iz azoy.  
Oyf aykh panie Rothschild shmist  es  bay undz in Kasrilevke,  
az ir zent keyn -eyn ore a mamen-korekh. 
Oyf mir gezogt khotsh a drit khelek; zol shoyn zayn a fertl!  
Panie Rotschild, bin ikh shoyn maskim oyf an akhtl. In dem koved zent ir 
mistome  oykh nisht jedne, vorem ver hot di meye hot oykh di deye! A klal ! Ah 
vos zhe felt aykh? 
Rothschild  :Lomir hern    Soykher : Eyn zakh, dos eybike lebn. 
Rothschild : Vu nemt men dos eybike lebn?  
Soykher: Bay mir, ikh hob aykh gebrakht tsu trogn di dozike skhore. 
Derhert a zelkhe diburim ruft zikh on Rotschild. 
Rothschild : Zogt mir, vifl vet es kostn? 
Soykher: Dos eybike lebn vet aykh kostn, panie Rotschild azoy groys vi.. 
vifil zogt men? 
Rothschild : Nu lomir shoyn hern! 
Soykher : Farn eybike lebn ..   Rothschild : Nu lomir shoyn hern!! 
Soykher :Ir vet mir batsoln azoy groys  vi 3 hunderter. 
Rothschild : Ay! Ay! Ay! Efsher kon men zikh dingen. 
Soykher :Neyn panie  Rotschild, beshum oyfn nisht, zol azoy di brokhes 
hobn ikh hob gedorft fregn mer vi 3 hundert. Nu?  Gezogt, farfaln, shoyn. 
Panie Rothschild nemt aroys un tsolt oys  dray hunderter.  
Rothschild : Oy akhas, ve akhas Soykher :Nu panie Rotschild.  
Rothschild : ve akhas! Nem dem Kasrilevker un lozt arop dos gelt  
tsu zikh  in keshene. Un ruft zikh on tsu Rotschild. Panie Rotschild, ir vilt lebn 
eybik? 
Rothschild : Nu ver vil dos  nisht lebn mer? 
Soykher : Oy dos hob ikh gevolt hern fun aykh, iz oyb ir vilt lebn eybik, 
folgt mikh, folgt mikh ,varft avek bimekhile dos tumeldike Paris.  
un pekelt zikh ariber bay undz keyn Kasrilevke, vet ir keynmol nisht shtarbn. 
Ir veyst farvos? 
Rothschild : Farvos? 
Soykher : Oy vayl zint Kasrilevke iz a shtot, iz nor dort keyn mol 
keyn raykher yid nisht geshtorbn! 
Rothschild  :AY ! GUT GEZOGT!  Soykher : Gut ha!.. 

 
 
 


