
A NAR IZ GESHTORBN 

 
Ikh hob ergetz vu geleyent aza mayse: Amol iz geven a groyser nar  
Der nar iz geven an oreman, an evyon. 
Farshteyt zikh az er hot gehat a vayb mit kinder, velkhe hobn keyn 
mol nit gelitn fun di mogns, nor di mogns hobn gelitn fun zey. 
Eynmol iz der nar krank gevorn .es hot im ongehoybn tsu shtekhn 
in di zaytn .Azoy shtekhn , az er hot shoyn mer nit gekent 
aribertrogn. 
Iz er avek tsum doctor.Hot im der doktor gezogt, az men muz im 
shteln piavkes.Hot der nar gefregt :  
- Vifil? 
Hot im der doktor geentfert : -Vos mer iz beser 
-Vos zhe vet dayn zayn ? Hot gefregt der nar 
-Gornisht vet zayn , hot der doktor geentfert, di piavkes veln 
aroystsien fun aykh dos blut. 
-A sakh? 
-Vifil ir hot. 
-Vet dos mir helfn? 
-Oder yo,oder neyn. 
-Vifil darf es mir kostn? 
-Tsvey dolar 
-Nit biliger? 
- Neyn 
-Ikh hob dokh ober nit keyn sakh blut. 
-Dos makht nit.Ven ir volt gehat mer blut, volt ikh tsugeshtelt 
nokh a por piavkelekh. 
Iz der nar aheym gelofn, farmashknt zayn shabesdike kapote, un 
dos geld avekgegebn dem doctor. 
Hot im der doktor oysgeton halb naket , badekt dem kerper mit 
piavkes un iz avek in shul davenen. 
Shtayendik oyfn shvel , hot der doktor ongezogt zayn zun ,az in 
tsen minutn arum ,zol er arunternemen fun dem narishn yidn di 
piavkes .Anit, vet der narisher yid blaybn on a tropn blut ,un er vet 
shtarbn. 
Az er iz avek, hobn zikh di durshtike piavkes a nem geton mit 
simkhe tsum narishn yidn. 
Di piavkes hobn shoyn lang nit gehat aza tayere side! 
In tsen minutn arum iz der doktor’s zun tsugegangen tsum nar. 
-Vos vilstu? Hot im der nar gefregt. 



-Ikh vil arunternemen fun aykh di piavkes ,der tate hot ongezogt, 
az mer vi tsen minut zol ikh nit lozen di piavkes zoygn ayer 
blut.Tomer zoygn zey lenger, blaybt ir a toyter. 
Hot der narisher yid gemeynt, az der doktor vil im bashvindlen, az 
er fargint im nit dos groyse fargenign. 
Der nar hot nit farshtanen, az der doktor iz oysn zayn toyve. 
A nar farshteyt keynmol nit, az er iz a nar. 
Haklal, der nar hot zikh nit gelozt arunternemen di blut zoyger fun 
zayn kerper .Farkert: er hot nokh bashlosn opnarn dem doktor : 
khapen a metsie 
 
Vos zhe hot er geton, der nar? Er hot gepruft unterkoyfn dem 
doktor’s zun.Er hot im tsugezogt a matone, er zol lozn di piavkes 
nokh a bisl zoygn zayn  blut. 
Nishkoshe, hot zikh der narisher yid gebetn, nishkoshe, dayn tate 
vet nit zen, ven di piavkes veln zoygn nokh a bisl blut. 
Der doktor’s zun hot zikh nit gelozt unterkoyfn :- Ikh bin aykh 
mokhel ayer groyser matone .Dos lebn fun ayer froy in kinder iz 
mir tayerer fun ales ,hot der doktor’s zun getanet 
Ober der nar iz geblibn nar et hot nit gelozt arunternemen fun 
zikh di piavkes. Ven der alter doktor iz gekumen fun shul, iz shoyn 
der nar gelegn toyt.Er iz geshtorbn baym doktor in hoyz .Der 
kluger doktor hot a zifts geton : Gelebt vi a nar,un geshtorbn vi a 
nar ! 
Az men hot gelozt visn dem nar’s froy, az ir man iz geshtorbn,hot 
zi gants ruik geentfert :-Ikh hob gor nit farloyrn : aza nar ken ikh 
tsu yeder tsayt krign, es felen nit oys keyn naronim ; di velt 
farmogt mer naronim vi mentshn. 
Di eyntsike vos hobn shtark gedoyert dem nar’s toyt, zaynen geven 
di piavkes. 

 
 
Freylekhe minutn  B .Kovner 
 

 

 

 

 

 



 ַא נַאר איז געשטָארבן

 

 
ַאזַא מעׂשה: ַאמָאל איז געװען ַא גרױסער  ייענטװּו געל ץאיך הָאב ערגע

.נַאר  
.ןויאבדער נַאר איז געװען ַאן ָארעמַאן, ַאן   

ֿפַארשטײט זיך ַאז ער הָאט געהַאט ַא װַײב מיט קינדער, װעלכע הָאבן קײן 
.מָאל ניט געליטן ֿפון די מָאגנס, נָאר די מָאגנס הָאבן געליטן ֿפון זײ  

ָאנגעהױבן צו שטעכן  הָאט אים ן. עסל איז דער נַאר קרַאנק געװָאראײנמָא
ַאזױ שטעכן , ַאז ער הָאט שױן מער ניט געקענט ן,זַײט אין די

הָאט אים דער דָאקטָאר  .איז ער ַאװעק צום דָאקטָאר.ַאריבערטרָאגן 
ָאט דער נַאר געֿפרעגט :ס.הגעזָאגט, ַאז מען מוז אים שטעלן ּפִיַאװקע  

?װיֿפיל -   
  .װָאס מער איז בעסער-הָאט אים דער דָאקטָאר געענטֿפערט : 

װָאס זשע װעט דַײן זַײן ? הָאט געֿפרעגט דער נַאר  -  
גָארנישט װעט זַײן , הָאט דער דָאקטָאר געענטֿפערט, די ּפִיַאװקעס װעלן -

 ַארױסצִיען ֿפון אַײך דָאס בלוט 
?ַא סך-  

װיֿפיל איר הָאט -   
?װעט דָאס מיר העלֿפן-  

ָאדער יָא,ָאדער נײן - .  
?װיֿפיל דַארף עס מיר קָאסטן-  

װײ דָאלַאר צ-  
?ניט ביליגער-  

נײן - .  
איך הָאב דָאך ָאבער ניט קײן סך בלוט -  
װען איר װָאלט געהַאט מער בלוט, װָאלט איך  .דָאס מַאכט ניט-

.צוגעשטעלט נָאך ַא ּפָאר ּפִיַאװקעלעך  
דיקע קַאּפָאטע, און תזַײן שבנט שכֿפַארמַא, איז דער נַאר ַאהײם געלָאֿפן

  .ַאװעקגעגעבן דעם דָאקטָארדָאס געלד 
ט דעם קעדַאהָאט אים דער דָאקטָאר אױסגעטָאן הַאלב נַאקעט , ב

שטַײענדיק .דַאװענען קערּפער מיט ּפִיַאװקעס און איז ַאװעק אין שול 
ן זון ,ַאז אין צען מינוטן הָאט דער דָאקטָאר ָאנגעזָאגט זײַ  לאױֿפן שװע

ַאניט  ,ם נַארישן יִידן די ּפִיַאװקעסזָאל ער ַארונטערנעמען ֿפון דע, ַארום
.װעט דער נַארישער יִיד בלַײבן ָאן ַא טרָאּפן בלוט און ער װעט שטַארבן  

ַאז ער איז ַאװעק, הָאבן זיך די דורשטיקע ּפִיַאװקעס ַא נעם געטָאן מיט 
די ּפִיַאװקעס הָאבן שױן לַאנג ניט געהַאט ַאזַא .ׂשימחה צום נַארישן יִידן 

ה.דעוטַײערע ס  
ס זון צוגעגַאנגען צום נַאר ’ן מינוטן ַארום איז דער דָאקטָאראין צע  

װָאס װילסטו? הָאט אים דער נַאר געֿפרעגט -  
.איך װיל ַארונטערנעמען ֿפון אַײך די ּפִיַאװקעס-  



דער טַאטע הָאט ָאנגעזָאגט, ַאז מער װי צען מינוט זָאל איך ניט לָאזען די 
בלַײבט איר ַא  טָאמער זױגן זײ לענגער .לוטּפִיַאװקעס זױגן אַײער ב

.טױטער  

הָאט דער נַארישער יִיד געמײנט, ַאז דער דָאקטָאר װיל אים בַאשװינדלען, 
.ַאז ער ֿפערגינט אים ניט דָאס גרױסע ֿפַארגעניגן  

 דער נַאר הָאט ניט ֿפַארשטַאנען, ַאז דער דָאקטָאר איז אױסן זַײן טוֿבה
דער נַאר הָאט  .הּכלל ,קײנמָאל ניט, ַאז ער איז ַא נַארַא נַאר ֿפַארשטײט 

 .זיך ניט געלָאזט ַארונטערנעמען די בלוט זױגער ֿפון זַײן קערּפער
רן דעם דָאקטָאר : כַאּפען ַא ֿפַארקערט: ער הָאט נָאך בַאשלָאסן ָאּפנַא

אה.יִ צמ  
טָאן, דער נַאר?װָאס זשע הָאט ער גע  

ער הָאט אים  .ס זון’ֿפן דעם דָאקטָארט אונטערקױווער הָאט געּפרו
.צוגעזָאגט ַא מּתנה, ער זָאל לָאזן די ּפִיַאװקעס נָאך ַא ביסל זױגן זַײן בלוט  

, דַײן טַאטע װעט הר נַארישער יִיד געבעטן, נישקש, הָאט זיך דעהנישקש-
.ניט זען, װען די ּפִיַאװקעס װעלן זױגן נָאך ַא ביסל בלוט  

.הָאט זיך ניט געלָאזט אונטערקױֿפןס זון ’דער דָאקטָאר  
ן וָאט לעבן ֿפון אַײער ֿפרױ אד ,נהל אַײער גרױסער מּתוחאיך בין אַײך מ -

 .טהנעטעס זון ג’הָאט דער דָאקטָאר ,ַאלעס קינדער איז מיר טַײערער ֿפון
ַארונטערנעמען ֿפון  טהָאט ניט געלָאז רע .ָאבער דער נַאר איז געבליבן נַאר

. װקעסזיך די ּפִיַא  
װען דער ַאלטער דָאקטָאר איז געקומען ֿפון שול, איז שױן דער נַאר געלעגן 

דער קלוגער דָאקטָאר .ער איז געשטָארבן בַײם דָאקטָאר אין הױז .טױט
!הָאט ַא זיֿפץ געטָאן ; געלעבט װי ַא נַאר,און געשטָארבן װי ַא נַאר  

איר מַאן איז  ס ֿפרױ, ַאז’מען הָאט געלָאזט װיסן דעם נַאר ַאז 
ָאב גָאר ניט ֿפַארלױרן : האיך -געשטָארבן,הָאט זי גַאנץ רוִיק געענטֿפערט :

ן ניט אױס קײן נַארָאנים ; יך צו יעדער צַײט קריגן, עס ֿפעלַאזַא נַאר קען א
ס הָאבן די אײנציקע װָא .די װעלט ֿפַארמָאגט מער נַארָאנים װי מענטשן

.זַײנען געװען די ּפִיַאװקעסס טױט ’שטַארק געדױערט דעם נַאר  
 

קָאװנער.ֿפרײלעכע מינוטן ב  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


