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.
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אַ נאַר איז געשטאָרבן
איך האָב ערגעץ װוּ געלייענט אַזאַ מעשׂה :אַמאָל איז געװען אַ גרױסער
נאַר.
דער נאַר איז געװען אַן אָרעמאַן ,אַן אביון.
װײב מיט קינדער ,װעלכע האָבן קײן
פֿאַרשטײט זיך אַז ער האָט געהאַט אַ ַ
מאָל ניט געליטן פֿון די מאָגנס ,נאָר די מאָגנס האָבן געליטן פֿון זײ.
אײנמאָל איז דער נאַר קראַנק געװאָרן .עס האָט אים אָנגעהױבן צו שטעכן
זײטן,אַזױ שטעכן  ,אַז ער האָט שױן מער ניט געקענט
אין די ַ
אַריבערטראָגן .איז ער אַװעק צום דאָקטאָר .האָט אים דער דאָקטאָר
געזאָגט ,אַז מען מוז אים שטעלן פּיִאַװקעס.האָט דער נאַר געפֿרעגט :
 װיפֿיל?האָט אים דער דאָקטאָר געענטפֿערט - :װאָס מער איז בעסער.
זײן ? האָט געפֿרעגט דער נאַר
דײן ַ
 װאָס זשע װעט ַזײן  ,האָט דער דאָקטאָר געענטפֿערט ,די פּיִאַװקעס װעלן
גאָרנישט װעט ַאײך דאָס בלוט
אַרױסציִ ען פֿון ַ
אַ סך?װיפֿיל איר האָטװעט דאָס מיר העלפֿן?אָדער יאָ,אָדער נײן .װיפֿיל דאַרף עס מיר קאָסטן?צװײ דאָלאַרניט ביליגער?נײן .איך האָב דאָך אָבער ניט קײן סך בלוטדאָס מאַכט ניט .װען איר װאָלט געהאַט מער בלוט ,װאָלט איךצוגעשטעלט נאָך אַ פּאָר פּיִאַװקעלעך.
זײן שבתדיקע קאַפּאָטע ,און
איז דער נאַר אַהײם געלאָפֿן ,פֿאַרמאַשכנט ַ
דאָס געלד אַװעקגעגעבן דעם דאָקטאָר.
האָט אים דער דאָקטאָר אױסגעטאָן האַלב נאַקעט  ,באַדעקט דעם
שטײענדיק
קערפּער מיט פּיִאַװקעס און איז אַװעק אין שול דאַװענען ַ .
זײן זון ,אַז אין צען מינוטן
אױפֿן שװעל האָט דער דאָקטאָר אָנגעזאָגט ַ
אַרום ,זאָל ער אַרונטערנעמען פֿון דעם נאַרישן ייִדן די פּיִאַװקעס ,אַניט
בלײבן אָן אַ טראָפּן בלוט און ער װעט שטאַרבן.
װעט דער נאַרישער ייִד ַ
אַז ער איז אַװעק ,האָבן זיך די דורשטיקע פּיִאַװקעס אַ נעם געטאָן מיט
שׂימחה צום נאַרישן ייִדן .די פּיִאַװקעס האָבן שױן לאַנג ניט געהאַט אַזאַ
טײערע סעודה.
ַ
אין צען מינוטן אַרום איז דער דאָקטאָר’ס זון צוגעגאַנגען צום נאַר
װאָס װילסטו? האָט אים דער נאַר געפֿרעגטאײך די פּיִאַװקעס.
-איך װיל אַרונטערנעמען פֿון ַ

דער טאַטע האָט אָנגעזאָגט ,אַז מער װי צען מינוט זאָל איך ניט לאָזען די
בלײבט איר אַ
אײער בלוט .טאָמער זױגן זײ לענגער ַ
פּיִאַװקעס זױגן ַ
טױטער.
האָט דער נאַרישער ייִד געמײנט ,אַז דער דאָקטאָר װיל אים באַשװינדלען,
אַז ער פֿערגינט אים ניט דאָס גרױסע פֿאַרגעניגן.
זײן טובֿה
דער נאַר האָט ניט פֿאַרשטאַנען ,אַז דער דאָקטאָר איז אױסן ַ
אַ נאַר פֿאַרשטײט קײנמאָל ניט ,אַז ער איז אַ נאַר ,הכּלל .דער נאַר האָט
זײן קערפּער.
זיך ניט געלאָזט אַרונטערנעמען די בלוט זױגער פֿון ַ
פֿאַרקערט :ער האָט נאָך באַשלאָסן אָפּנאַרן דעם דאָקטאָר  :כאַפּען אַ
מציִ אה.
װאָס זשע האָט ער געטאָן ,דער נאַר?
ער האָט געפּרוווט אונטערקױפֿן דעם דאָקטאָר’ס זון .ער האָט אים
זײן בלוט.
צוגעזאָגט אַ מתּנה ,ער זאָל לאָזן די פּיִאַװקעס נאָך אַ ביסל זױגן ַ
דײן טאַטע װעט
נישקשה ,האָט זיך דער נאַרישער ייִד געבעטן ,נישקשהַ ,ניט זען ,װען די פּיִאַװקעס װעלן זױגן נאָך אַ ביסל בלוט.
דער דאָקטאָר’ס זון האָט זיך ניט געלאָזט אונטערקױפֿן.
אײער פֿרױ און
אײער גרױסער מתּנה ,דאָט לעבן פֿון ַ
אײך מוחל ַ
 איך בין ַטײערער פֿון אַלעס ,האָט דער דאָקטאָר’ס זון געטענהט.
קינדער איז מיר ַ
אָבער דער נאַר איז געבליבן נאַר .ער האָט ניט געלאָזט אַרונטערנעמען פֿון
זיך די פּיִאַװקעס.
װען דער אַלטער דאָקטאָר איז געקומען פֿון שול ,איז שױן דער נאַר געלעגן
בײם דאָקטאָר אין הױז .דער קלוגער דאָקטאָר
טױט.ער איז געשטאָרבן ַ
האָט אַ זיפֿץ געטאָן ; געלעבט װי אַ נאַר,און געשטאָרבן װי אַ נאַר!
אַז מען האָט געלאָזט װיסן דעם נאַר’ס פֿרױ ,אַז איר מאַן איז
געשטאָרבן,האָט זי גאַנץ רויִק געענטפֿערט -:איך האָב גאָר ניט פֿאַרלױרן :
צײט קריגן ,עס פֿעלן ניט אױס קײן נאַראָנים ;
אַזאַ נאַר קען איך צו יעדער ַ
די װעלט פֿאַרמאָגט מער נאַראָנים װי מענטשן .די אײנציקע װאָס האָבן
זײנען געװען די פּיִאַװקעס.
שטאַרק געדױערט דעם נאַר’ס טױט ַ
פֿרײלעכע מינוטן ב.קאָװנער

