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Часть I.

И здаш е и собственность
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Книжны й магазинъ Вильна, ■Еврейская ул.
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Больш ая ул. д . Кинкуяькина № 17. 
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הקרגזח
 הג״ךהאט הײ^ין אומער פו-ן ,ני׳טיכט־ע איץציגע כןײן

 דעם נאקא;ט י1אז ךט נאך איז אוג גימאפט ניט אאײנדרוק אזוי
 ,םכירתיוסף פרן ע9גי'שי? ךיא איךיןהיא אומעךע פרן נ־עביל

 ארײגע אלם גישי?טע איךיןךי אונזרע פאר רויל ױער״עס ׳ דאך אונ
 פאר וועג ךי אײניגע.קשיות צאמען פאר ,שטעלי־ן פאר ךראמע

 ,טרעטין אב ניט הכמים _קבלת פון וויל וועלכער שרײננער ךעם
̂ע שערין גיגא^ן איז יהודה אז גיפינען מיר (װיא1  נוא ,׳שאף זײ

 אונ שאף פיל גיהאט אויך בךיךער איבעוילע ךיא האגיל גיווים
 ךער װאפ אסעטךיל אף זײן ?זתקנא זיך זײא זאלין ,ךינךער
 אז רוב דאס היץט טלעפט ,עם ? גיטאן אן יוםפ׳ן האט פאטער

^ד קינד אײן מאכט אפאטער  ךעסט גיטפון צווײטין או-נךעם א
 אבינו׳ם.קינדער בפךט.יעקג .טויט אף ניט זיך טען הךגת וועגין

 יאהר 25 ביז 20 פון אוג ,מענשין כײכע ,'שבטים הײליגע ךי
 אויב ? אהעמדיל פאר אברוךער טויט צום שלאגין װעלין זײ זאלין

 ךער װײל ןאר העטדיל ךיא פאר גיװען ניט איז ךי.קגאה װידער
 האט ךעף־בער אונ זײא פון טער גיליפט האט,עם פאטער

 ישולךיג פאטער דער דאןי איז אז־וי אויב ,גיגבין העמךיל ךי אים
 וואם ,מען ליןט אים װאס יופף ניט אבער אים, ליבט %ר װאס
 ווידר אויב איםגליבט?־ האט זליכה אז מאכין ױקעגט ייוםף האט
 אזעלכע אז וויסען גידאןפט דאך זײא האבין חלומות ךיא פאר

 נאןד דער טאקעבאמת איז וויא״עם י1אז גאט, פו־ן איז חלומות
 ז פאר דער שלאגין טויט אים װעלין גיט אונ ,גיװאךין טקױם

גיהוען ךכילות ךיא איז ,נפי^זך^שה מ^ה דאןד איז ,ךכילות די
שקף )מכ״י(



ז * פ ד ק ?6ח
אלעע ייוכןזהצךיק *>ם האט וױא טוא ,שרן  י3רכימי גי?דאקט|
̂יז  האט ? יזיכפץ צוא יזײא האבין וואם טוא אילתי גיווען וויידער *

 גיפרעט א־ויס ניט יעקב האט ווי טוא ,ניזעדון ךי?טינ ניט ײסף
 אדער רע?ט איז דאס אויב װיסען זאל ערי אז ??רט אלעם

 האט אז:עקב דלמים ך?רי אץ גיפינען ןזיר (2 - ? אוגרע?ט
 דיא ניווען איז וואס .לן׳שה איז יוספץ בכורה ךיא גי^עבין איבער
 ױקומען אאים איז אי־ר ליב צו אז זאןד אגרויסע אזוי פאר פב־ורה

 ירושה^עלןסעסטיךמ ךזלכןיים 2 נעםען צוי אויב ו פיל.קילקולים אזו
 ח$סט פון .איױן §ײא פיל,עךטער אין אויך הײ;ט נאך ךאך

 מיר וויא ת1ש;א אונ לבות זעלכע ארויס ^אר;יט קומט וועגין
 .מיט.עשוין .יעפיב נײא ,י^מעאלין טיט .יצחק בײא געפינען

 .י• ביורה דיא ליי צוא אלץ אונ ,ןךיךער ךיא מיט יוםןש נײא
 אז פא^ער צום גיזאגטי אן ניט ?וצרים פון יוסף האט וואהים (3

 ׳■ טחייערין פיל אז־וי ני^אזין איחם האט,ער וואם $אר ? לעבט ןנר
 האט פוטיפך׳ן בײא גיווען איז עריוואם צײט די אז זיין שיוין לאז
 איז ,ער וואם צײט ךיא יך1א אזיוי אוג זאגין אן ג;קענט ניט ער
 לןעניג וױצע האדזר וואם.ער ;אךזר 9 ך אבער .גיזעסין תפיקןה אין

 צום שיקין ןאלךאטין אשקאךךאן גיקענט ךאך ערי האט ךאמאלם
 אזוי גאו־ט־ט איז בפרט,עם לעבט? אז;גר זאגין אן אונ ^אטער

 ױקערט צײט אקורצע אין משא מיט זיך האבין בךיךער ךיא ,װײט
 גיט גיבאךן אזוין האט אז?לר מער ^אך ,צװ־יק או-ג הין טאל ןןװײ
ל אלהים^ת נשנ' פי זאגט אונ ,מנשה אנאמן אים  פל ואת עטלי ן
 האט אז;גי גאט דאנקט ? זון אטױיער טוט ךאם ,אבי בית
 תורה אים מיט לערעט וואס אפאטר אזוי ^עםין פר טאטין אן ןיןד
 איז אמאל מי־ט ,קינדעי אלע פון מער אים ליבמ וואס ,הלמה אונ
ך אטשגה ער ^ מער, נא־ ? סרוי^רין ?אטער דעם ^אןט אונ ל  

ф )אז )ג־ג׳



נ ת מ ד ק ה
 #ים ,מ־צלים אין אים צוא שױן >ן קומ ?ף־הגר ףיא אז

 סײןוט או-נ שטעיונן זיך בײ ערנאך האלט פאר נײן, אן> ךאמאלפ
 איז יוםף ,צרות פון פאטעי־יקזרײט דער פיז ,בנינלנן ןרײ^ען

 דער,עגגןעלט ? ?ניסין אלנ;עצט ,גי$א איז ]Щф אונ ,ניטא
 ןאיל $ען אז אחלם גטאכט האבן פלידר ךי ״אז תירו-ץ גמרא׳ס ךי

 ניטאלײן יוםפין אפר ךאך האבין זײ ,זאגין״ אויס ניט פאטר ךעפ
ך ,חלם אין געומן טן א  בפרט ?־ פאטר צום זאגן אן גמאגט ךא־ ה

 ^וין האט לעקב אוינ ,גיזאנט אן §אלט דאך האט.ער םוף כל םוף
 - ? קויפט פאר איפ האבין ?רידער ךיא אז נא־.ײװאוםט ךער
ט ווידער ךער על §  זאל עפז פךי שווײגין גימהט האט םף1י *אז $

 תירו-ץניט, יך.קײן1א א?עי איז דאם סלוטות״ ךיא װערין מקױם
 א\נ ,גאט אן בלאננען איז װעלין ?זקו-ים ןאל חלוסיות ךיא אז ךען

 ;אר?22 טרױערין אפאטר לאזין ניט דאךף ^אר טע^ש אלם ייוםף
 ךער אין דינען וועלין קינךר זײ^ע אז אלרהטן ^יזאגט האט גאט

 ד.אט גיאלגיעט זײא מיט האט פלעה אז וועגין רעפט פרן .פךעטר
 דאם זיך טוט הםביות מםבב דער ^אט - ?םק זײן באקומען ןנר

 אים ןאל יוםף אמע^שין פון הילפע פרויכט;יטרןײן אינ , זײטיגע
- ? וועךין מקױם ןאל ת1חלומ זײ;ע דןעלפין

 איז יט$רא?ען שײךעגע §ער אין נאציאנן א^דלע או^טר
 עד נאך גיישפילט גוערט אונ ניװארין גי^פילט מאל פיל איויך ןיא

 זײ אויבעםװײןט ,גמרא ךיא צו ניטגיצװאו;גען .ךיזײנען ,ךזיום
 !ײער נאך זײא ישפילין , ישיקין ניט זיך לאןט ?יפ וואם אאלט

 טיר צײט איךין אונזעלע אונטער אונ - שטא^ד פאר איעענעם
 דיא אדער בהורים, ארעטע גי^פילט גאר דאם האבין ױדײנלן>ן

 אף גיפיל ןײער פון קוךץ ,אחתונה אף בךחנים צײטיגע ^ער
ד-יל?ע ווייױג ך;ער ךער צו ױנןע^ט «־51יהא? «ךלאןןא

כא^טען )מכ״(



ה • מ ד ק ה
 װאהל וויא עלילות כן1ת פון מהבר ?ךימטער ךער — באקומען
 אלע ליא האט דאך גיארבעט וןערק מײסטער איר האט
 ווערקיל ןןלײנע ךיןע אין — ניט.ענלעלט או-נז פלאגין #וועלע

 דראלטרהיסטאךיע גאך .יע״לדערט .,ענפערט פר אלע טײנעאיז
 דאם זאנן לעלט מיט קאןי יןען ךאם ,מנהגים אוג זיטין זײעלע נאך
 גי־וןען וואלט ווי.עס אלטעךטהום גאנצער ךער זײ אויף ליגט עס

 אונךיאאלע — צוריק פעךטהאלביןטויזינדיאהר מיט גישליבין
 ?מרא פרן װאךטין גו־טע גינןליבין ,גלײןי ךא וועלין פראגען ישװעלע

 צמײטע ךיא צוא דעה אײן גיפאסט ,מפלשים פון ילקיטים פון
 ’131 ךען ׳ שװעריגקײטין אלע גיווארין גלײכט פאר איז ביז.?נס

- אחר במקיום ועשילים זה פמקום ענץם תוךה
 אאלטע או;ז נוצט װאס פלענן מיר לועלין וועלכע פארךיא

 מיר ,צײט הײנטיגער פו-ן או-נז שלײבט ליבער׳שט ,היםפאליע
 לעזער מײגע ?ראגע אײער אויף ,בילךער לעבעךיגע זעהען זאלין

 זײעלע אין שרײפין סחפלים אלע וױ ניט אײך.ענטפעךין איל מוז
 זײא נאר געלט ניט או-נ פבוד ניט.קײן מײנען זײא אז ,הנןדמיות

 זײער װײל שלײבק מוןען זײא אךער זײן היבים מז?ה ווילין
 זץגען פוז זיא דאם פיויגיל ךיא וויא צוא ךער זײא קט:ךלי נאטור
 פאר וןראךע בין איך .נןרײען( מוז אז,ער האן ךער וױא )אךער

 אנגיד גיווען וואלט איך אז ישל^ה באמונה מאמין בין איף ,ערט(ר
 מיי װאלט ט(אינפטעל מײן אונ גישריפין ניט גירוים איך וואלט

 אלע אײך פאר אפין מוךה ןיך בי; איל פרעםין ניט דאצו גאר
-^ראשין דעם ןאף ־;“? איל אז ,

♦ נזוױלנא צונזער אליקים



פאר ךא ק-יזען װעלכע פעךזאיע; ךי

, ק ח ר, ן כגען אאײנוואלזגעראין £ מ־ ט  טײהסר קעלט דער פו
מצרים, פון פון״קעגיג | ,חברון אין

קב ע ׳'י פחי דין ׳ זלי?ה ׳ ז־ן זײן ,י
ת, סנ ,טאכטער זײזיר א I « : ־ • '
ל ט מו ,גװוערנא^טץ איר , ה

ה ק לו 1 ע
שמעון

לוי
; тיהידה

• Ч Сיששבר
 ןבולון

 נפהלי ׳ ךן
אשר ,גד

1 ײסף

יעקיב פון זין <לי

ה, נ  ,טאכטער זײן ױ
ח, ך ׳ אשר פון טאכטער ךי ש

קנעכטפוןיעקב.;,דערה^

 , ׳¥כם בײא ,אמאן
סוחר אאראבי^ער ,טלמןן

!ײערעדינעױן׳

ר ע ך ר, פ ךג  ווע?טעף הױפט ח
פוטיפר בײ תפי$רז אין

 מצױם פון דער,קעגיג ,פרעך־,
ס פנ ה  דיא,קעױגק , ה
 .אךױטאנט אאלטער ,הדו־רם
 נזײקטער ?זיא?ק ךער ,ןל־ן־רע

 ׳ כ־ןעניג פוין
п щבע־ןער- אוי^ער ד?יר ׳

 ,נעקב פרן זון דער ,ין־סף
ת, ל ס ׳ ?רגי זײן א

ה ש  מנ
י דן זײערעאפרים



א א  אךױטא^ט, איוייער זײן ,ס

 ׳ ךיגער זײן.קאןןער ,עבדון
^חר־, ׳ קוטישער ןיין אחי

ך3 ר ב ט ךער ,ק  חךטוים היו̂י
מצרים, אין

 ,יטפולים ,מוךיגען ,ארפער

גענעראלין ,;רגיס^אךין

פערזאגען דיא
 זץגער ׳ ךי^ער , חךטומים

 פוך וואןז ךיא , מרזיק ,כןאהר
״ יוסף פון וואך ךיא ,לן^יג

זיןדאן׳ ךא^ע׳טיבטעפא^ט
 פון ;אר 2216 אין פנ_ען אין

,וועלט ךער באשאפו^ג
ט ץ ך  מצביפ אין זיך ^

»;אר 2238 אין



ערשםעראקט
ע ט ש ר ע ע נ ע צ ס

 ןעהען צוא איז .עס ,יף1א זיןד װילןלט הא;ג פאר )ךער
 פוץ בילדער צוױיא $טײ.?נן זײט בײאדער אל,1 אשײגער

 פאיעט פון ,שרה פיוי זײן מיט אבינו אלרהם ,*נזט־ין
 אין קונןט או-נ אשטול, אף העבךי יעקיב ז״צט אטי׳ש בײ

 ארײן קאמטז עסז ,טיר ךי זיך ;>ס,עפינט ,אאלטין אספר
 אזיאט׳ש» ^ילןלײךעט ,יאר 17 פון בזע;טש אױ^ר ,יוסה

ע ;רוים ?יט פא^־ער צוש ןיך גײןט ר .פוךכט( ^

ױסף
1 §אטער הער מאךנין גוט

יעקב
 אניךער מיר לעבין יוסף ךיך יעץ
 ברילעי דײג.ע אלע פרן ,מער ךיר ליי איןד

ט איך װאס ץ עו אי;יל  ךךץ אמ טאטין ?זיין פון ,ה
 כײדק איבער ךיר םיט , אלעס ךאןד איך פלעג

 הרן אוועק.קײן בין איןד אײךער אונ
 גיוואךץ װײב טײן איז ,מוטער ךײן אײךער

 יאךין פעךצעהן ועבר שם‘ בײא גיןעסין איןל בין
^יגעפין אײער ׳ יזיר האבין וייא }יאס אלעס אונ

од)'יג ״?



1а ױסף מנירת
 לעב־ין &ײן פאר ,איןער ךיר איך גיב
 שטאט־ פאר מיט ,נןלוג פיזט דוא וױיל אונ
 סאמ־ אין האלט איך וועליכין ,ס$ר ךעם ,איןער ךיר איןד ףב

 גישךיבין אהיהם זײוע טײן האט ספר ךעם
 גיקליבין נויף צו־א דא ערי האט ,פיודות אלע ,הןנמות אלע

 ארום? רא װא־ױנען וועלכע ,ישפגים או-מעיע בעטרא?ט הא?טו
 .רךום? װיא ,^לויפין זי;ער ,פירוןג זײער ףןעחען האםטו

 גיווק אויך ,טײן״על^ער;ןײךע איז אזוי
 ^יןעהען אים ?ײא יןען האט ,גע^ער אונ ,}ע$ער נאר

 שטיין פון א;דערע ,האלץ פון אק־ערע
 גיײן פון א^דערע ,גאלד פו־ן א^דערע

 צײלט דער ^אל פיל ,שיוין ךיר האב איך וואהל יויא
 אלעמען;יךװײלט פון ,זײךין מײן האט גאט וויא
 ךײךין צוא א;דאל גאןי ,ניט ׳טאךעט ךאןל

 זײדין הײלי;ין ?ז־ין פרן ?ועלות׳ ךיא ךיר ערקלערין
 גיפלויגין $ײא פאר ,;ײ^ציג;אר אוג ךרײא שױן
ע טאכט פאר האט זײךע, מײן צײט  אוינין זי̂י
 אלט יאר פופצין ךאמלס װאר איך
 גישטאלט הײלי^ע ךין ,$אר ^א־ מיר #טייט עם׳ אונ
ט אים יעטךאפט ? ?ילד ךעם זעסט דוא » ? 

 פליט טיט רויט, וואר ,ער או-ג ,װייט דאך איז ןאס
 מוךוט ?רײליכע ךין ,גישטאלט ליפטי^ע ןײן

 גירוט גיזיפט ײן1 איױף האט ,נײסט גא$עס
 גיװאךץ גיבאךץ איז ,ךיןע ידין אײךער

 חרן אין גיװאוץט נאף האט תרח פא$ער ןײן
איולט פאר גױוען וועלט גא;צע דיא איז

נעצין



ת ר י נ  ױטף מ
 עלו?עס?!יךטי איבעכאל האט ,דינעױי ו?מין
 אוימיות אלע אוג ,לשךער אלע

 בהמיות וויא ,גילעןט תא?ין
 א׳$יף אזאגיל אן ,אץךין ווײץן;רוי^ע צויא װיא
 פגריף גיהאט.קײן ניט ,גאט אײ;ציגין פון
ר זײא האבין ,מין יעךער אף ע ^ ט א ה י  ג
 עי1לע?3 אף בוייזער, אף בעךג, אף ,_י?ים אף

 ע5לי פון אגאט ,מלח^דז פון אגאט
п מגךער אף ׳ אזוי;עאער אוינ уд, 

 א^אט נןאר גיהאלטין ,ישטערין יעךער
 ^טאט יעדער אין ,ט־עטפעל פאר.דיא גיבויט

 גיטרויט אגאט פאר , אויך האבין.זײא זון ךיא
 ניבויט נאןזען איר צוא ,טוךעטס הײלי^ג

ט ,?ע^-צין גיווען מקךיב האבין א ז ^  קךבנ'ותז א
 רחקונות אן גאר ,גישעכט קינךער קלײ;ע

 אקזטאט גיגולען אײן האט וואס ךערנןעגיג
 גאט ;אטען לעם מיט ,גיקרוץט ̂יוין זיך ער׳ תאט
 גלעןט ךאיזאלם האט וואס ,גיפיךט נכרוד האט אזוי
 .גרעפט פאר אונ ,?לינד גיווען איז פעפיל ךער
 8ווע^ ךי פיךט פאר האבין ,פירער ךעךיל ךיא ,פהנים ךיא
צין ;זאגי^שע טיט  געלט גינאךט אוים ,ק̂ו
 הײליג גירופין קונצען ךיא זלאײן אוינ
 חלק לעילטי; ךעם , נאקומען פאר ךער אף:
 זאנין פריםטער ךיא וואם ,;לוי?ט ^עביל דעי
 ,יאגין §אר צױא אטת פרן ,וועלט ךיא $קר $יט

היום ןא״עד ,גאך ןעסט דוא רויא )אזוי



ױסף מכירת «
ם1תה אין זעקען ,ע־ײןין פעלקער ךיא וױא
צײט ךער מיט אז ,ןואפין מיר }אר

נאךע׳א״קײט( זײעךע ,?אקע^ען זײא וועלין
גישטאךען אויף איז ,אברהם מײן.ןײךע ביז
פאראגק נאר איז גאט אײן אז ,&ןץןלעךט האט או:

ז45ל ךי ,שטעןין ךי ,זון ךי ,^ךד ךי אשא$ט3 וואס
אטת^ה טענשין דעם פאר חיות, אונ ,פלאןצי^ען אלע
כךבנות פאר טענשין נימ.קײן לא^ט §אר ערז וואס
רהמנות האבין זאל ,צװײטין דעס אף אײ;ער }אר

ארייגע אהאןץ איז, זײןכןךבן
שײגע ךיא נאטור ךיא איז ,$עט$יל ךין
«ךנןלערין גיטאן ,!ייד־ע שיי] ד,אט אזוי אונ

שטעךין אלע סיט ,זין ךיא פין גא?ג ךעמ
קאםעטקז שטעןין קס;>$י ,ליי?טין וואם אזעל^ע

פלא^עטין אלע פון ,ןרוים ךיא אונ ,גאןג ךעם
^ר, ךעם פרן ט ^ג ךעם הא ערעכ ױנוםען נ
קויזען אוים ^ראדע זאלין ,יאךין ךי ,חךשים ךי

א־ ארנ כעטראכט .ער האט חפמיות פיל ן
ט א ם, }יט ביז; מאכט ךי קרא?ט;ךי אי

щ האנט אין גיגעבין , ועם״עך^טין ’
בענןאןט מאכין צוא ,װעלט ךער אין י?ין1ל3 ןײן

שטאט ציא שסאט פון ,גיגא^ען עריאיז אזוי
גאטי פו-ן ^אטען דעם ,מאבין צוא באקא^ט

גיליטין $רות ערז האט $אל אײן ניט
גיישטךיטק וויפוחים םיט ,ןזלכים מיט ןזאל אײן ניט

י ?מ$ד' מעךךעך^ע ןיפו־ןען ׳עוין ןיך האבץ עסי
,װאס



ױםף מכיו־ת
 יךע;ט פאר װעךין זאל ״ער ,פײער אין איס וואךפין וואס
 רהמניות מיט פול איז ,אכיהם פון ;אט ךער נאר
 הפנות גרעסטע ךיא טין גימען טציל אים האט ער

 אוץין ךיא מיט גיזעהק ,דאס האןין װאם מע^שין ךיא
 גיצוגין צוא אמו;ה זײן צוא זײא פון פיל ״ער האט
 לעבין זײן פאר ערז האט גלױשין זעלביגין ךעם
 גשעבין אייער ,ןצהק פאטער מיין
̂בונה מיט ,חכמה מיט ,יןל1א האט פאטער סײן  וך
 אמונה זײן צוא ,ה^דעךטער גיצויגען צוא
 הויבין דער ^א^ער טײן מיר האט אזוי אונ
י ' גלויבין צוא אײביג ,גאט אײן אין

 האלט ךער אים וואם ,גוף האטלןין וועלכער
 גייש־טאלט _קײן אויןד ,גליךער .קײן ,אךעךין נןײן
 מו-ם בעל כךין ךאך אונ ,א?ךים האט.קײן ןגר
 אומעטו-ם זעט אונ ,אויגין האט.קײן ןנר

 ^ריף5 זײן מךך איז ,באי^עפעגעש יעךער אינ
 טיף ךער אין װאס ווייה ,איויבין וואס \וײס

 ך־ט ,קיץ ,מאס .קײן ,הויןל .קײן ,?ו־ײט ןיט.קײן האט ער
 דאךט אונ ,דא ,אומעטום פול איז אונ
ײט פאר פןיין  ^זטעלט פאר אים פון איז ,ןאמענה
 גיפעלט אים וואם וויל ערי ,װיל י>ר וואס טוט ער

 באשטראפט וועךין שלעכטע ,שכר ער״ גיט גוטע
 האפט אים צוא וועלכער ,ךעם ניט לאזט פאר
 הײסט גאט וואס אלעמען לעךין איןד וראו־ל וויא

 טרײסט מיין ביזט דוא ווייל ,טער נאך ךיר אבער
אלע פו-ן טײןנרער ,טי־ר נואר טו^ער ךײן

דוא



и ת ר כי יוסף מ
 ?זםלא אךט איר איצט ביןט ,פיוךת כן מײן דוא

 פעלד אין אוג שטוב אין הערשא?ט ךי בכורה ךי
 אהעלד כיןט דוא ווײל ,איפער ךיר איף ניב
 דער,קענט אי־ האב ךאולעןען מײן' אין ךען

 ?רענט .ער ,פלאטט .ער ,הײלענד צוא איז אז,ער
 גידילךיג זאך הויפט ךיא איז ,זײן צוא אהעו׳שער אוג

 ׳טולדינ אום לייךין ,רײ;ער ךער קאןז זאנפט
 איבער ?כורה ךיא ךיר אץז גיג ךרום
 לײער מיר ביץט דוא װײל ,פאסין אין אהעטךיל ךאצו

 אךיב;זי בךיךער ךיא ,ישוין שטײנסט דוא אז באוױיז צום
 גיקלײט אנךעך׳ש ,גײן דאףף פכור ךער ךען
 טויט פאטעךס נאכין ,העושער דער איז אז;גר באווייז צום
 לןלאר אוג פרעכ^יג קלײדער אוין־ האט ,ברױ־ער.ע^ו ט־ין

 פאראבבור מיר מאכט ,פאיזער מײן אײדער
 גיא?ט מערער מיר ?ײא פיזט דױא אז װײזין צוא
 גייךאכט מצײם פון ,העמךיל אזײדענע ךיר איך גיב

ען ךיר זיא וועט ,דזעךשאפט פון אןיײכץ פאר  ך̂י
 זיגען אונ שטאט־ פאר דיין ̂אןל ,שטראפיךין ׳ ךיכטין וועסט רוא

ת ךײנע ^עבין איפער ,העך׳ןזאפט ךיא דוא.קעג?!ט  מרו
 פיוךת בן איך רוף ךיך ,זקוגים ב.ן ?זײן פיזט יוא
 ?אזוט-ער חדר מיין אין !טיין.קיט־ יעצט גײא איך

װא^ךער גאטעס ,לעךנען אמ ,^עןןראלטץ
אליין( ?לײןט פאר סף1י ׳ חךר ןיין אין ארײן גײט )י_עקב

ױסף
 גיטאכט אהעו־שער פאר ,מיר האט פאטער מײן
אפראכט אהעמךיל ,אן םיר יער טוט צײ?ין צ,»ם



ח ױסף מכירת
 מאנט מיט ,קרא$ט מיט ,העךישין 1־װע איןד ךאס
 טךא^ט איןז ווען מאג בײא ,העךשין פרן גיךאגק ךעם אינ

 גאכט בײא טרוים אין ,פאר טיר דאס קומט
 וויא.קלאר אונ ,טרוימט יזיך אז מאל צווײטין ךעם שיוין

מאר איויפין זײן ,דאס װאלט וויא.ײס פו^קט

 נאך' גילןלײדעטי ארײן קיטען' פו-ןןעקב זין ךעהען )ךיא
 ׳ זײט ידער בײ ביוגעגם אונ פײל מיט פארעם אזיאטעשין

 .ער ,אײפעךזץטיג אים איויף קונןין זײ אז ב^עךכןט יוכף
ק צו ארײן עעךטער׳ זו-כט מ אגיישפרעף( אין זײ ?זיט קו

יוסף
 געפטין חלום מײן צײלט ךעי אײ־ האב איך

 א׳שלעכטין פאר דעם דוךןד מיר רעכינט איר האם
 גארבין אײערע זיןד בוקין גאךב מײן צױא אז

 £אל?ין אלערלײא אין זיך ?ײט ,גיזיכט איײ>ר ,באמערק איך
 טײא;ט איר װאס טראכט ,ווילט איר װאס ךעט נאר

 : נאכט הײגטיגע פון טרוים מײן נאר הערט
 אטרוים מיר טרוימט ,נאבט הײנטיגע

 רוים הויכין דעם אונטער ישטייא איף אז
 צוא.קעףין פלאנעטין אן זיך הײ^ין פלוצלונג

 ’ שטערץ מיט?גלןז ל^נה ךיא מי־ט זון ךיא אוג
 מיר צוא הכנעה מיט אלע זי־ בונןן

ןןיר הערי;ס זײן פאר גלןנעכט ךער וויא פוגקט

ך חדר, זײן אין ,עס העךט )נעקיכ  אמ ,אביין קוטט ן
יוסף( אף אן זיך גײזעךט

רוא



_ ;׳ ױסף מכירת1 «*

יעקב
 היךער ו-טהײט ז ךיא ,איכער נאך ך$־פט דוא
 ?רירער דײגע אונ ,מוטער ךין או; איך אז

 הײיז ךיר,״גיקניטער פאר ישטײן ונעלין
טױט לאבג שוין איז ,מו^ער דײן אז געפט ?אר

 גײט יופף ,חךר זײן אין צוריק ארײן גײט עעקב
בלײבין( פאר ?ךידער ךיא ,ג:;ןד אים

שמעון
 ! ?• ת1מ1חל זײנע .קיגךער אײך גיפעלט וויא

!פהמוית ךיא מיר אוג פא?טוך, ךער דאם איז

לוי
 שלעכט נאף זאגכט דוא !בר־דער נײן
דיא.ק;.ענט טיר אונ ,ה־׳־ךישער ךער איז ער

יהודה
 בןךיט העטריל ךיא מאס איצט׳ ניט ווײסט איר אויב
צײט דער מיט ,שטײן פאר איר העט

זבולון
 טיאכט טע^יף העו־שין פון ערז נױיל
גא;מ בייא זעלבע ךיא אים ןיך טריױמט דרופ

ראובן
 ? טרײבין ות;רכיי ךי פון ,מײן זײן ווײסט איר
,בלי־בי; יוךש אײנציגער ךער ער;אלי כדי



ה ד פ Ь ױסף מ
יששכר

 ב^רינין יױר גיפינען «זוי ,װעלט ךי ןיןד פיןט ^וי
 טריבין פאר וועךין אינעױנע דיא ,זון אײן
̂ען גיוואלט האט הן:ל וריל  §אר;אגין ןרו׳^ה פון ,כןי
 ני^לאגין יט1ט צום ,נןין אים האט ךרום
 טךיבין פאר ח$ען האט ,נח אלטער ךער
ם אײן ^אר  ניפליבין יר^זה ךער $ײא איז ,#
 ירי׳שח יצחקין ניט , אבךרום זײדע עלטער׳י ד־ער

 בושה מיט טךיבין §אר ,מוטער זיין מיט *טמעאלין
 פרכות ךיא פאטער אונזער $יט ,יצהק דיךע ךעו־
̂;וין אינ  טלאכות ישוועךד פון ,אפרנסה _ע
 ומתן משא אײגעגעם לעם ,זעלביגין.עיק ךעפ אט

 טאטין אלטין אונןער מיט , יוסף דא מאכט
 ארײן בוזים אין אים צוא ,חגיפות ?ןיט ?ןריןנט

ז ןדי - זיץ צוא נחלה טעביר , א̂ו

נפתלי
 עאגין ןער פו?ט איז וועטען,עם :זא^ט וועלט ךיא

טךאגין פעס פיל ,מה יענער

אשר
 גיקומען נאר״עסין דאך ינען זי מיד

נומען פאר רײד אין ןיך טיר לואבין װאם

ד ג
 ?גסין מיטאג צײט ̂זיוין :פךיךער קומט
א אײך וועט ןאס ^עםין §אר שנאה ך

אז



ת 10 ר בי ױפף מ

ח
 מרו;ה זײן מאגין ךעם וועלין יןיר אז

מ_קנא זײן ניט צווײטין ךעם שף־ן מיר וועלין

 ?ויט ,אכײן קויטט יעקב ,אדוים גײען ןךיךער )ךיא
 . זיך זעצט .ער ,יוסף אים נאןד ,האגד אין םפר ךעם

 ,>ןר5 אין קוגןט נעקב ׳ אים לעבין יוםף ,ישטול אויפין
םןר( דעם פון .לגגצינקט .ער וועךט ^לוצלו^ג

יעקכ
 ווערט ךיר בײא .עם איך בין פיל
עךקלעךט ספר דעם דיר האב א\ך אז

ױםף
 שװערין לעבי] מײן בײא פאטער ךיר קעןי איך
 כןלערין םפר דעם אין ,נאכט אוג טאג וועל איןז אז

 גיבאט ךאם האלטין אויך זאלין ,ברידר םײ;ע ,וועלין וואלט אין־
 גאט 1לעבעדי;י דעם פון ,וועג ךיא פון ,גןערין אפ ניט

 ךעכט ניט וואם זײא טו,ען מאל פיל ווײל
 קנ״עפט זײא רופין בלהה, פו=ן קץךער ךיא
 נןעךט פאר גילערי^ט אונז דאך האסט פאטער דוא

 גיהעךט וועךין ניט זאל , אחכר זײן מביש
̂ען אלע  האט אאטום נאר ווער ,מע^שין זיי
 ;אט בײא ללײןד זײנען , ארום או: ךײך

 ציית ײן1 גיווים זיך מחין ,בךיךער ?פרט
טניש ײ|1 יאצ ניט ,?ווײטין ךעם אײגער

שמה



ױסף מכידת
 קנעכט צום יעקכ

I щй אריין( לוי&ט )#;זה

שמה
? ןוער נזיין איר )וי^ןזט וואס

יעקב
 1 אהעי זײא רוף ? ^יגעםין $פ הא?ין .קץןער ךיא

ארוים( לוינןט )#ןווז

ױספן צוא יעקב
 אן קץךער ךיא איןד זאג באלד

טאן ̂יט רע?ט אום דיא זאלין.וױי^ער ך

ױסף
 מי^ע אױלאקוע^ע ?זיט פא^ער ןאר

ש^אה טךאגין.קײן ;יט טיר אף זאלין ךי

יעקב
 ׳ןזטײן פאר גיווים וועל איך ,קי;ד סיץ רואיג ך־א
נגײן צוא זיך ךיא טיט ,װעךטער גלא^ע^ע טיט

פאןך( צום ני;עהע;ען ,אריין קי?זען אלע ?ךיךער )ךיא

אלע ,
? ^א^ער ליבעי איז וראס

יעקב
 מוראל ןאר,ע?זוואס !קי^דער ןײן

ט $אט.קײן מויןר אל;י א?לל איז דאס ,ןז
יער

.2



ת ׳& ר י ױסף טי
 יימ■5&לע' טאג:<• אלע בךעכענען ׳ןיך «В־ ЭДдо} ךער1

 וױיטז גײן אוועק גיט פוצקט פון ןאל ןגר
 ניוואךן גיזאןט ךאס איז ןוע^שין ױמע «ף

ע צוא איך ?$רט  ,יאךין אלטע טי̂י
 יאר א?ט הוט־עךט פרן אמאן שיוין בץ איך
 האוי ^ראע מיט פול איז ,באךד מײן ,קאפז טיין
 רויןד אין ,צ־רות אין אוועק, איז לעגין ?ןײן
הן פון ,ל^ן פין ,.עשן׳ן פין  אויך ד̂י

 ■*רי שטעלט פאר טענשין פון איז , טויט פון טאנ ךער
► אוועלט ןזען לאזט פאר גיךיכט אוים
 לןט־ער ?יינע אײך פאר אאײניגיש אײער לאז ׳יאיך

אף ,גאלד אונ ,יזילבער  דץךער אונ , $
 העלךער ךיא אין האניק ,יף1ה אין עופות

 פעלךער ךיא אף תבואה ,שטוב אין ראט הויז
 הײט פרײלי?ער ,גי;יגין פאר טיט ,גיניםין וועט איר

 גיגךײמ אן אײך האט וואם ,מיה טא»י;ס איײער
 }יהאט פעלער דעם האבין ,ט^שין פיל אבער

 זאט דיגען זײא װען ,האפעךמקײט באקומק
 שטאלץ מיט ,גאוה מיט ,גאס אפין נײען
 האלץ וויא שטײן וויא ׳ צווײטין ךעם אכטין פאר

 גרינגער זיך $אר ,אמ־עף־ן דעם ךעכעגען
 אינגער _קיין ,_קיין/נלטער ,מע?שין נןי־ץ שעצין
 מביש זײא זײנען ,בריךער איעענע אפילו

 1 היות איז דאס I נןינךעךלאך אײך היט
 באישאפין פודעם אײן אין אלעמען האט גאט

שמלאפין אונ ,העךין , רײכע או-נ אךעילע



ת ה $ ױסף םבי
т 1 ?יט ,?ןעשין יעךער $ע?ט дגיציךט ־יט 

 ניפירט א?רהם ןײךע מײן ןי־ האט אווי
 באךיךט נןײנעם אויךי האט פא^־ער גוײן

 שטאלצירט ,עס ווער ,יענער איז ^עמ־ליןד
 לײט פו-ן אונ גאט פון גילאכט אויס װעךט ןנר

 איםווײט פון פבוד ךער איז פביוד, ;אך זיך יאןט/ער
 וױיךין שאף אײער ,פעלד אין .קעדער זע גײט
רײךין פרן ךער §ער איך וועל ,צײט אנא^ךער אין

 זיץ אין ארײן גײט ,שטו-ל זײן פון איויף ישטײט )יעקב
אלײן( פלײבין ?ךיןער ךיא ,}אך אים גײט יוםף ,חךר

יהודה
 ךם װיא / יש£אק4 מיא פא^ער׳ אונןער פון רײד ,־ײא

זבולון
אפים ךכילות ?_על פון פאראנען דא איז ן־אך

 יע^ט ײז איז וועלכער קנעפט: ךער )שיזה
פךיךער( ךיא צו ױנעהענט ,טיר בײן גישטאףנן

שמה
 גיךעט פאטער אײער מיט .עך׳שט האט ייו&ף

 חטא ךעם אײך נון ,צײלט ךער אים האט ?גר
 פיל גאוה מיט , שטאלציךט איר דאס

¥יל ךעמ צוא יך1א שטךענןט ׳ ךײד פאטעךם אײ^ר

שמעון
כןךיגין ניט מיט.עם מיןר וועל איך ! פךיךער נײן

*•4»׳•׳ * י ״י



А

ת ** ר כי יוסף ם
מ ךיא מעךןןער מיט ,טי־ײבין ארוים יט4 אים וועט ?זיא  $ל̂י
יל,קױ;ק9טי אגאגדעי איך גיעל ,י.ץג ךעש צוא

ע ד נ ע ע ט ש ר ע ע נ ע צ ס

סצענע צװײטע
ארופ( וואכין פיר )אין

א ף  רער בײא בויסער ןגטליןע ,דיותן ײא3 ןןעג )
 דער פון זעהען צוא איז לאןד$3טי אפאר ,]ײט
 זעריק ציא איז הי;טין פוי^ער ךיא לע?ין , ווייט

א פאקוטוכער, ״ע^ליכע  אפין ןיןי פיןזעךין ת1?הם ך
 לעכין ,א^רוי ןעהען ציא איז פאךץט פון לאג״קע

תב ,אהיךטינטא^ פלײ^ע אפין ייםף #רום נײט ג
, וואס זו?ט ״ער וויא י1אז ארום ןיןד קונןט ,ער
.אןזע^( אן קו?זט ײט1 א?ךערער ךער פוין

 מענש דער
טי ניע^יען ^ !?זאן יי^ער ז זו

ױסף
ע ז ®אראן זײ;ען ]ײא װאי ,;יט איר גױיקט ,ןךיךער ןןי̂י

מענש דער
? ציגען!ייא מעי

ױסף
א ^עבוי׳ם.קץדעי יןןקב



 ױסף נירת6
מענש דער

 גיװען ךא זײא ךי^ען לא;ג }יט רא אט
 ;יןעהק זײא איך האב ,^זים פון װענ ךיא אויף
 יײלין ײא1 יײא גיהעךט׳ האב איך

^אף!ייידין ךיא ,דותן ןניען.קיין ךי« אז

 #רזס זיף־ קוקט י־וסף ,אוועק גײט ןזע?׳ט )ןןך
.גוייהזין( 1פי ?ךיךער ךיא זעט ךער

ױסף
 בעש $יט ^ךעק ?זיט ,ןיי^ערין אכךים מײנע

 יפעם :ןײער פאר ?זיף פיךטטע איך
 אלטין דעם ®אטין מײן ,פא^ין א^ןר’ מוז איך
 האלטק טיז.ןןס איך ,הײלינ איז;זיר •}זליחות‘ זײן
ן יוועט מיך צי  זכות ךער ט־>וה ךיא ,^י
 אגיתס ?רײ^ען ,?זיר ךאןל■ #ינןט ^אןזער ךער
 ׳ןזאף ךיא מאכין וואס ,?ךיךער ךיא ען״טו װאס
קזטךאף די^ר פון #טיןגין טיך ןועט ןאס

ט ,נױיןןער גײט )יוסף ק ה א ?ריךער( ךיא צו־א }

לױ
ן^אר №ין ^ים ןע איך ,ם1חל געל ךעי גײט $ט

שמעון

וואר אפין ניט אפער , חלום אין העך^ט ער
לאמיר



ы ת ר כי ױםף מ

זבולון
;אגץ צוא נאך אים ,הינט ךיא רייןיין לאיןיר

שמעון
ך מיין מיט ליבעך^ט אים װעל «יך \ גײן א ץ ןער ה אג ^ 

זײא( צו-א גי^עהע?ט )יוסף

ױסף
 גיוואי ווערין אײך ?זיןד ׳טיקט §אטער אומער

א מיט אײך פון ^ךיד ךאס י/ין.קלאר5רײ ציא , ׳ןזאף ך

סאלז( ײן3 אים רוא$ט )׳ןזןזעיון

שמעון
אגין פאטער פאךין ךלילות דאם האסט דזא  ^ר

I!;י^לאגין יט1ט ,דא װעו?טו ןלײןד

ײט )ןאונן • ט ׳ יף1א }יך ^ן אן טע ס סאנד( נס#1

ראובן
אי !?רין־ער I ?ךיןער  ?לוט ניט״קײן ױ?ט פ

* ! טוט איר אײןער , ארום זיך ןעט
 ארײן ליןעך^ט אים נואךפט ,אוןרוב איז אט
1 יין1 ניט ?לוט ןאל_קײן ,העט־ או^ערע אין }אר

ב צו-ם אים טראףן ,ןבולון יהו־דה )לןי ו ,ך
 האםט מיט אים ײאךנןין ׳ העמךיל ך אפ אים ציען
ך־ײ זיך העךט עס .אךײן  ?לײבט אינ.ןעס ״אוי״ אג̂י

ל י ר ךיא ,^ אךט( צף!יי^ר рИ № ןוין



ת ר כי ױסף מ
ב פון ױסף רו י ־ ג

ה,  ?רװער ןןיןע рв פעם רער איז י&5*ר ז\יא $
 שײ^ע}ליךער ןיף ׳טיטין צוא גינוי;ט,עס האב איך
 האלטק ךער צוא גיט ,דא איז דאטפ ןער ?זווער מיא «ח

#ין א אין פו־-ל ,׳ןילא^ען ׳ $ךע  שזפאלשין ך
ער איך ^ו א ק ךעם מיט ,#לא^ען אײך נ מ א  }אט פון ;

 האט באישאפין ,עךדי א\נ היטיל .העלכער
 האלטין ןיןד א\ן ,^יפט אײער ןאלט איר
 אלטין ךעם אמ־השען פון , אאײ;י.קיל ?ין איך
 וועלט דער אויף עךשטער ןער ,איז}יןוען ןנר

 ?יךכקלעךט אלע פאר ,^ממה רײנע ךי האט וואם
 .דיךע םיץ איז *רוישער׳,ער ךער יצחק

ען, »ױילאןל איז װעלכער אןג  עקיןה ךער צו מ
 ח ר װיאיאאפפער ,כךבן אךײ^ער וויא

 מןבח אויפין ,האלז ]ײן ар:уу$у}'/ אוים ער״ ^אט
ה הײליגע דיא .נןגקב פון זון ךער $ין ^יך ^  ני

 מלחמח דער אין אמלאןד ,גיווען ?זנןןח האט ^ןאס
 ת1אב הײליגע מיץע פון ,גאמען ךעס אין אײןד פאקוװער איןל
 ממות הגואל פו-ן ,^אןוק ךעם מיט אײך באשווער איך

 נם ךעם ,עךדי ךי ,ישטעךין ך ,זון ךי ,באשאפט וואס
 פס גיפטיגין אײער מיט ,טײן£ין ;יט מיר זאלט איר

־שטײ^ער, ןאיזען צוא לײ?ין(ך ?ףןער גײן )ך־א
.?זטײטװײטפן־ן]ײא ךאובן זגפיןי, זין־ זעצין אוג

הי?יל( צום העט־ ךיא ש־פךײט פאר ערז

ראובן
ךןא טעל^ין .ענבײ עלע איויעי־ ,העך׳$ער ןןײנציגער



за ױסף מכיו־ת
 ניןיעלןזין הייןל^זע ךיי^ע ,חבמה ןןיט ביויסט דיא

ט נאטור ךיא ,רחמנות מיט ליא?£ט ל ע ^  גי
ד ?ױט  וועלט דיין נ־יךסטו ,רהמים מיט ד̂ו
 איטעטום $יןער.ע; װעןט , ד^ד דײן
 ,\ ?לום ךיא ?יז ,בוים ^עןען דעם פון
ל דעם ?יז ,טילב ךעם פון  א;ד5ס
 אקא^ט3 רחמנות דײן אוןזעטום, איז

 ?רידעי УГ5 צוא ,רחןזנות ךין ארײן $יק
 וויךער ןא^־ער צום ,ן;$3יו .קע.ײן ציא אום
 תר פון עוגש פון ,גיעךין }יציל ןאלץ ;זיר
̂זער אי;זער אונ ̂א צ.עי }דוי^ין פין ,ג

 ^רױט ךץ ןהוךה לײנט ,ויךיךער,עםין גײן ךיא )וויא
איין( ן«ין גײט.קײן אים ךען ,&;יךער

יהודה
 אצאן אן א^אן ילט5^רײ .עס ,יזיר האןץ.קלא^ט טײן
׳ס ;ןיר טאן ךעלט אאו-ם י1«ז זאלין ,.קי^ןער יעק̂־

שמעון
 ^יװעלט §ךי^ר האסט דזא וואס ,וױלסטו;יט אי^ט

אין.קעלט אנױילע ,ך.יץ אץ ךיר אנויילע!לאך^ט

יהודה
ע ,האסט רוא נױיל ךג ^ ^יי ־ ; ־י האךץ ע

ך ,פךײד ^יל^ט^קײן י  #יןאךץ ןיט.קײן ט9^
у? ןזןער д о И גיביטין װעךין ,העךצער 

ךטץ ךיא אים ^רוועקט ,בחמנות ךער ־щ ךער גיײל
אבער



ין ױסף צצירת
גד

 נילטין ניט אויןד עם״ קעןי ,§אטער צום א\ם לאןין א$ער
שיל?£ין פאר או-נז &ר וועט אזוי ,עע;ען נח וויא

,נןעט^גן מיט אן גןארען )אךאויער
או-ם( זיןז קונןין פךיךער ךיא

לױ
1 סהורה טיט אראויער ^ייען אט

רא1ט איך האב ,;רוב צום ןייא גײןנן נ|ילײ?ט

יהודה
ױן פאי ,אראבער ךיא צוא אים וועל איך  ^לאווי
שפיךין ניט ;אר עסז זאלין זײא אז

^אךו אים גײען ?רידער ךי ,אראןער די־ צז ;ײט );הודה

יהודה
I הערן טיי^ע מאתין אניןןער

 אראבער דיא
1;אר ви ,ןזאךױן גיט

יהודה
}שווער גילאךן אזוי ,עסי איר §אךט הין װאי

 אראבער דיא
פילײכט ער^ לי????עי מןנרים קײן



ױםף מכירת »ג
יהודה

 קוינןץ אקחורה ,אונז בײ איר וועט פילײנט
אופן איר אין ,}לײכין .קײן האט וואם

אראבער דיא פון טלמון
 ‘׳ בעטךע?ט $יל ל אפחוךה פאר איז ןואם

גי$ע$ט טאבין טיר וועלין פילײ?ט ,גױיןט

יהודה
 אגוטק אנןנע?ט ,יפין1ק פאר צו האבין מיר

 ןשוטין ניט.קײן , אאויסנאם אבער
 װעלט דער אין ,גלײבין זײן ניט באקומט איר
ט או-נ קק ר, ^עלט ^לײכין אין הא^ךלען אים אי

סורד דער טלמון
 אאו§ן י1אן מיט ,אים ךימט איר באלד וויא
קוינ־ץ פאר צוא אים ׳ #ײך לוי^ט וואס טוא

יהח־־ה
 ז1אחסר באקומען ,לא;ג ניט דןאט ט3קנע;ךער
 גיװאןין אים דאס איז ,לא;ג גיט
 אייןד אר8 ^יט ,או^ז פאר איז פעלער ךער נאר
 *לײןד ?וע^ין אלע מיט ,ערי איז אזוי
 ?י?אײן ח פי! ׳ ?ןנעהט י^גער ךער

 גיװאךין א^ז׳,עךצ־ויגין מיט איז,ערןלײך
 גישלידע^ דעם גירעט אײן זי,ל האט’ ,ער ?יז

״ןרידער• א^ז ,*^אטע״ ^אטער אונןער רו^ט



ת ר כי  ױסף מ
 אישליהיות אים מיט ,ןיןו טיר #אפין
 מ־זופ אוגז מיט ןיךרעבענען׳ ער״^ע?זט
 אמלאכה ,טאן אים מיר הײםין

ר ע ^ א  משפחה אײן פו-ן זײגען טיר :ז
 אגירוךער טא?ט ,אים מיר שלאױן
 ברודער אאײגענעם $לאױן בךידער

 אםגולה גיפךעגט גלעד אין ןזאבין מיר
 אתלזבולה טאן ,ױהײסין אוט מען האט
 אוןגיףשט ,שרעקין ךער אים זאל מיא
 גיזי?ט אין בלויט דאם ,בײטין זיך זאל щביז

 אראפ וואךפין אים ,באךג אהויכין פו-ן אךער
 קאפז פון שופ דער ,ארוים אים וועט דאן
 גיטאן אויך שיױן דאס האבין מיר
 ישגעון זײן בײא ,פלײפט װננ ךער אונ
 $3טי פון גינומען ,היץט אים האבין טייר
 ^רוע אין דא אט ,גיוואךפין ארײן פלייצל^ג אונ
 לײד אוטער ,מיה אומער זא^סט אום נאר
 .רײד זעלביגע ךיא אויך גרוב פרן שרייט ער

з м גיפעלט לןנעפט ךער ,פרישד בעםטער אײןד 
געלט ^לײכין אין ,האנךלען אים איר נןקט

סוהר דער טלמון
 זעהען אים וועלין םיר ,ארןער אים' נרײ^ט

דאםגישעהען .קען ,גיפעלין או;ז ער”װעט

ברידער דיא צוא יהודה
אלןעך איץ־ גיט I ^רידעך ,יכעך



ва ױסף מכירת
אהען אים ?רײ«ט , ארויס אים $ע$ט

 טיט #טיין דא ?לײבין אראבער )ךיא
ןרוב( צו-ם לויפין לוי־ ־שטע־ון ,^ךיךער ךי

 לױ מיט שמעון
 !שטךיק דיא &אר אן זיןד האלט

צוךיק! ןג;ען ^רויס דיר װעט }זען

גרוב פון ױסף
 $זא^ט ךער טיר אן ,§אךט אײך האט איר
 לןאנט ךער א?רוךער פאר ,דאןד מיר האט איר

 ײל1 אײן לײב אײן דאך ,וואסער איז.קײן ?לוט
 הײל אין ליגין , מיר איר לאןט פיל .ניט
ק וויא ,דער.גרו-ןד דאטפ, דער אח ך א  ^ווער וויא ,^

 אקער זיך גיט ?ןיא װאו ,שלאפען‘ עןנךעשין
 גד:איצי וזטא מײן , בךיךער מיד גט;זא

 ןץר ךיא טאן ניט ,טער שױן איןד.עס וועל
 זון ךיא ,עךד ךיא ,פאר.עדות אײך שווער איך

פון ךער אהאר ,וויםין ניט וועט ,פאפןער ךער אז

א ך ׳ וואךט אים.קײן אנטװאךטין ?ךידער )
אראבער( ךיא’ צוא אים פירין

ױסף צוא סוחר דער טלמון
 בערוהט זײא ,ניסט ךיך שרעק

גוט איבעראל איז ,סאן אאךענטליבי]

שרעק מיט ױסף
ט §אר איר !וןעד אוי ! נוײא אוי I מיר קוי̂נ



те ױסף מבידת
 ו ן נד:אקי יעקבס !א^קלאװ !א^עלט

לאכין( אראלער )ךיא

 םוחר דער טלמון
 ^זנעין דין אװעק נואךף

א ךען ךיר האלין װאס ? ניטאן לײט ך

יוסף
 ^לעלט ,ערגער $אן שוין מען ״קען וואם

ו ? אקנעכט פאר אלרודער קויפין §ער ?ךיךער אז

א ך לאכין( לריךער )

ױסף
 I?ף־דער רחמניות האט ,טאטין אלטץ ךעם אף

וויךער טאטין צום ,אום טיך עךט(ך

שמעון
 גיטען ךײן זא^ט אום דאןד טריקינםט

 קומען ארלז;יט צו ןזער ישוין ענסט(ך דױא
 עלילות דײנע טאיט ירייזע אין אײן ןאק

אי ־דײנע מיט חלומות, האפערךיגע דײןע .4 \ ךכי , 
 מיט מצ־רים נןײן ,אלעס ךאם ^עם אוג

?ראפיט טראגין ךיר זײא וועל׳ין ,ןאךטין פילײלט

ט יוםף ק מי ע ר  ש
ט ו ?־ טצביס אין אך אך איז ן « לעי דיא ײא3 י רען

м



ױםף מכירת
 קגע?פ;א נזצײפ אין ,בלײבט פאר אײבינ אז

 ך־ויס כ־ךעגיג ביז ,וועךין חאץ הןען ווען.ןזר
 ארױס ;יט דאל־ט פון , אויך שוין #ר קיפט
................!טיר צו־א ױײא

שמעון
 ! I אװאךט ניט נאך רײד ,איך זאג ! 1 ^טיל

1! אגאךט אף טויט ןעפ גלײך פעקוטקוט

םוחר דער טלמון
ט, או;ז קימעךט דאס  לעס פרן לאכין מיר ני

אי אוף זאן.ט ־<פאר,עם איר ווילט וואם ,נ

יהודה
 שטיק טאלער לבײסיג איז מקח ךער

גליק מיט פאו־ט אונ ,ײלג דעם אײך נעטט

ױסף
 העלט ךײן אף איאפ קוק !גאט אײנצעער

! געלט פאר אבחידער ק־וי$ין ?ער בו־יךער

בו״דעך ױ צו סוחר דער טלמון
 הלחינות אן נע?ט(אנז פאר איז מקח דער
 נות1שך> זיך אין דאך האט אבער ער

 ווילט איר אוי־פ נע?זט ,טאלער צװאנציג
פאר'ש$ילם ,גױואונען ,פאלין פאר ,גיךעט

לאן



ת ר בי  ױסף £

ה ד הו י
 א?ןציאח הא^דילט ,?ןיטי)ליק זײן לאז

^ס;עה אײער פאךט ,י^ג רעם אייך נעטט

ױסף
 י ? נוט איז דאס פריךער ,אהלק אף טאלער צוױי צוא
ט פאטעךפ אײער איר פאר;יהט ,טאי$ער צװײ פאר 1 ? ןלו

 דור1ס ךער , מער ^אך לאכין ?ךידער )ךיא
 ײ1 ,טאלער צוואנציג ךיא יהודה׳ן אפ ¥ײלט
,אךט( זײער אף צוןיק ̂ײןנן

ם ױ צו ױסף חרי סו
 טאטין מײן צוא מיך פיךט !פרײנד ליבסטע

ומתן ט^א ךעם אן ,ךי;ען פאר פיל װעט איר

ר טלמון ע חר ד ט םו צארין מי

 !אװענן װאךף $געון רײן ,$'ו$ה דוא יטטיל
!^לעק בעקו?יסטו ,א$אל נאך רײדין )ועסט

 י־וסף ,$פ פאךין אראבער ך ,^טיל ?לײ?ט )י־וסף
 אויף ^יט ׳טוין זײ זעט מען ביז ,ךיאכןעמלאך פיןט
 ךאובן ,פוי.זע מינוטין אײניגע ,סצענע ךער

,ןיט י־וספ׳ן גיפץט ,ןרוב צוים לויפט אן קו?ט
?ו״ךי( די צי לויפט אונ ךיעגד, ךי פךע?ט §אר

ЙРГ*»״'(



ת ** ר כי ױםף מ

ראובן
з־<ц אין גיטא דאך איז םף1י

т ^זטוב אין טאטין צום איך)$אלט קום וױא

יהודה
ךענט אלץ איז עסי ברוךער ניט ^רייא

געכפ(אל פאר מצ־רים כןײן ,קויפט §ער אים האבין מיר

ראובן
ילןט או;ז צוא אים דאך האט טאטע ךער ^̂י
נןןי ןער וואךגין ךער עםי האבין ןןיר ׳ ןאנין ךאך וזעט ןנר ^י

יהודה
 אלןלײןע אצילןעלע קוילין זאל מיא :זאג איך
 ?לוטךײ^ג ןזע^ין וויא אויס, זעט דאס וױיל
ט щ זאל ,אלטער ךער ?ךי  ^?יךין ף
 ?^מיךין העטדיל ךי $ןען זאל טיט ךער

 גיפו;ען וואלד אין ,עסז האבין םיר אז ]אגין
ען ,?לוט נאך האט , ײא3 ךעי  ^יר̂ו
 ב^ליפין ךעם אויף זיך וועט ערי ביז
 צוךיסין אים האבין וואלד אין חיות אז

 יטוועףין א^זבױעה מיט איצט זאלין מיר אונ
ויעףן גיװאר ניט פוץ ךער ׳ טאו־ _קײ}ער אז

ראובן
מירה ךאך.קײן האב איןד ,1אז וין ^או



ױסף מכירת
 מיורא איןד האב טאטין פארין }אר

 אלטיי דעם העמדיל ךיא מען ?:ריינגט
- האלטין דער ניט פעס פו-ן / ךווים וועט.ער

ױ / שמעון זבולון ׳ ישכר ׳ ל
 מאן א^י^קטער אײפיג איז יהוךוז

 פלאן איגוטער זײער איז דאס
 געבין אויס ניט ,סור ךעם וועלין מיר

לעבין אום או־ט גײט עס״ ווען א$ילו•

 ׳ צינןעלע אןלןלײן קוילין ׳ הע?ד אלע זיןד גיבין )זײא
 איר רײסן צוא ,בלוט אין סעמז־יל ךיא אײן טמנןק

רזעמךיל( ךיא זײ װײזט ןהודה ,טהײל אין?גטליכע

יהודה
? גוט איז א־זוי

אלע
11 ?ךאווא

ע ד נ ע ע ט י ױ ו ע צ נ ע צ ס

סצענע דריטע
 איבךץ ארו-ם גײט מגקב ,יעקיב פו-ן יז1ה ךי פאר קמזט )עס

אלײן( זיך צוא ךעט אונ ,זאך^ט פאר #ךעלןליך ^ןטוב



ш'.•.'.יױ ,;и4־ -! I»■!
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שטאנק אויף $לאף פו-ן , פךיא פרן פין איך צייט  ױ
 מאגען פון ניט ווײס איןז ,האךץ מײן מיר $רעקט

 ציטעױן אפןים מײנע ,מיר טױיכלען פיס אוג וז׳נגד
ביטעךין דעם חלום מײן פאר טץ פיךכט״ע איך
 אלערלײא חױת אז גאכט ךיא מיר טרוימט עס

 זײא או^טער אויןר אאײזיל ,^לאעען ,לײבין
 אױגגין אא^ס , גאןד אלע יאנין

 ,גען;ב־>װאוי פעפט ,אים האבין זײ כיז
 זייא בײ זיך פעט ,קיולות מיט ^זרײט ןנר

 גיקזרײא זײן ניט, קיםעךט אכזרימ ךיא
 אזײט ווער אהאט־ ווער , װײם גליךער ךײסין צוא

 שךי•®« ,עלי;דער ךער װאם ,הערין װאלטין;יט זיי־א גלײך
 נזאכט אן קראפט אן גיבליבין איז ביז״ער

 יאכט ך;ער מיט ,זיןד פךײען אבער ךיא
 זײא נאןז לויפין ,בוינין אונ פײל מײן חאפ איך
 גישרײא נדין פו-ן ,גיװאפט איויף מיך איןד האפ דאן
 צאךין מײן פעס טיין ,גיפךע,ט מיר האט עס
אפין ,צוריק באלר בין אונ ^זל  גיווארין א
 חלום אנאנךער גיקומען פאר מיר איז דאן
 ה^־לום ע^יהזרהל װײב מײן אז

 גיהלײמ תפךיכים אין , מיר נעבין עטײט
 שפרײט פער העט־ ךי ,ווײנט פער א־ויגין ךי

 אף4? דײן פון אויף ׳קזטײא !יעקב ״I יעסב ^רײט אונ
ל;אף /נל'י;ךין אוטער בײפין צוא סייות

׳ןו־ערין

«



 װסף מכירת
 גיהין אויגין איךע פון ,בלוט מיט טרעיין

 צוריםין תכריכים ךיא ,זיןד איויף האט אונ
 #רענןט מיר האןץ מײן ,טאג גאנצין ךעם

 ?לעלןט פ׳;ר פגים דעם ,ישיוין מיר האבין טרערין ךי
 װאס ניט וױיס איך ,וױין איף ,לןלאג איןז
 מאס?! כו*ין פר-ל ניט איז נאך הימיל! פון גאט
א־ אין־ בין ,פון.עשןן צרות ךיא מיט  זאט ניט נ
 ^יהאט צרות װײ;יג לב:ן פון
ה׳ן פו-ן צרות ךי  אפגים גקנאפ מיר איז ך̂י

 שןאים מיט אוועלט איד דוךך מעקומען'
 שטבײמין‘ ױמחט ךאס איך האב ,פיל.קעניגע וויא מיט

 זײטין אלע פו-ן ,מלהמה ךיא גיהאט
 ןיצין גאט מיך לאז ,חהיג אװײלע

 בעניצען טו־געט־ אין צײט ךיא קענעןי זאל איך
 ! רחמנות ^ךוועק-דײן ! גאט אײנציגער

!סכנות אלע פון קינךער מיעע $עשיץ

 אק העטךיל ךיא מיט ,ןהוךה ארײן קומט )עס
אך ד,נ אנ  איבער קט;קו מנקיב ,פךיךער אלע אים ה

 .ניט יוםפן ניפץט אמ ,קינדער אלע האסט מיט
פיךכטערליך( ,ערלטױיט

יעקב
!גישוןיװ מיר זאנט V סף1י איז «־ואו ! 
̂ד מײן איז װאו ! I כןיר איז וױיא !! ? קי־

אלע
,ןהאב גיצױגין $כם י»ו־ן האניין טיר צײט

Ш

ו



זסף מכירה ^
א אין גקעוזען ניט יוספן נאף־ טיר \;אכין  אויגין מ

 אלײן העטךיל ךיא ,נאר גיפלגען מיר
? נײן צי ,יופפס איז דאס !פאטער פען ךער

 בעטךא?ט , העמךיל ךיא האטט מיט חאפט )יעקב
פיךכטעךליך( 'קןרײט ,גוט איר

קב ע י
!ג_װאלד אוי וױי אוי ,דאם איז העמד קינךס טײז ! 

I!װאלד אין צוךיסין אים האבין ףילת

 קינלעי די ךער״עךד׳ צו אונגזאכט אין פאלט )יעקב
 אף אנידער אים זעצין , אים טינטעךין צוא לויפין

יעמעךליך( ןזרײט ̂י־ ^טו-ל

יעקב
 ? 1 וױ;ד אוי ווײ איוי ,גיפונען од איר האט .ייאו
!קיט־ מײן װסף , ייוםף ביןטו• װאו

ה ד הו י
ם, פו-ן וועג ךי אף כ  זײט ךער אן וואלד אין $

 װײט דער פון זאך ארויטע יטיר ןעהען דער
 גוט דאס בטראכטין מיר ,נאהע^ט צוא גײען מיר
א  בלוט פול איז ארום ,ךיהין צוא ליגט העטד ך
 אביין צי א^ליד ,וױיטער דאךט זובין ?ןיר

אלײן ?לוט פו-ן א#לאד ,נאר גיפינען טיר א?ער

יואם2 ן^יױעי דיגע ט1בײ? צי )נעקצ טךאגט( צ
נאט



 טיט װאס.ער אלץ אף ,גיךעבט איז גאט
 ב־׳־ט שולךיגע אום ךי גיסין, זינדפאר מײנע

 בשוךה דיא גיזאגט אן ,הײנט שױן מיר האט רהל
 _קײן.קבוךה האט לײב דײן ,ךיר רײסין צ,י היות אז

 ! בײנער אײךעלע ךײנע ,יוהף זיף־ װאלגעךט װאו
 I מיר.כן־ינער ״ענפערט .עם , פךעג איך ,#רייא איך
 בײן פלײש.קײן .קײן ,גילאזין ניט האט מי־א
 צײן ךיא מיט גריזעט צוא איויך בײנער ךיא
 !פרײד מי־ין טל־יםט מ־ין !נחת אײנציגער מײן
1 גישײד אפ פי׳וצלו-גג מיר פון וועךסטו װיא

לויפץצו( קינדער ךיא ,׳שטול פון אראפ פאלט )יעקב

ימזהי־י
 וזפית עקרת מײן !רחל !רחל
 היות זיך זעטיגין פלײש קינדס ךײן פון

 י אוף ׳שט־יא דײןכןבר פון 1 ךחל איױף שטײא
 גוף זיין פון אסשן ,גיפינעז נאך וועסטו אפשר

 יאךין מיט טעג ,ױקלאגט האסטו זאנסט אום
 גיבאךין יוספס אויף ,ױהאפט האסטו זאנםט אום
 ע;עת דײן פאלין *ער ,מיה דײן לאךין פער

 אזכיה גיהאט נאר האסטו• צײט אקוךצע
 גיניסין צוא גחת ..אים מיט זי־ פריי^ן צו

 צרךיפין איצט אים האבץ וואלד אין ך\ות
? גיפלויגין אב װעלט דער פון גיך פיזטו ךר?ם

זאיפט



о» יוםף טײרת
 איי^ן פשרה ךי־נע ?זיפ ׳ ןעדזען ניט צרות ךי ןאלםט
 צער נףן שפיךםטו■ איצט
 .זר1 פו-ן״קײן וױיסט

 טאג הײלטיױן פרן
 קלאג: ווײסטו•.קײן

 פרײד מיט זאט ביזט
 לײד נןין פו-ן וױיסט

 ליכט איר שכינה ךיא פון
גיזיכט דײן שײנט

ר לןין  ױךח תהע.ע ךײן אין ,.קײן;אמער ,ט־רו̂י
 ישירה פיט זינגסטו ,מלאכים הײליגע ךיא בזיט

 גיטראגין ־צום״קבר א־ויך פיך טען װאלט ליןעךכט
 קלאגין יוספן נאך ,הײגט דאךף איןל אײדער

 טתנקען דער אין_ים זײנען ,חלומות זיסע טײנע
 ןעקען פאר תהום אין האבין ,האפעגונגען זיסע טײנע

 ךער.׳גלטעיישפײזין אויף מי־ן־ וועט יוהף אז טרויטט מיך
 נרײזין פאר מענשין ךעם גאר מילין ,רואפענועען אבער

א  שװײס מיט טךעךין מיט ,הײגט מיך ישפײןט ת
א שפײןט רוא פלײש אײךעלע ךיין מיט ,היות ך

 ךיא אראפ לאזט אמ העגד דיא ?רע?ט פאר )יעקב
טק .ןנס ,קאפז  טא?טער זײן איג שױר זײנע אריין קו

 מגקב יאר׳ פו-ןנײן אאינגיל אונבױטין ,ךינ־
האנדי פאךין אים

יעקכ
א 1 חאלט בח־דער רײן װאו• I בױטין יעסט ח

9רא



ת ר כי א ױסף מ כ
 וואלד פון גיפראכט העמךיל זי־ין מען האט ךאס
ר פאר אבר , אים רײסין צו-א חיות  אי
_קבר אין ,מוטער אײער אוג ,מיר איז ווײא

ה ׳ (ן£?י זײער װײגען ,׳טניר אלע ךיא אוג )ך̂י

ױנד׳
 ײעלפי •״•ער אייף אז ,גילעריגט אונז האסיט דוא !פאטער

 גיצעלט אגאנץ'קזנואבין אין טענש ךער זיצט
 ;רויטיז דעמ ים ךעפ אין ,שיף .עלינדע ךיא װיא
 שטױהין איר זײטין ךיא פון ,'שטךאמען ךיא ,װאלין ךיא

 אפךעג צו ,צו זיך ישלאגט זיא ביז אונ ׳
א ,ניפאר אין זיא איז  װעג גאנצע ך

 װיגטץ או. שטךאמען
 הין&ײ פו-ן ,פאךיגט פו-ן
 אװעק ניט גײט עס

 אמיגוט ■ אךגע
 ישךעק אין אויס תרך

 כלום זײן מפנות אין
 ךרום פאר אונ שרעק

 פוס יעךעײ אף איז
 גזט ניט ארנ צרות .

 מינוט ;עדער אין
זארגיץ אונ דאגה ו • : т г :־ ־

מאךגין ביז נאכט פון
קיגךוױ פעלט ךעם ,פךנכה פעןט ךעם

רש־׳



а» ױסף מכיירת
 אןילץךעי דער ,אקײלינןע איז ךער
 יאףן1ל לעפין זײן אף ,שנאים האט ךער
 טח;עךין אויגין ז־ינע , לן;דער אף ךער
 ךעלמ פןין גיפץט דער ,כבוד זיין בזען געמט דעם
 אונטוײע.קנע?ט חךך , או^ללקליך איז ךעי
 אטרײב רועלט איז,עק ׳ פךנסה זײן גיט ךער
 װײב אאו;טרײע תךך ,או^ללקליף איז ךער
 אביונוית גיפץט אונ ,רײכטהום זו;ט ךער
 ת1בזײנ גיפינט אונ , פבוד זולט ךער
לדז זו-נט ךער  טויט ךעם גיפינט או; ,ממ̂׳
 בחייט נןײן האט אונ ,.קינךער פיל האט ךער
 עךט\(כר §עי טרעפט אונ ,גליק זו?ט ךער
 גיסערט ניט װעךט אונ ״אטת!׳׳ שךײט ךער
̂י־ יעדער ,צרה יעךע , בעטךעפט וואס נאר  ‘נ

 טיױט ?ינצטעךין ^•רעקליכין ךעם עגין(ל
 פלאבי לןעגין ליכט ךיא ,לײב ענין(ל װארים דער וויא
□גרויםין דעם ,קעגין ,וואסער אטךאפין װיא : 
 אלאו אן אטאלק אן ,אפאטער שטאךנט דא

 ינד נע אײביג אף , או-נ.קינדער ווײב בלײבין
 שטופ פו-ן טךײסט ךער , יהידז אין שטאךפט ךא

 ^רוב אײן אין אים מיט , זיך לײגט מוטער ךיא
 ארײן פץצטערין.קבר אין , אפלה יזען לײגט דא

 זײן חתו;ה איר ,גיזאלט דאם האט טאךנין
 מנוחה זײן _קיר אין ,זון אקעניגם גיפינט ךא

 טלו^ד ױ צו!ךשענען ,גייוען בישטימט ישוין איז ,;ואס
גישטאךבק־ אפא^ער בײא ,לןנךער ךךײא דינײן דא

איצט



כג יופף מכירת
 אקךב\ טיױט פאךין ,לעצטין ךעם ,ער טךאגט איצט

 אדעה נאט זאגט װאס ,אײנער ךער איז ווער
 מ?ז?,עה גילט.קײן ךא ,ישיורוד סעלפט_קײן ןא
 ךרײט אי־הם וויא ,לויפט ךאד וועלט זײןי
 שטײט פאר ״ער וויא וזעלט, זײן פיךט ער

 גיטךײער פאטער ,לעהךע דײן טאקע איז דאם
 טײער אונ וויכטיג ,גייויט אמת פון

 הײפט אונ ניפאט ווער.עם ,פיךער וועלט ךעם גידײנק
ען ךיר זאל ,װעךטער אײגעגע דײנע טרייהט צום ך̂י

יעקב
 גיךעט דאם איז יוען !רןנד מײן ;׳ע
 וזטא _קײן ךעם אין האט ,אלײן מעגש ךער אז

 היבין פער כ־הנות פון אלײן זיף מו-ז נזענש דער
 מיטין אין הילף זי־ן ,שטיצו-גג גאג־עם פעטין אונ

 ,■■׳־г אײנעם עם״ גיהײםין ,שולךיג איך בי־ן ךא אבער
 אליין אים גישיקט ,םפנות פוין אמעג אין

 בדױלגךין אײביג אים וועל איך ,גײן.קינךער
טרוײערין אים נאןד איך װעל ,״קבר מײן צו פיז

 לצחק ארײן קומט ,רעט יעקב װען צײט דער )אין
 ווען ,בלינד איז ער׳ ךען האנד אין אשטעהין טיט

 אין פאטער זײן אז ניט ,ער ןעמערקט ךעט מיקב
 פאל׳ט אונ ,אים ערז זעקט ךער נאןד ןער ,ארײן
.יצחק׳ן( אף ארוף

דאיט שעכטין « ךיך גאט הײסט ,מוריה באךג א$ין !ןא^־ער
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ױסף מכירת «
 אךט ב־יין אף ,א'שע$ם גיװען מגלךיב נאר מען האט ךאך

 ויפין צוא היות טאקע האפין ,׳ןזעפס יוגגעץ טײן אבער
 ביםין נןײן גילאזין ניט , ׳טלעפט צױא ,פליקט צוא

 גיביויט ןיילין צוועלף אף ,טװ־עם דער ין1$ ניטא
I!טויט איז יוםף מײן ,גי?ראכין אײן האט ארוי;ד

 ׳ פיל וױיגטזײער ,א^טול אף ,.יעקב ^ענין זי־ זעצט )יצהק
? װערטר( ?נף־נסטע לאנ?זמע, זאגפטע׳ מיט אים א^זוואךטעט

יצחק,\
 אדנען מיט בעטרא?ט !ןעקכ לעד,ךע מײן

 ךיךען א^־רײסט פאר ךיר ךאס וועט
 גײט ןיא װאם וועלט זײן בעשאפין, האט גאט
 דיײט גיגײטער ניט ,רציון אײגענעם ןײן מיט

̂ער  אוועלט בשאפין צוא , אים צווינגט .קי־י
 ךפעלט אים וויא ,װילין זײן טיט נאר

 װעלט קלײגע:ךיזע אן
 גיפעלט ני?ט אויף אים האט
 ן1א>זןןר זיך אין ניט האט גאט

 גיװארין ןעסער וואס אים איז ,ון־עלט ךיא ח־ךןד אז
 פרעגין מיר ,קענען ? אוועלט אים לוי;ט וואם סײנט
 ? גילעגין דא אים איז װאס ? אמעגש אים נוצט וואם
 ? אײן אים טראגט?גר װאם ? אים פ.ין ;ך האט װאם

 זײן אים אן ורעט אונ ,גיווען אים אן איז ןנר
 גײן אװעק ניט ,פון ךער ךאך מיר .קענען

 אלײן טגיה טענ'שי;ס פון ,נאר איז וועלט ךיא אז
סערטירט(•על אים לינ צו ,נאטװ־ גא.נצע ךיא ווארום



כג ױסף טכידת
שירט טעגיש דער אונ האנד זײן אין אלץ איז דאם  י
 ס'וף ךער זײן ישוין זאל ,טױט ךער אויבנ אונ
 — ? אישטראף נאר ,טובה ניט.קײן לעבין ךער ךאך איז

 גיפיל אילגענער ךער אדנז ךאך ?גרקלעךט
ל אגרעסערין צוא ,בעשאפין איז ?זע;ש ךער אז  ד

 טןי־ט או^זעךע גײען ,צוועק אזגרהאבעגעפ צוא
 נימ נאף שטײזנן פאר מיר וועלכין ,אהויכין את?לית צוא
 אײגעם אין ךעםכןעופער יןיט ,זײנען מיר זמן פל ךען

 רײנעם דעם תכלית דעם שטײן פאי־ גיט מיר כןענען
 וואס ^ט ,װיא ןיט אפער , דא איז אז?גס װײסין-^אר מיר
 אםאס ?ויט אלבויל מיט ,גיגרענצט איז שכל ךער ךען

 דײן.קי?ד פו-ן טיויט דעם אף ,מהרןןם ניט זײא ךרז־ם
 איצו;ד1גייט.ער ,תללית אהעכעךין צוא
 ײן1 אוי־ גאך ״קען ךאם — נאןי _ער לעבט פילײנט אוג
 שיײן פאךין נאך־זעהען מעםטו חלומות, זײנע אונ

 מיט איך ווײן ךרום ,מיר ךךיקט צעי דײן הפלל
- גיט םיר 'שט־לען פאר ,פירו-לג גאטעס אןער

יעקב
 האלט אק אפידיל וןיא איז ,טענ׳שין בײן $כל ךער
 אקװ־יאלט זיא ^פילט איר, בײא איז אמעג^ אויב
 גיבויגין אײן אזוי מיר רזאט ,איער טחײער מײן
 ל־װאוינק אריבער &פל דעם האט צײר דער אז

 ני$א שיכל בײן פיךיל פײן ,אליין בין איןד אז סײגט
א שוין איך ניפין שרײלטולג אונ ק,יראנט וואםער טוא  ן

ר איך װעל לאגג יאךין ?עדױעײז ייוםף ך
פיו



ױםף מבידת ■י*
ר נאך איך העל נן$ר מײן צוא ביז טרױערין ך

 שניי אונ זין אלע ,אזײט אף קאפז ךיא ליעט )יעקכ
 שלעק פון ציטעךט .י?חק ,איפ מינטעךין צױא לויפין

 קושט בנימין 1 מיין.קיגד !יעקב ! יעקב שרײט אונ
ט אוינ מגקב פרן האנד ךיא יעמעךליף( וױ̂י

ע ד נ ע ע ט י ר ע ד ג ע צ ס

פצענע פירטע
 זעהען צוא איז װײטין פרן ,לחם בית _קײן ,ײעג )ךיא

 מיט לא^קע אפלײטע , א$ךת פון 'שטיבלאך אײני^ע
 אוג נןניע ךיא אף ליגין ״קעטלען א־יױנע ,גךאז הויכע
א ,רוהען א געבין ליגין אראפער ך ישלאפץ, אוג ך

 ,פארלןמעלט שײעקליך אונ באךפוס ארום גײט יוסף
 זא ארום זיך קלקט ,לףטין אין גיישמיט פים אונ הענד

 אין אביוים.װעלפער אונז־ערזעחט זוכטוואם, וױא.ער
גיזעצט( ארײן ישטײן אגרויםער איז אים

ױסף
р э ךטי דעם אין זײן דא ךאלף ר^ר, מופןעךם$ 

,דארשז אז דו?ט מיר , בוים ךעם גײא ניט איױג

א $ײ$ט אונ בוים צום גינעהעגט ף5)יי ,(מצבת ך
דא



כר ױסף פכירת

ת ב צ מ
ת ר בו ל ק ח ת ר ש קב א ע  י

 נאםען איר בענןא^ט איז איפעואלל ,ךחל לי^ט
 פױמין אונ יוםף פרן מוטער ךיא יעקיב, פון פהי דיא

 טךערין זיא גיסט ?ער יאןין פילע
 בעשעךין אקינד מיט איר זאל גאט אז

 גיהעךט גיבעט איר האט גאט ווען אונ
 בעגעךט גאט פון אײן.קיגד נאך זיא האט

 פעךלאנגען צװײטין איר , איר גיט גאט אז א־נ
אעק .קינד צוא ,װעג ךעם א־ויף דא זיא איז  גיג
 ױקװעלט זײער איר האפין װײטאגין ךיא
 וועלט איר מיט , זיך זיא זעגינט דאן
 טײכין טרעךין גיס פאר _יעקב איך

 ^לײכץ איר איבער ניט לאןט וועלכע איר אויף
 פעלט אײביג מיר ,טךער _קײן אוי־

רועלט אםתע ךיא אויף זעוזען איר וועל איך ביז

#טיין( צום ןיך #פאךט )יוםף

ױםף
 ליגין בײמיר דײנע !מוטער ^טײן, ךעם אונטער

 פעתעניגין ךיר פרן מיר גיגיסין ווײניג
 ני^טאלט דײן מיט , זיך טיר ןעטיגין ווײניג

 אלט גיװאךין $אן פיזטו• ,יאךין ױנגע דײנע אין
 גיהאט נהת וועלט דײן פון האםטו װײניג

אט1 קט;גיקו אן ;יט נאך פגים דײן האבין ;זיר
НИМ



ח י* ד כי יזסף ם
יגיו1גיז מיר האסטו ,הארצין פרן פלוט דײן מיט
גיװאויפין מיר האפטו ,הענד דײנע אויף
לעבץ ז־ײן פו-ן מינוטין ילעצטע ךיא בײא אונ

?יגעפי־ן איבער טאטין צומ ,הישגחה מײן האהטו
נעמען אראפ ױט הישנהה ךין מיר פרן זאל ער

#עטען פער ניט _קבר אין ךיר זאלין מיר
צואה דײן גיװען מרףם האט פאטער מ־ין
השפעה ךײן פון ,גיזעטינט אונז האט ער
אר ׳ אברהט זײךיץ זײן פרן חעג ,

טעג טיט נעכט ,טיר מיט *ער לעןץט
פלאנצין פער צוא מיר אין ,בות1ט מדות אלע
גאךצץ אין אייער מיר גיט/ער הפר, דיךץם ךעם
פיךין מיר ערי טוט ,העטךיל אזײךענע אץ

רעגירץ איך זאל , טיויט זײן גאך אז בעװײז צום
ליפער אים זײנען ,נךער:.קי רחלס
אריפער , 'שוועםטעךם דײן שטײגין ׳ ךײנע

\ ז־ײן.קיגד אויף אקוק גיב ,מוטער טריענ אויף שטײא
איצונד פיו־ט,קעמלאך אוג , אקנעכט שוין איז עי־

אריס אפליק יעךעךער ,?ײלט צוא ,כךלט צי־א
פיס אונ הענד ,גישיזיט אין.קײטין

גיצעלט טאטינם דין פון ,גי־נוטען צוא אים האט שי
געלם פער האנדעלט פער ,סחךת פאר אים האמ נײ

ר צוא מיך נעם !טרי־ױן טוטער אליין אין.קבר ך
זײן? עולמות מרעי׳ש ,גידאךפט האסטו־• װאס צוא
7 קלאגין ווײנען , גידאךפט דזאלטו• ור־ס צ־א
}יטךאגיי שװעסטער דײן אף ,הנאה 5•’חאכײ ײ׳יס ציא

א?



 ירסף מכירת
 וועלט דער אף אזון טיט בע^ןזין ךיר זאל גאט אז
 ? או-נ.^עלט היץ לײז־ין צוא ? זײן צו-א אקנעכט אף

 ? טב־ײפין צו-א ,קעמלאך אף ? ישלעק מיט זײן זאט צוא
 ? בלייבין פער צוא אקנעכט , מצײם אין אײביג אף

 ךע?ט מײן פאךער ,היטיל אין ארוף נײא
 !אקנעפט פאר אפרוךעי ,קויפין §>ר בריךער

 גײואױין $$א?ט פאר איזזײא איױעךין ךיא
 ־ צאךין ךעם ^יט זײא ^טילט ,?זךערין הײפע מײנ?ג
 ? לאנןען פער טוט.׳עם ערי ,ךציון גאטעס איז דאם
 ? שיאעעי או> ?נגךע^ין פיל ,א^רוב אין נזיר וואןפט ו.זיא

 ש־אטין צוא גימאךין ,ךינען'שיר בײנער מײנע
 גיזאטין פעם זײער האט ,§ײער אפין אטאפ וויא
 נעמען אנדעךע נאר ,רת1פ גן גיט ׳שיױן מיך רופט מיא
ק צוא ניט ווײס איך ,ןערקויפין מיך פיןט מיא מ ע  ח
 $עךין ײאל מיין ,טרינכןען מילך מי־ין העט װער
 וועךין ויאגלט פער ,פײגער ידינע העלין װוא
 ליגין אצײט איך חעל דאךט טאךק, ^קלאפין אפין

 נקךיגין אםוהר פיר אף וועלין זײא ביז
 ?עשאפין צוא דער ,קיגד יעקבס ךען איז

 שקלאפין אלע מיט נאכןעטעוהײד ל־גין צו-א
ק אלע מיט ף/  אגןצעט יעךעךער ,נע^ער ,מו

 קךעכצעט אונ יופף לץט ,ש?זרוי אפאר יאף , זײא נעכין
 ту?_קײט מיױל ךיא ,דוימיל צום גלאצט פער איױגץ ךיא
 אפערד ווי אאקם וויא ,גליךער זײ?ע טאפין אים וועט מיא
 מזפה אפין זײן טלךיב אים מען וועט נאך ךער אונ

ארוצח ,אגזלן פאר װאס צוא ,ווײס גאט
אגשטאט



ת *ה ר ײי ױםף ג
לײדין װעט;גי פעןד אגשטאט ,ךיבען ער׳ וועט ,אקהין אנשטאט

שגײךן װײס שטילןער איויף לײב זײן מען װעט ,גיט נוק
ק וועט פעלד אין בראגען ,>רין(אה אים; מיט מ

מאנען ךער טאטין זײן ,יוםף װעט דאךטין
ךא.קלוגע ווערטער מ־ינע ,גיצײלט שטעגךג ריאסט דיא

טישוגע פער ךעכינט פער ישוין איך בין איצט
קנאפ:צוא רק נאך איז ,שווײג איך פיל

אקלאפ איך בעקום ,וואןט יעךער פער
האסט פער פעןאכטעט ,נאלןעט ,באךוועם

לאסט אין גישפאנט סענד, ךיא אין אכזרים ביײא
שרעק אין אויך איןל בין ,װײלע איצטיגע ךיא אט

אוועק דאנען פון , טיך מען טבײלט באלד
טךיפק פער הײם מײן פרן ,װאךפין פער ,וואגילט פער
גיבליבין פאטער טײן ,היץט איז וואם בײא
יאךין אלטע זײגע צוא נח^ה זײן איז ווער

לאלין פער אים איז ,פורת בן זײן אז
הױך הימיל פון 1 מוטער מיר עלשפער

? איויך טאטין פון ,ית־םזא שיוין דען איך ?ין
לײךין ריא האלטין ךער צוא פיח, דאךלךן האט דען״ער
? בײךן אײך איצטער ,אפנים שוין איןל בעװײן

? איצ־נד טו-סטו וואפ ! פאטער מײן טולטו וואס
I ליבסטעלן;ד דײן אף ,יוספן אף איצט דוא.קלא&ט ציא

? גשמ־ דײן גאט גילעבין אב שוין האלט רוא אךער
? נקמה פאךערםטו ,היטיל אין איצטער אונ
? שרײען איצט טויסטו• ,גיךיכט היםיל ךעם פער

? פון.קין ה?ל וויא ,פלוט קימ־ס ךײן אויף ®א;לט
גײ]



ת ר כי כו ױסף ט
ט טוא !טיײע,עלםערין גײן  איצוף־ דאם;י
^ען, אלײן װעלין זײא 'זיכד ^רויסע זײער בעל , 

 ארײן תהום אין זײנען ,ת1חלומ אלע מײנע
 זײן צו אהעךשער ,זיבעןט פער מיר האבין זײא
 היטלען ךיא פון ^טעךין ךיא ,בו-לןן זי־ וועלין מיר צױא
 ,קעטלע׳ן איבער אבער ,מט׳צזלה איצט האב איף
 העי בין.קײן אי־ אבער ,אבײץ איצט דואלט איך
 מער נאןד מיר פער ,״קעטלען דיא פעל איז בײץ ךער

 ט_קנא גיווען #וועסטער ךײן האסטו ךרום !מוטער
ק  לזהנה ניווען .קץךער טי־ט איר האט גאט װ
 אופן ךעם ב^בואה ניװאולט האסט דוא װײל

 ? קויפין פער רײן.קץד וועלין איךע.קינדער אז
 עיוין.לןײן.קראפט האב איך !מו$ער טרײע ןײין
̂ין ךא בלי־יב איןו  פערשלאפט ר3(_ל ךײן בײ ,לי
אס ,^װאך טיר וועךט ךואךץ דאם ען וועךט פלויט ן אן ^ ט ?  א

 דאגען פון צוא ניט שוין טיך נעם I גאט אײנצגער
 אבי .קײן ׳ ןליד ׳.קײן לעבין עוין.קײן שפיר איך
 דײן.קבר געבין ,^טאךבין צוא איז זיס װיא אה

גויט אין קיטט ערי ווען ,טזיט ךער איז גישמאק
.......................טןיט איןד ?לײב ,מושער ךיר ^עבין

 ׳טטיל ,טויט אן-ין.קכר או^מאלט אין פאלט )ייוםף
 ארום מינוטין אײגיגע אין ,לצענע ךער א־ויף }ועךט

 אױנין, ךי ,עפץט ,אױף לא^זאם זיןד.ןייןגל וואלט,ער
 ביז , ב־וים ךעם פאר אן זיך האלט ,ארום זיף קולןט

 ?זיט ןיפץ איקזךעקליכער ,פיס ךי איױף זיף ישטעלט ערי
,ארויס האךץ ײן1 פון אים גײט אשויךעןליןן.קרעכץ

רעט
4



י*וסף מבידת י«
מ וועיטער ךיזע ךעט ־ י  שטיטע( ישװאכע אגאגץ ט

 1 קמהזנ;פון גאט ,שטךאף דײן אין יו?טעךליף9
 ,|חמה ךײן נאך ךער ,איז זיםער נאך אפער

ט ? ? א ר  רוט דײן פאר ציטעךין צאךין,•װעלטיין נזיט ^
 גוט וויא זיס וויא , טרײ?ט דײן באןד דער $בער

ט ךין  גידולד מיט טךאױן מען מוז , פ;עם דײן ת
 שולד .קײן שלעכטעס אין ׳ חלילה האםט דוא ךען
 טינע פרײװ־ליכע דיץ ־, פנים ליב רײן רױיןט רוא װען
 שנאה אונ קךאה , ^קמה שוין ?וק געטט פער

 האפט ךיר צוא וועלכער , טע^טין ךעם װאול
ק , דאמאלם אויך זא  גישטראפט וועךט וו

 לײד יא ז האלטין דער צוא ,קךעפטין אים גיט ךאס
 פרײד מיט פול ״ער איז ,צרות אין זיך ןזךינקט ווען.ער

 שלאף• אין איצטער ,אטךייסט גיהערט האב איך
 I האף !יוסף האף , יזױ־ צוא שרײט טו^ער »מ־ין
 פוף ךײן איז ךאם ניט ,,ענדע ךײן איז דאס ״ניט

 ישטךאף זײן ,רוט זײן ,גידולד מיט לײד *פער
 קלאר:זעהען גאןל וועלטו ,אלע הא^ענ^גען ־דײנע
 וואר אפין זעהען וועלטו;אך ,אלע טרויטען »דײנע

 האנד אין האלטין וועלטו• ,צעפטער אהעגץליכין ־פטעט
ך אגאנצע אויף ,העי^ין לא;ג יארי־ן *וועםט א  ל

 ^כיר דער זײן חעסטו ,פךיךער ךײנע ״פײא
 ךיר צו-א קומען איויך װעט ,טאטע אלטער ■ידײן
 אלײן ךיא.קאלב , איוים פאר פירט »מיא
 גײן גאך פמילא מו^ער ךיא שומ מעט יד־אן

'שטעלט פער מעג׳שין פון איז פירולג *גאטעש
»*к,■ג*|*■%,•*״ י



ת ד כי ױסף מ
 אװעלט שןײזין צוא אבער , פצרים >ײ?ט.קיין
 בראך איצטיגער ךײן ,פרײען ךיר װעט »^ןעטער

 יאך״ זיי־ן לאהט זײן ,גידולד מיט טךאג ״נאר
 גיהעךט אי־צטער איך האב װערטער ®ײעךע ךיא אט
 ךער.ערי אף או״גמאפט אין ,גילעגין כין איך װען
 הארץ אקראגכןע א׳ויף ,בוימיל רײנער ךער וױא
 שמארץ אונ פײן מיץ צוא ,ווערטער ךיא מיר איז

 גיגעבין גאט האסטו ,אגדערע דאם נןעגין אײנס
לעבין ךעם מען ישפיךט וויא , טויט דער יט3 ווען

חירות מען לזפיךט ײיא ,אפטראג דער ניט ווען
עישיריות מען $פיןט וויא ,דלות דער ;יט ווען
פײן טען קזפיךט יײא , ךזעםליך ניט ווען

שיץ ךיא מען #פיךט וויא , פינצטער ניט ווען
פכײא מען לפיךט וויא ,שקלאװיערײ יניט װעך

טרײא יזען שפיךט וויא , פאל׳ט גיט װען
לי?ט דאס מען ̂זפ-ץ־ט װיא , נאכט ניט ווען

א ״קעגין אײנס  גיװיפט דאס וועגט צוױיטע, ך
 ב?לײטײ מיך וועלין ,װערטער זאגפמע ךי

 נויטין אלע אין ,גיפארין אלע אין
 ?לידעי. אלע אין ,קךעפ?!ין; גיט ךײד דײנע

 בריךער אף שינאה ,קמהזנ שוין געס פאר איך
פוטע. וויא בוימיל וויא , הײלט טךײםט ךין
............מופןער הײל;גע מײן ,ןשטה דײן צוא פריד אונ

, גיךעט ךא האט ירהף װאס צײט דער )אונטער
 ייוםפן גיפינען אונ אראבער ךיא אױף זיןז וואכין

יפט1ל ־у? ,װײטין פון אים זעהט דער אײנער ,גיט



ת ** ר כי ױסף מ
 ןייא אים ?זרע?ט אונ ,יוסף צוא א׳טטעקין ?יט

מיטער« הייליגע ״מײן ווערטער לעצטע ײנע1
 אונ־ אים ^זלאגט אינ נןאךק בײן ייוםפן חא?ט

 ישלעפט אראבער ךער ,^זרייט יוםף ,;יןבאךע^ליך
קו?זפױא( דיא צוא אי־ם

ר ע ר ד ע ב א ר א
 ןעטראגין זײער גז;או דואבין ,?נ_ען פון לײט ךיא
 גיכקראנין פעלער אײן גאר האט יר;ג ךיןער אז
 עום אגאנצען אפ(ך אין דאןד האט ער

 דוים איז ױ-ןג ךיזער יויא ,נאר זעהט
 א^זטײן אן גישפאךט ,אבוים בײא ^טײט

גיװײן ^ריוס מיט ,מוטער מוטער אונ#רייט

אלע
 פטור ;יט ^אך זײןען מיר ,?רױ־ער נואךט

פאטער אהאלץ צו־א ^רײען נאןד ערז װעט מאךגין
פאלט( §אךהאגג דער ,פאנאט־ער זיך לאכין )אלע

ע ד נ ר ע ע ט ש ר ט ע ק א

אקט צװײטער
ארום( אײאר )אין

ע ט פ נ י ע פ נ ע צ ס
מציןש אין פוטיפר פון גאךטין דער

בעגיסמ יוםף ,בויןןער גיפלאנצ^ע ;זיט )אגאך^ין
ליא



כת ױסף טכ^רת
 אײ^ע ניכ־ןלײדעט גײט ,וואסער מיט בײטין ךיא

,הע?וד גילא?ג ]ײן איויף ׳טובע טובע^ע ^װאךצע
ת ,עײל ארױטין מיט ^ײויקילט ארו-ם טיץ ןיין מ  א

 ,?לומען אנןלןעציל פלעפט אמ ,אבוים בײא זיצט
 וילעגע אקוךצע , 15 א;אר בעךןד אלט א?יײלין

 דינן ןןעפ איךע אין לײב, איר ךעגקט פר לןלײד רויטע
 אירע איײף ׳ גי^א?טן אײן ןלעכןלאך גאלךעגע ?ןלײנע

 פער טו-ל אעוואךצער ,רי^ען היץגין^ר־ויןןע ארײעךין
 ציט פאךעסוועם לעךער^ע ךיא פון אירגיזיכט, ט(ךעך

 אירע ארום 'וויכןילט וועלכע בעט־לאך ^זװאוצע ןיןד
 ^עײקל:א הײ^ט האלז איר אויף ,נןניע ךיא ?יז $ים

 ^ואם לי^ט אז,עם ,קקטיג ,?לע?יל לןא^טיגע ךרײא
• אץעוײי^ינ(

אםנת
̂ז בײא געסט זײגען ןע^ט־ן  ױווען אר

 ןעהען מאל ,ען^טין דעם ?זיט זײא ^ינןעלט איר
 אביויג , אקער אײך גיט איר וואו

 א־ויג ךיא אראפ ןיסט אײך פון זײא לאןין
 לעבין זײא צײט ,^זטײט מצײם צײט

 ניגעגץ ניט אקנעכט אזוי נאף האט ,דיא ^וועךין
ר זע^סט ע ^  גראפיל אמ פיך^טין א

 גי&ךאפמ ניט אשועהײט אזוי אוייך נאך האט
 ױליויןט זײא פאר אײך האט פאטער ךער

ל פיל 1אז אים, בײא זײט איר־ אז ק  יפט1ב
א אז איץער #ײף גיט,ער ,וױו־ט#א$ט גא^־ע ך



вв ה ר בי ױסף פ
 ליןער אים איל זײט ,קיגד ךין טיר פון

 טרײא אונ אךב\,י?זזאם ,.גי׳שיקמ ,ק״׳וג ןײט איר
 בײא רער .יעךליף נאמװתי, אפ.על דאצו•

ק  ^קלאװינען אךער ^קלאווין בײא טרעפט.עס װאו• ך
 ךיגען טרײא אונ , ,?ירלי־ ךן זאלין זײא
 גישיקט אוט צוא אײןד האט גאט צײט אונ
 בשליקט גיװאךין ,הויז אונזער איז
 איבעראלל מיט אײן־ גיי־ט הצלהה ךיא
 נןאפיטאל אין ,הויז אין ,פעלד איז

 •.יישוואךין הײלי_קײט אלער מיט האבין ^עםט דיא
 גיבארין פון אקנעכט זײן גיט מוזט איר ךאש
 זאגק מיר װאלט איר װען ^לינןליך שעצין מיף מאלט איץ־

טךאגין פאו־ אהער אײך האט ,עם ווינד װאפעי־

^ גיוכף ךיךיל אקלי^ע $עטט ׳קרו-ג: ךעם אװעק לי׳
ךיא.עךד( גלײכין פער- צ,יא

ױסף
 ילין1ה פער מײצט ביז האפ איןד
 צײלין דער צוא גישיבםצ מײן
 ןדאכט פער אײך בײא יאר ישו׳, :האפ אי־
 גידאכט ניט י־ער.קײנעם גישיכטע מײן אונ

 • אליץ איך װער , זײגען ?ילטערין מײנע ײער
 גײן צוא אהער קום איך , אוךזאך וואסער דורןד
 אויס ווירט ךעם עס’ מאכט וואס ךען
 אריויס קובזט .קנעכט זיץ ,,פאטיליע ;פאר וואס פון
פערד איאבע^ע ךיא פרן , גיאבט * וױיגיט׳ל איז ןגר



ט ױםף מכירת ר
 אװעןט ןחו-ס דאך האט זײא ?ײא

 ?עט׳שאט זײן ,ןריף ?חוס זײן האט פעךד יעךער
 ױהאט האט ̂ער אמאמען פאר וואם ,אטאטין פאר װאם
 ^אלטין פאר אײביג איז ,מצרלם אין אסנעכט אונ
 גיגאלטץ ניט מצײם אין , מאל האט.קײן יוזום זײן
 ;אןין מײנע צוא איז וױי ,מיר צוא איז ווײ
 זפרון אפין מיר קומט .יחום מײן אז
 מאמען מײן טאטין מײן מיך מאן ךער איף־ או

 אמען1 צוא זײדין ,עלטער מײן אויך זײדין מײן
 גאכט בײא ניט $לאף איך טאג בײא ניט רוה איןל
 אכט אין װזוס מײן מיר ^עם איןד אז

 ןינען אפין מיר קומט אז,עס ,טאטע אלטער מײן
. מװאונען האט מיר וועלכע מאטע ױננע מײן . . , .

 ,איויגיץ ךי װיסט אונ טוך שנופ איר ארוים נעטט )אסנת
;עמערליןז( ווײנט אונ אבוים אף אן ןיך 'שפאךט יוםף

אסגת
 גיזיבט ישײנע אײער חלעפין אשאךין

גירי?ט אײן נןךערין אין וועןין זאל

ױסף
 טךעךין ךחלס אף חלעבין אשאךין

 ווערין היץט וואס.קען ,קינד איר פו-ן
 קשר יעקבס אף ,חלעבין אישאךין

 וויגזי ךער טראןנט פאר ,זיפצין זײנע װאס
*ײטין ךיא ,כוימער ךיא ,זעהען טךעךין מײנע

חנו



ев ת ר כי ױשף מ
 בקלײטין רעכץ(אר מיט ,מיר לועלפט װיגד ךער

 פלעכט איר וועלכע ,בלוטען אײערע
 $לע?ט ניט זײא איז ,גאלטין פײכטין איז
א בליןגן עס  לןאלירין אלע אין ׳ קנאספין;ך

 ציױן צוא אויס ,גאךטין גא^צין ךעם
ק לײפט ײא/ פו-ן װעךט װאס אויס, זײא מ  ז

 שטרױ מר,;קע:ע וויא ,דאלין ,וועלקין
 װעלנלןטעךסייד פער ,דא איך לי־ג אזזי

הײם;י^ײר ןער פון פין איך צײט

אסנת
 $לע?ט ניט גאר או;ז בײא איז אײך ךאס פלויב איןד

ט נאמען ןער ׳ י1אז מאנגילט אײך ;ואס ? ע $

ױסף
 לאלק פאר גײן ;יט ךאך מיר לאןט נאט טײן

 אױאלין פאר היא בעםער ?זיר איז גײויס
 ױפכאפט אהער מיר האבין אלאיער ךיא פישעת

 גיטלא^ט זיך פײא איך האב ,פאלין פער ׳שוין איף בי־ן דא
 ניהאלטין קויפי־ן פער צום מיר האט מיא ןישעת

 עואלטין ?ןיט פול איז העלכער ,מאןק שקלאווין אפין
 ;ילעגין עךדז ךער אף מיר זײגען ,טויזיפד'שהלאפין צוױיא פיז

ץ גישמיט ט  דעגין מיט חיל אתם ,איןפך
 פעךד קויפט פער טיא וױא ,נאכןעטע היױלע

 *ПЯ ןער אף ױף גיוועלגעלט ,ישטרוי עטליכע״ אף
א  אנןנפעטאלין וואכין פיר ,ױגנוח־ין א?רױ ליגט ן
גי;ואךין איז לןיגד איר ?זיט וואס ,אפילו }יט וױיס זיא

«411



ל יוסף מנירת
 נאנט בײא הויז איר פוין ,גי^אגגעט א\ר וזאט מיא
ם, אין אוזער אונ  גיפראכט א^קלאויי, פאר מצרי
 ^וואכע -יא פ־הוח אײע טיט ,#רייט אונ נןךעפצעט זיא

 !! ראכע ! ־! גאט :ווערטער צװײא ךיא ^אר
 איויבין פון גאט צוא ,מײךיל ^זרײט'אױבו;דעגע ךא

 בערױבין ניט ארענטי׳עללףט איר ,הלילה זאל מיא
 .זעהען צוא וויךער איז ,מאךק ווץקיל יענעם אין

 ?לען אין גיפאעען ,אלטער אןלרײז ליגט
 בײא פאר בין איך אוי ,קולות מיט ^רײט אונ
 — ^לאװערײא צי ניט טוינ אץד ווײל ,האךגענען טיך וויל מי

 ד־אמע אפיךכטעךליכע נאך , אלןיגד מען פיךט ךאיט
 -II מאמע מי־ין איז װאו קולות טיט #דייט קינד דאם
 גיךעכט גאט ביזג־ו• הסתם מן ? יוםף זאגט װאס אינ

 אכ־נעכט מציים אין אין , .קץד ציטעךיגע רחלס
 !גי^רײא גא^צער ךער עם״ קימעךט וועמען אונ

 זײא ןןען בעקונןט פעךד וויא ,#קלאוױן ךיא בעקוקין םוחרים
 הץטין פו-ן פאף־;ט פו-ן
 אוןטין פין אויפין פון

 גוף רעם ?לײצע ךיא
 ארוף ?יז אונלטין פון

א #ים טא$ט ךער  !ײטין ך
 ווײטין פון אים בעטרא?ט דער
 ךעם.קאךק אים נקווע־>ט ךער ,$יס ךיא אים ?ןנייצט ךער
 ?זאךק אפין לויפין , אים וןײקוט אוג ,אים פרופט ךער
 לויז זײא פון איך ווער ,הילפע גאטעס מיט נאר
יז1ה אין זיך צוא מיך ?רײ^ט פאטער אײער אוינ

אונ



/

ת י« ר כי ױםף כ
 לי?ער איןד ווער ,טאג פון .ץאס ךא או-נ
ך גיט ,וױךטשאפט גאנצע ךי־א פיז  איגעי מיר ;

 האנט ןיין בין איך ,אלעס יזיט זיך שא$ט פער
 בעכןאגט איוי־ ישוין איך בין ,ה־יף איןרןץעןליכין

 יט0 חיא װײםט װער ,ךין מיר מאג עסז נאר
р г з נלוט מײן ניט שטילט עס״ ,טאטין מײן נאך איך

 ,י1פר פ־ױטיפךס זליכה גאךטין אין אריין קו;זט )עם
 איבר שירעם אזאנען האנד אין האלט ,קהזעלו איר נאך
יוםפן( הןעגין ןיך #טעלט זיא ׳ ןליכה פון קאפז ךיא

זלייכה
? יוםף איצט איר טוט וואס

ױסף
 בײט ןעם ךע?ט צוא מאןד איך

זלינה
 ן שטײט אוױילע , ריךיל ךיא אגיךער לײנט

אםגת צוא זליכה
 ברײנגק גיטארע ךיא קיך מיין גײא !אםגת
̂ז װעט יוםף זינגען אוג ׳שפילען ןנטװאס או

 פרײנגען אװעק גײען זײא ,עלולןען טיט נעטט )אסנת
גיטאכע( ךיא

זליכה
רײך וויא אךעל וויא ,כף1י איר שײןך־ט יײא אח

«י«



רת לא ױסף מכי
 גליין אײך צוא איז װער ,איר זייט ליב זויא

 ליק3 אפכײט־לי^ע ,אײך פון איך זע
 ןליק ײן3 ^וין' בין אי־ , אפ №ין איך לעב

 ̂רייעו ?ןינומ אוױי א־ױף ,וױיט פו)-־־»*יר איר וועלט
4 וײא איך בלײב  איויפ ;\ט האלט איץז ,יי#
 5 אוטעךט פאר אננסט פאר ,אי־צט איר זײט װאס

.קי?ועךט פעי אײך האט זארױן װעלכע

ק מיר איר האט  ווען ך
 ? גיזעהען פךײלעכער

 אױין קוכןט אײנער ווען , גיזי?ט מיין אין
 לא?ט ^מײפילט , ף5יי Щ מיא
 $ײן ךיא אבליץ פון וויא נאר איז
 יא?ט וו^ער אפץצ^ערע אין

ל איך נאר ע  זאךגין מײן אין ,§אר מיך ^
א  #אל פרײךין אין בילךער ׳טענפפע ך
 ^ןאךגין פרי אין ,#לעפעדיגער דער וויא

א ־ץאךכט גאנט^אל פק $פים ך

,ןל^ה׳ן רמןט א׳ןזןןים זיןד דזעןט )עס
}*}№( פון ארױס ניןד גײט ןליכה

)אליץ( י־וסף

לאכין אי״ר , מיך ליבין איר ,חאנפענען איר דוכט מיר
קךע ?ויר פין ויעטיך מ«?ץ א,

I



ת &« ר כי יו־םף מ
יל׳<3הי צום איויגין דיא אויף הויפט )£נר

 ? וןרויס װיא װאו^דער וןיא נאט ווערקע ױיגע
 ארויס האגיג ,גיםטו ,גיפט זײן מיט בין ךעם פו-ן

 ביטעױ איז װעלכע נלאט ךיא פון ,?יפיל זיסין ןעם
 מוטער אישלעכטע פון ,קינד אטײער אזױ אונ
א פון  ןץד מיט פאל^קײט מיט פו-ל ,ןליכה פלופטע פער ך
א ,אםנת אויס קםט:װא איר פון  .קינד ליןעס ך

 םײ פון גימאהט יש׳וין האםטו !גאט ױװאלט רואסט דוא װאס
 דיר פון חאץ איןד נג:לא §ער ,זאכין צווײא ךיא
 שלא^ג ?ייזע דיא ׳ זליכה׳ן פון מציל נזי־ ןייא
 $ערלאןג מײן איז ד־אס ,אפריױ פער קינד איר מיר ניב אמ
 ;לויבין הײליגין ךײן ,גילעךץט איר וואלט איך
ר מיר וואלטין זאמען,י צו-א בײךע אונ לוי?ין אײ?יג ך

 אין גיטארע ךיא מיט אױין קויטט )א?נת
ד ײ^פן( ,עס לא^ט ךער ,הא̂י

אסנת
1 װפןףן ייאס ;

Щ זי?צע- פף1)י  VI )ײער?

а ыи-аЧ

 ?ןנע?ט גאטען דער אזוי אײך טאנמלט ײא&-
שלע?ט אזוי ןאר}יט א^ז $ײא יאױ אײך ךאס גלויב ;;■ץ

*וםמ



לנ ױסף מכירת
ך אין גיטאךע ךיא ^עיזט ף$1י א ןי«ט אונ שפילט ה ))

1.
{ ̂ען איויםין בין איך ראס &ײ;ט יט ןי  
; וויל איך וואס ניט װײס איך ראם טײנט יט  

גיפינען }ליק װ־עסטער דער זאל מיר ווען  
ש?ניל ?לײבין ;יט האןץ מײן ןאך קען ,

2.
גיךיהין ב־וים פו-ן איז וואס ?וױיג דער  

קומען שיוין אים  щ ^ליק וואםער   
גיגיםין ניט פךײךע _קײן שוין  щ  ער, 

פלי^ען וויסין צוא ליולט ווען״ער אויך ןא

3.

א־ויבין פ\ן אךאפ פאלט וואס שגײא ךער  
נןערץ אום ניט זיך .ער ען(ר צוךיק  

לויפין או-נ.קלאךהײט פךאכט זאל.ןיין מען  
טךערין אין ןיןד .ער שמעלצט צו-א ראןד

4.

טהיףין ךי פון שטאךהפטער ךער לײב ךער  
גיײאךין ניט איז יער װאו לאנ.ד ךיא אין  
.עכןסעםטיךין ניט דאךט ״קען מו-ט זײן  
ט אוינ גןכאפט ןיין אן ן ערי חאט ע י ף א ^



ת& ר י יזסף מנ

»)ז

 ךייןיץ ^ער טוט וועלכער נא?טיגאל ןער
 גיץ גיהײסין אים דואט שיקזאל »ײן
 ווײזין ̂יט דארט ,ער щ גיזאנג זײן
אלײן זיפץ זײן גאר אי־ז לידי יײן

6״

 ים1ב פוןמײן איך.גיוואךין בין גירי־טי־ן
 יקזנײ דער װיא גיפאלין דזיטיל מײן פון

 תימ אפרעמךן אין ליגט לײב ךער
̂ט פון ווײט ^אכטיגאל ך>ר !װײ אוי נעי

אסנת
 גיסין צױא טךעףן פף1י שיוין נינ״נ
 ױריפין אויפ טיר ווערט סערץ דאם
 טךאנץ פער עם״ קעןי ווער ,האלטין אוים עםזכןען ווער

 קלאגין אונ וױינען ,טרעןין הײסע אײזירע
 אשטײן פעלד אין ,אויף דאך ךיךט ךאס

 אלײן איןי וויא ,מײךיל אייי^ע אזיױ בפרט
 סיילינןײט אלער $יט , י־וסף אײך בעשווער איך
 צײט אײער פו־ן שיקזאל דעם ,טיר צײלין דער צוא

 טךאגין פער אהער אײך ןןאט щ, שטװ־עם וואסער
זאגין ?ןיר איר זאלט ,ךינען ,על^עךין אײערע ווער

ניײלע( איקליין זיך בעדײגקט ,אועין ךעע בעגיפט )י־יפף
איר



Vױסף מכירת
ױםף

 שךעלןיי נזיט צײלין ןער ,גיישיבטע מײן אײך װעל איך
■ ?גגךעלןין גיט נןינעם פער ,..עם זאלט איר נאר

י־הפן( צ־ גײט גארטין אין ארײן קומט )עלולןה

עלוקה
אײןד רופט ווירטין ךיא

אפגת( )צױא
וןלײןו אויך קו-ם דוא אףנ

אר־ױם( אלע גײןןן )זײא

ע ד נ ע ע ט פ נ י ע פ נ ע צ ס

לג

« <бь ь* ■ »а 6« ел рк на Ь4* и с ז р у ^ ס а״ уд у
 ןליכה׳ן פון גאפיגעט ךער

 ,אגךויסעד טאץ אגאלךענר ה־ינגט וואנט דעם )אויף
 אײן כײא , אטישיל בײא ךער ,אזאפע

 .עשתלרח געטין ךיא שטײט ציטער דים
 שט־יגענעס אמארג־אי־ אויף , גיהאקט שטײן פו,

 טריסט פיל מיט אפרוי וויא אוים זעט ,פוראטענט
 העךנער איךע גײען שטערין פון ,האךצין איר אױף

 דיא אין ,אלןוג זיא האלט האנד אײן איץ , ארױס
 צום אשטעקיל מיט בלען״ אקלינג דזאנד צווײטע
 שפיגילט טאץ גאלדענעם דעם אנטנןעגין ,?ןלינגען

אין ,ךרײסע איאר בשרןז אלט א?רױ ,זליכה זיך
אבלאה

:



ов ײסף מכיי־ח
 אפלעסיל טישיל פון נעטט זיא , קלײד זײדענע אפלאה

 גיזיכט איר ארום וואישט אונ וואסער רויזען
 0קו?( ,דזאלץ א^אען שיטיקיל אקלײן אויס רויכערט

 ריכט פער , טאץ גאלדענעם אין אײן וויךער זיןד
אפאנטאזי( מיט זיןד שמײכילט ,טוא^עט ןעם

זליכה
 פרײלין אי-נגע גאר נאך ,׳ש־ין נאך איז זליכה ,חלעבין

 1 צײלין יאךין אירע ,ץליכהן щ הײקט װער
 אומעכום לןךעפטיג ,שײן איז גיזיכט ךאם
 אפלום וויא ליפין ךיא ,יט1ר באקין ךיא
 וויא.גלײןד מעסיג פאשאל,ןויא דער טאליע, דיא
 רײך וויא אח אבױם, וויא װאוקס דער
 ^לאנצין איויגין ךיא ,נןלאר פנים ךער
 ? גאךצין אין זיא גיהעלט וועמען צףא אונ
 ? לעבין צו גינײט איז זיא וועמען מיט

 ? געבין ליבע איר זיא מוז נועמיען
 בײנער אן ,פלײש אן ,מאן אלטין אײן מיט
 צײגער מיױל.קײן אין האר, כןײן אפ(פ א?ין
 שטערין אפין נקנייצען ,הײ^ט רזיויט ךיא
 טרעךין איויגין ךיא ,נעצט ליפין ךיא
 מומגײן ער ברעכט ,אהיקט ._?יר גיט דא
 איױעןין ךיא טיויבט?ט־ פער ,אגעלעץ _ער גיט ךא

 אחסרון שיוין אים איז ,הײס צוא עטװאס
 פךאךין פער ;׳נר ״עךט ,אווץד .עטוואם

אפרויא פאר טיר זיך, װילט אזעלכען אינ



ת ר כי ד ױםף מ ל
 ?־ י1אז גוט דאס איז ,איך וויא אױגענד אזוי
ער איז ערי אונ  הער דער איז .ער ,העך^ער ן
 ^קעי זיך ױב איך װאו ,םךיט מײנע היט ןני

 I וועלט אפאךנןעךטע ,^לעבט
ט ^ןיאע^קל ;אר סלענין על ט  ^ו
^ין ,פים ךיא אויבין  דיאלןאפ או

 ^ראפ הייןיל ךיא , ארוף עךדז ךיא
! מענעי העסלי?ע ךיא
א  ^ע^ער דאךע ך
?עךר ^עךװאקסענע דיא נזיט
{ אפעךד פון ךער#ק װיא

נואל?זין / שאל$ץ4
 האלטין צוי בײץ דעם
א או-נ 'שײגע ךיא פרוײען ך
רײגע ליא הערליכע דיא
 אײדעלע דיא צאךטע ךיא
 זאלטין ^עןקטע דיא נאטור פרן

 םעדעלע שײנער לער מיא
 גארטץ אין בלומען דיא װיא

 גיצװא^גק זיין זײא זאלין
 ױנגען העסליכע דיא צוא
 גי^עלט זייא פרױען פיל וויא ,נעמען מאגין ז־יא
 י^טעלט פער פעךגעניגען דער איז ,או:ז

 טריהנן צוא מוךא זײא האבין ,גײן צוא אלײן
 ?ררי׳גן נךע:דיא.עלי ,$ען ^פאךט פער דואךעם אין

ק מוז טול מיט ט פער גיזיכט דאס ,גײן $ ל ע ^
י ^ ע * 5.ן מ



יוסף מביהת &•
 וועלט לילטיגע ךיא ,קוקין אן ;יט נאך אר1$ ?זען

 בעסער ניט איויןד איז היױף אץ כןעגיג בײן זעלפהט
 ^לעקעי־ טויזענד או;ןןער ,פרויען ךיא #פאױן ^ער
ער אלע ךיא  }יבכאלט ײא1 צוא ווערט וואס ך;

 כט:לךין.גיטא:זבי;נטאנ:או §ער ,$ױער $ען.זײא קאט
 כײדץ צי אװארט אפרעמךין װעךטמיט $ער איז.זײא ןןס

1ױ?ף ציא ׳ ןנייט ;יא איז ניט ניען לײךין ע$
1 ביטער וויא ^זיקזאל אײ;ער , מצרים פון םײךלאןו איר !אה

 אהיטער ׳שוין איר האט א&אן, }אר איי ןעקוןזט
 א,& יזען קויפט אײך ,צוא $ען צאלט §אטעךס אײעךע

 נןאפ פון צאלט מי ,#נןלאוױ^ען וןיא אײך י$ט1ק נןער ?זי
 חתן ןעם אויס פאר זעהען צוא ,ניט א}£ילו.קײן_דעה האט איר

#לאסין פער הארעם אין ין1יעז זײט איר ווען ,דאמאלם נאר
זײא $ען ?:עהאנךילט ׳ ^ראטעם ךיא אין חייות וױא

! ווײא א-ז ארנ אה אז ,ױ׳ןלעץט אפעך^אל׳טעןע אט

ךענןט אונ לײלאך פלאר^ענעס רױים איץע ^עטט )זיא
;עפזין( ךיא ארי^ער

זליכה
רײד ךיא העױן זאל גאט ניט פאכט

אהלײד טיט אים אין־ ךעק §ער , ליבעךסט

ג איןערין ארומ גײט )זיא טו פאנטאך( מיט $
׳ גײן ד;קא אונ ,ױין אבער

 אלײן אים צוא גי#וואךן ניט איז יא
?י־ײךן פער העךין ךיא ?לענין

״ײא

ן יא1 י ג ע ז ?

אונ סע;ד
צ פ ײ ג ךעם
ןיאוו וואם

ןיא מועט
ג מעט ןזיא *

9 ע ר י א

הערין ע ? א

זיא װעלכע
מא^ט איר

א ^י ר ע פ

איר ליכט
איר ןלעט

זיט־ איר *יט
איר זיננט

איר £ײפט
וועט ויא

אװײלע ,אר
י ךיא פ ̂הא «

: )פון
פ־׳וצי

 י אין
גאךט

ן י פ א

יראו



ת ר צי ח ױ&ף מ ל

 אײזץ אין ^פארין נןער איר יןעגין ןײא
 .קײסיי אין שמידין פיס אונ לוענד
 נײטין ̂יט ?זען ען(ל איער גײ?ט ךעם
 לא^ען $ער וועט ןיא וואס
 לא^ען ךער /טוין ןיא )ועט

קךיגין שױן וועט זיא

^יגק אילע יוער
׳ העוין אירע • ' •

 ^עריז איז זיא וועלכע
 ^טײגיל אין אײך מא^ט איר
 נןײגיל ליא ^יאלין פער

איר לי?ט
: ׳' . ' 'י איר ;לעט

 !אכין זיהע איר ̂יט
 איר זי^ט

איר £ײ$ט
 לאכין איוים אײך וועט ויא
 איפין טיךעלע ךיא אװײלע ,אר

אלטלאפיי שוין איז פײ^עלע ךיא אהא

 №* צוס צוא אלײן זיא לויפט פאנמאך איר )פון
, «о איאר בעלך אטאן , פוטיפר אן קו?זט פ*'וצלו;ג

 גליגעס אפכײטין ?זיט מאנטיל ?לאען אלאנגין אין
< קינדזאל אגרויסער שטעלןט אים אין וואס ,גאךטיל

וזן פלעגין וויל ער״ ,טור^אן אוןרי|עם קאפז אפין  זל̂י
יןער שטאךק ןיך הוכןט ;יר נאר ;לויפט זיא װאו

נאנדעך



ױסוז מכירת >«
 אים זט:לא .עם וויא ! אוהו• אוהו■ אוהו• נאט־ער
האפט( מיט זליכהן ער פךעגט , עטוואם

פוטיפר
? לויפםטו װאו

 פא^טאזי איר פו-ן .׳גלשטוינט וןעןט )זליכה
 שטיל ווײלע אקלײן שטײן בלײבט זיא

אים* אןטװאךטין צוא װעךטער זו?ט

זליכה
ר אי־בין א ע..............................................ניסט ג . עי , . ױזויװ• ניט .

. אזױ ^לאט . . ...עןעס .איץדוױיס? . .  רונד קאפז דיא .
.אפעטיט .קײן האב איך . .  מאכט נןײן קראפט _קײן ,

.ןג . . גידאקט ךיר פאר ניט , גיזו-נד ניט גאר פעס .

פוטיפר
 וועטער דער פךײא איז ןאךט , ױלו-ם צום ךיר גייא -

.עלרקהן ,מי־ט נעם . .אוהו . ,  ש־פעטער אװיילע קום .
ק װאךפט היץט  .קרוקעדעלין §עי , טעגשין פיער מ

.זעהען גײן אויך £ענקוט . װעללז װעםט דוא אויב ,אוהו .

אוהו( אוהו• אוהו ^טאךק הושט )פוטיפר

;י זליכה
הײט( )שטילער

 אנזןויקולעל פער גיװאלפין ין1ש טיר האט ?זיא
פעל אונ פלײש ןךין מיט גי־גוג, זעטיגט.זיף ערי

פוטיפר ’



ת ר בי א ױםף כ
לןלײדעי׳ פאךאןנע אן זיך טוט )פיוטיפר

לאס( מיט אים אף קוקט .זײכה

פו־טיפר
 װײטין פון קו-כןין וועםט , ישןעטער או?טער קום
רײ^ין ןאךאד צו-ם ,יע־>ט מוז איך

טיר( פון ארוים גײט ערז)

ה כ לי ז
#טוב( פון אריויס איז פ׳וטיפר )אלס

דיץ ניט בין אץ־ , טינ־אן וןעסליכער דוא ניץ
ПЗ איז האךץ דאם , מײן.ךןער^ער אף העך^זט דוא

 גיפיל סײן ניט אןער ,§עךק'ױ?ט איז לײב ?ױין
 איןיוױל ווע^ען ליי איןי , איז}זײ^ער ;ײטט מיין
א $טײט ,לעבין דעם מיט טויט ךער  פאר מיר ך

ײכע ױט ,יון$ן ?זיט פיוהזיןר  I ? ״אר אל
 עײן דײן זעהען צוא אונ ,יו^ף דיר בײא אךי^ערין

 זײן צוא אוױרטין ,פ'וטי$ר דעם ?ײא אײדער
א זא^ט ווער.עם  אגאר איז ךער ,ק.נעכט:א ןניזט ח

 אהאר פוטי§ר אונ צק^עכט &ף1י חא הא חא
 הער דער איז דער ׳#ײן איז וואם דער גײן
 מער טען דאךף וואם , צויא ךער חאראל^ער אויג
- ! גאט פון איץגיל דוא ! סף1י #ײ^ער דוא 1 אה

 האט געפיל אלי?עס }אר ווער , ניפערלקי ביזט
 !נײן נײן ,אסור , פי־־כלות גיט
איליץ ייוןף ביזטי' 'שיױנהײט פון ;עטין ךיא

ייא



ױפף מכירת ז2
 ,זאנןע אפין דך זעצט ,אהאיף אראפ געמט )זיא

 אכײן( לויפט עזר^ה ,^לעקיל ךעם יזיט ןןלי&טאן

 עזובה
 ? מאךאפ איו־ װי&זט ןןאס

 זליכה
ף  אהער ספן1י גאךשין פרן ?זיר ח

 זי^ט( אונ #פילט .זליכה ,יס1אר לויפט וןנזובה

 ךיר צוא ציט האךץ טײן ׳ האךץ &יין אח
ט , סף1י פון פייער ךער ק ר  א^זיר אן ב
 פא׳טאן ;א;צער דײן ,מי^ע בײן , טאליע ךײן
לןאן ךײ וועלכע האךץ, דיא ניפטעט )§ער

9

 טבײא איז װאס ?ליק בײן ,יג1א ליפליכע ךײן
ט  ?ײא פער נאר ?ין איך ,האלצין ט־ין אין ?רק

 ריר דיין .קעי דײן ,פוס מיטין ש^־על ךײן
דיר ײ;>ר1 ליב איןד ,׳טוץהײט פדן געטין ךיא

.3

 &עךלא?ג זײן נאןז ;עךעךין גיכ ! ןאט
 גא;ג א׳עזײנעם ךעם ,צ־רונג , רײקטהום ךעם

 ק דעם גראז דעס אױף ישטיביל, אלןלײן !יב יר1?
 דעריגק זאליןװאיוינען , װאו^ט סיין ןןיט איך ^אר

איןד



לז ױסף מכירת
4

 נןעלד מײן ײ?ןין3אי ׳ פלײסיג גאגץ ?ויר װאלט איך
ער, אלעס ,^יידין דיען  העלד אלעס ה
 ^וןער ניט אך1 _קיין ^וין איז;זיר ,?זרײפט ךיזע נאר
הער נזיץ ייוסף אונ ,י1פר ךיא ?ין איך דאס

Гу.
 ®ײך א׳ןךענןליקער גײט ,פײדין אר;ז װיפין צו נאר
 ^לייף דך ?ליסין ׳ טאהלין ליא ׳ ׳טטראט־׳נן ךיא

 קו>$ען ךיר;יט צו איך,קען < װײטין פון מיך נעטסמ צו• ויא
^וויןוען ^יט אגער איןד״קק ,אךיבער געךין וואלט איןד

.6

 אײן ךיןד ןןךיקין ! האיןער דוא אח
 יין1 צוא דארטין ,אריבער אים צוא איןד וואלט

ם ךער דער;אףןאל א ך  ךירטראגין ^אך^עאךנןער ,^
^לא;ין ;יטצוא װאו^« מײן ,װאלטךאךט.קײ^ער ךאן

ה;אר איץד וויא  נ-אר ̂לײןד סיר קו-מקטו ,אןךעטיל טו
א ,^טײסטו דא  לןלאר ;יפט ךיר ןע איןד ,לויפסטו• ן

 האלט אװײלע האיט , עחי־ם ןיקער ניט א;טלױף
גי^ראלט יומ?ס יזיט , ןעטיױן זיןד מיר לאז

.8

ק1 איז ̂יר האלט דיד ,קוק איןד װעמען יף1א י;
יא.



לסף נ׳בירת ?4
א  ניפיגען ניט גלײכין דײן איך ,уру, ^ךד דער אױף ן

 אויך טו:יז3 זו-ן ךיא אין ,היטיל אין גיט מער
 הויף ך;עױ איז ,עס ,גרײכין; ניט אפער קעןז איך

 לײגט זליכה , ייסף ארײן קו?זט ).עס
'י#יל(0 אנןץ האךף ידעם אװעק

ױמ*
г ? מאדאם איר ווינשט וואס

זל״כה
 ךיר פון $ערלאנג איך וואם ,װיניט איך ו;אם

טיר פער גינוג אז־נ ,ןעדןען צו-א גיזיפט ךץ

̂ין דיא אךאפ לאןט )יוסף ןנךד( ךער צוא איוי
זליכה

ך אוועלט קנ ט'  רעכט ^יין ני^א.חי־ץט ,מי
 ! אקנעהט םף1י אוג ,אהאר פויטיפר

יאגין $ער האךצין פוין ,פוטי^דס צ־װאנ+יג װאלט איןד
;אג־ין >נא< וואךט דעם סיר ]אלקט דוא ^אר

 ךעם א׳ויף איר אןטװאר^עט )יוםן?
 ^אט דעם בעטכא^ט ערי נאר

דעקט( פער איז ער־ ןויא ךת1ת1$ז

װסף
 ניגאנגען אפ גע^ער ךיא ךעין איז װאס

? האגגען §ער אלײלאןד יןיט זײא האט איר אז
זליכה

 $ גיט ןײא פער $טײט ןאם נױיל
טאן דא מירוועלין וואס ,ןעהען ךיאןאלין

א»



 טיויגין ״קעז מצרלם פאר ,טט איז ^עיןער אזעלפע אט
ין רי ]ײא $ען ^טעלט פער ,רע?ט ניט װאם טאן וויל ?זיא  או̂י

 ^אן גאט מײן מיט ,אויער אץ־ זאל וואס
 אן גיט קונצין אזעלןע ,גייט אים גיײא וואס
מ ןאט ®־ין פוין איז > !יאר^הייט $ער רףן על ^ ך ע  פ
ער יף1א קט:קו ,אויג הײלי^ע ךין  ווע^ט גא^ער ן
 ריפטינ גא;ץ זעט ,ער
 ליכטיג ס־י ?ץצ^ער שײ

ט איויג ויא  זעט אויג ךיא , #ןיך
 א$0 יעד־ער’ זעדע יעדע
 רײךן צוא ךעם פון , ?זאדאם שוין גיטג ךרום
 בײךין אוף $ער ,זײן }לײ^ער זיןער וועט
 זיץ א^נטךײא זא ,דינער אלם איך ען(ר וויא
 ארײן האנד אין אלס אי^ער׳ יזיר גיט הער מײן

 טטרױט ?זיר האט.ער ,ווירט^אפט זײן;אנצע
 ?רױט זײן איויקער ,גןײן.ןאך פו-ן נױיס ער״

 אז;ײ או;טכײא , דין הלילה איף זאל
 ף פרוי זײן נ*ערלאנ;ען נאן־ זאל איןד ןאס

 נק:גידא דומען ךעם ,סאדאם אוןעק וואךפט
בא;ק ?ןיר;אר טוט ,מיה או?יזיסטע אי;ער

צאלין( 'יםיט זליכה

 ׳טמידין איןנךטין לאךן ךיר יועל איןד אונווען
י פרידין צוא זײן ניעקער ראמאלס נועקוטו

ױסף



п ױת ױפף ככ
ױםף

גײן( אוועק צום טיר צום אום זיך עךט(ר סף1)י
ױסף

 זײדין סײן פײער פר-ן \ущ טצל וואםחאט גאט ןער
ח אלע פין , ײן1 יזציל טיך ץועט ךעך ײ ל

 גײט ערז ,טיר ךיא .עפינט )י־וסף
14איםל־וכף!יוםף רופט ה5יס,זלי1אר

ע נ ע צ ש ע ם נ ע ב י ז
 ?אגינען ^קאלסט גאךטין $§אציר ס;?ױ.פך1פ

 מיניין איי ,ביוייזער א אלערל גיפלא^ט ן^אראין
 טרינקען גוימעל אלע רועל^ע וואקער פון א^ראפין

 פון געטער אלע #טײען .זײטין ךיא פון , אים פון
 , אשלא^ .װיא ן1צפ $על }אט ךער ,מצױם

 טן גיהאנןט זוגען , סעךנער יןיט אבאראן וויא ן1אם
 היות פון בילךער ,פײגלאך פון נילךער ,^ױיןער

, חנס , פתום ,גע^ער פער גילטין אלע ךיא וועלןע
 יוםף ,מיטין אין אונ.ע^תריות , ?י־בפת ׳ ן1א ,טוא
9 ,נד(;הא אין גיטאךע זײן ,&א.זילקע ?ײן ײט#

וסף
ן איר רי ע  גיי־מ פער איר אײדער !הימיל אין ^

#?־רייט פער לי?ט א\ר «ן ךיא אײךער
יעמ



0ל ױסף מבירת
 'שטײט אװײלע נאןל I שטעוין אײך איך ןעט

 הײט ש?ןילער סיוד לעם , איצט מיר ןמדקןט
 ?ןױןגן צי זיך טיר צו גיזא^ט צו םיר ךאך האט איר
 זיין..עוױקײטפלײען ?אל־אין ישוין רויל ארזאי I אה
 ? נןנע?ט אאײ^יגער ,אשלןלאװ בין;אך איןי ארנ

 ,̂עכט ניט וױיןין טרויןןען דיא אפנימ
 עלײ^ער §עי יז1ה ךיא יןיר ךץט פילײכט אוג
 ? װײנןער אף ךיין ןײן צו ,רײן טיר לײ^עךין צוא
 ;ייןגײ^ט י;ק1ךג ׳ ײן1 ער9 זאל איך ?די אונ

 ? גיכײצט $ן זליכה׳ן ךיא םיר אןש גאט האט
 .קײטין ליא װעלט ;אנךער דער פון ! אה

 גײטין ̂יט ךאצויא אריך יזין־ װעלין
 ר ווילין איר ̂יאן איך וועל ,ןןאן ךעם §אל'ש איז זיא
 קילין רײד ךיא מיט זיך וויל זיא וואס ,נעפאך זאגםט אום ,נײן

 מוייער ךײן פון ןאם גיזטו וױיט וויא !אםי״ת !אסנת
 פוטער וויא װײך איז דײנע ,ישלאנג אױפטיגער איז הארץ איר
 כײך װיא גיזיכט ךײן ,?יזטו גוט וויא
 גלײןד גגיןטו'^פנת ,מוײערךחל מײן צוא

טער נאך ךיר איןד ל׳יי ךרום
אי־ עי ־- אלןנעלטבין ניטט טאר אב .ךזער ניטקײן אי . . . 

 גיקוקט טריױם אין יע אײןד האב אי־ אז !שי־עךין איר
 גיבוקט מיר צוא זיך האבין , ״עלף איײעךע או>

 לעבין גאנצין ?־ין אף ,מ?שלה זײן מוחל אײ־ איןד וואלט
, געבין אלגת׳ן ,קענןי מיר זאלט איר נאר

איצינד אגדעל־ש װאס םיר װײזט איר אבער
קינד ז״ין גאן־ וויא^רװײנט ,®אטין $ײן מיר גו״ןט איו־



ױסף ניכירת ™
 מיח מײן מיר קערטי איר ,גיךאנקען ךיא טומעלט איר
 гр אן אשוואני; ,טאטין מײן טיר ווײזט איר

 טכערין נלוטיגע יןיט ׳ שרײט אונ װײגט
 הערין אויף ^יט גאר וויל קיגד״ מײן כןינד ״מײן

 גיפיגען ^יט אים אונ»קען ,יוסיפן ךק זו?ט «ר
זיטען אין נארע׳שקײט ,;אר לשט טיר אונ

 דער בײא אנידער זיך זעפ־ט )יוםף
טרעךין( מיט זיטנט אוג שאזילקע

.1

 גיטרײע שמעסטער דוא ךינה
 לײד זײן פון טאטין דעם טרײסט

 מחײה ׳בוים טתקענעם דעם זײא
רײי זיסע פןײכטע דײנע מיט

.2

 גיטימיל איר פון אונ ,פנען פון
 מע^שין גוטע ע4א פרײנהפון ?וײגע פון

 הימיל הוינען פון וויא זײא פון וױיט
ךאךט.לשןױן וואס ךי'שטעךין פון וויא

 ישטעךין אירע מיט ךארט לײפט לבנה ?ךין
 פראכט איר אין ךאךט שײגט זון עיין
 טרעךין אי־ גים פער ,ךא אײנזאם אונ

נאכט אונ טאג , איך .קלאג אישזאם
װײ»



מ ױסף מכירת
'I .

 ראטהין אלע פר-ן איך גיין ךיט1
 .קינדער.עבר ךיא לאנד פון וןײט
 טאטין אלטין פרן איך בין נױיט
.קנר מוטעךס מײן פון וױיט

 אךבק צו מיןי מען גיט ךיגםט ?זכןלאווין
 פךיר פו-ן קאןז ירםפץ ווער ?ןלא^ט

 גאלבין אלע ־ךיא פעז׳ד אין זײנען װא־
סיר פער א־ויף שטײ;>ן ןועלבע

 ^טערין עלףז ךיא הימיל אין .ןײנען װאו
 כועץ זיך מיר צױא אלע וועלכע
 טךערין דיי^ע איצט זע אי־ פאטער
אויגין ךיא פון טײכין וויא ךיר־ פליסין

.7

 ז;נען אין ̂יט יזיר איר האט פילײ?ט אונ
 {עסין פער גא;ץ טיר איר האט נןילײכט

 וץען טרערין אײ?יג לאז יאיף ^אר
לעסין ניט איך ,קען ,אײןד ^אך דוךסט דעם

ךעריבער אײך אף איןד האי ךרוס Щ ןןיין
איך



ת » ר י נ ף מ ס ל
 גידײ^קען ן.יט מיר זאלט איר ,גאט $עט איף
 ליןער נאך דאס איז מיר . .קעךט פער
הריץכןען נאך האךץ ךאס אײך זאל וואס >$ער

 $טײט ער״טךעךין, פון גיזיבט ןײן אפ וויסט )יוםף
 דעם פון אן קלטט .זליכה , אןועק גײט אונ איויף

;יט( אים גי?ץט אונ יוספן זוכט , ײט1 צווײ?!ין

זליכה
 אוועק איז:עי ,גײן גיזעהען יזיר סאט

!אישךעק אשךעק !מיראויס ךאם סײט וויא
אזוי זיןד ?אטער איך אז ,אנא^ד גאך א;אר

ע , ,עלי־נךע אין־ פרויא ארגגליפןל̂י
 שקלאפין מ-־ינע אלע פוץ , גרעסער גײזאלט אים האב איןד

 שאפין צוא אים אי־ ףב װילטשאפט, גא;צע מײן אויף
גישײטער ךק >ני איז , אים ליב איןד י־ער וואס אונ

װײסער רק ̂ער א^לזייפט ׳ אים }אג אי־ך ^ער ןואס
נימאכט ;אלין צום , סיר איןד רואב מאל )$יל

? לאבט אים צ־א וויך^ין ךיא היא , אשקלאװ ןעט^ס ווען
 ששײן וויא הארץ ךין , אײזין וויא איז

 ״עין■ מאלט זײן לויט ,שײןיזין ?ויט וויא ליר ש^ע?ט ,ער ! אה
יאר אכצין פון טע^יט אװ^ער

 אהאר אף גיט ^אך ,לינע ש^יךין.קײן גיט זאל
 ק^עכט פלו?^ער פער דוא ,ווארט ,וואלט

 שלעכט זײ^ר ךיר טיט איז ,נקטה זוכין איןד מעל
ראכע אף ליןע ,בײטין וועל איך ווען

ײעסטו



т יוקז מכירת
 #װא;ע לןךעפשיןךא ך״ני; מיט ,האלטין אויס ;יט װעקטו

 זײן אי^ליק לײף דיר טיט זאל אץד )וען
ארײן טורמיל אין , מיר דורך מוןטו

 ארײן נײט אםנת , צא,רין מיט אוועק גײט ).זליכה
 אום זיך קוקט , נע^ער ךיא ?ייא פער גאלטין אין

א וויל זיא וואס ניט העךט אויב״קײ^ער ריץ־ין( ן

אסנת

 וױיט ?זיר פון איר ןײט וןאס ! ;ע^ער איר אח
 ? אשטרײט הארצין אין האב איך }יט זעט איר
̂עס קעןי איך ,אפײןגל ?רענט טיר אין  לעסין }יט .

 איויף״עסין גא^־ען אין ?לע^ען/ פער ?זיך װעט דאס
 ליעין ^יט ̂ליך ען(ר וואס ,אזעלכין ליב איןד

 ^ךיבין פער ש.קלא?ין ךי פרן בוך אין איז ךען;יר
 ניסל פון פיש ,פאנגט נעץ ךער וויא
 גיפיהל ןןיט הער^ער , גיךכט זײן פאנ^ט אזוי

 שלעפט ןןיר איז ש?עלט,ךאס פעל אווא^ד אבער
 אקנעכט איז אונ?גל ,^אכטער פל'סיפו?ז בין איך

 ?עלם פער װיא״עי גיקויפט ,אשלןלאווין ד־ין איך וואלט
 ױוועלט וואלט איןל װאס ,ױנוקען דאס איןד װאלט
 אשא^ד אונ אױנד איז ,לוי?ין אים.יעצט איך זאל אויער
 לאנד פון גיזעץ ךי כןעגין ,פאמיליע פאטערס מײן כןעגין

 שלויפץ צוא איבער ״עס זעט ! געטער אײך ?עט איך
 ? לויפין הילפע א צ איך ןאל ,ךען װעמען צוא
? ;אכט װיןטי^ע פו-ן , $ר'ײם דער פעדײטעט װאס אינ



ת « ר כי ױסף מ
 גיטכאכט טאג כײא ,עם״ ;זאב איך וױיל צי

̂ין פון הימיל פון ,מיר טען ווײזט פילײכט אדער  אז־י
קאיך אונ ק ..............ןלויבין צוא זיבער ,האפין זײא אין ,

 פון ?זריט העךט זיא דען ,ישטיל בלײפט )אסנת
היג(2נמו?;או אירןײער נט;גיפי עריאן, קומס א^ענשין׳יוםף

ױסף

טבאפט נ־ער ,נןלערט פאר אזוי פכײלין איר שטײט ןױאם

ת סנ א
 א?ט2 טיגע;הײנ אטרוים טרויטט מיך
 שטײ איך מיר זאטען,דוכט צו פרועען פיל מיט
 אלעךלײא חיות פון ,זווארי^עץ אנרױסין אין

 לײבין ,הײנעס , בעךין ,לעטפעךטין
 גיהײבין אויף ךיסיל מיטין ,גרויםע ?גלפאנךין

 ישלאעק ,קרו.קאךילין: , טיגעף־ן וועלף/
 צוואען אײזעךנע מיט ,ױשלאשין מײלער ךי

 גיא^ין אײזןיךנע ?זי־ט ,גיעזונדעךע.קאסטי^ס אין
 שאטין ניט וואלט ש»ארט,דאם יןער ליגין ךיא וואס
 1 רויבד איוי ,ךראםין »ער מי־ האט אײנע ךאס נאר

 הינד ךיא מיט זאמען צוא , גישטעלט לײב ךעם האט טי וואס
 אוים גכאטע דיא , לײב ךער זעצט פלרצלדנג

 א.רױס ערי שפרינגט י׳ ?לאץ פרײ;נן אפין אונ
 ניווארין ציטעךט פער ד-;ען דאמען אלע

^ארין טיט $רײא ליויפט אלייב ו^שפאס
דיא



מב ױסף מכירת
 ״עקץ אלע אין ,לויפין צוא אלע דאקען ךיא
ן אונ לעקין יזיר נעטט ,מיר צו צו גײט לײב ךער אוג ן נ ע ^ 

 ^יהײבק אויף .זיך אף מיר האט אונ , נןיס ךיא םיר קיזזט
. לײפץ ךיא פ*ן #עריג אין ,?זיר ?ז־ט א^לאפין אוג . . . .

ױסף
 }יסאכט ?רר איר האט ,קרוים אײער מיט ! אםנת
 נאכט פײא וויא , איצט ךאס ?זריוים איןל ,טיר דויכט אז>נש

ל איך אונ ע  איזגי^עהעז גי^יפטע די פאר,.ווי איצט יזיןד ^
 גיװען לײב ךער אלײן איןד וואלט ולוואי : מיי ווץ׳ט אונ
 אײך ?ײא בךײטוגג ךעם איך פרעג ײעצט ארנ
. ? גלײך דין תר1פ ניט מיר קענט?גש וױךער איר אונ . . . . .

ארונ^ער( איויגין ךיא ׳אשנו/לאזט

אסנת
 גיבארין אדעל פרן ךיט איר אז שטײא פער איך
 גיווארין אךץער איר זײט יעצט אוינ
 זאטט ניט צײלט ךער ,יי־סף אײך פעט איך נאר
׳טטאטט איר וזאנען פון ,ךיט איר ;וער

וױלע( אלןלײן בעדײנקט.זיך סף1)י

ױסף
 גיהעךט גיוויס איר האט ,העבךי אבךהם פון

? אלעטען;עןכןלערט פאר ,אמוגה זײן האט װאש

אסנת
לאיר יעדער אין ,^טאט אין;עדער י ה4א

.в איז



м ױםף מנירת
 פעקאנט העברי אפךקם נא$ען ךער איז
 טויט איז /יר אז יארז הונדערט בײגאהע שוין איז עס

ר \Щ$' אים ?אנען דער דאך ע ^ ד ע  הײט ,
אי  ? אײןד טיט ,אן ערז ;יהעךט וואס נ
לײןד וויסין צוא ,^עךין עסז איך בין

*וסף
 אוים א״ך איך זאנ ױסײ&יןוע ךיא
 ארוים א\ך קרם ,פאיזיליע אירהטם פון אז

 יה?זען.אליץ5א פין ,אאײניקיל איז נןא^יער כןיי־ן
 שטיץ האר איר כן>גט דאס , ריץ־ גיגוג א\ז א־ג
 גיטראנ־ץ ?ןיר האט , пзр אאוגנליקלייע נאר

 שטראסין ךץסט #רןלאװין ?זיט ,יןיר זאל ^אט אז
אלײן $$ײט ^אר ! אס;ת יעצט
............  п .קען לײב דער ױער

אסנת
 האלטץ אױם ^יט ״עס וועל איך I ;אט מיין אה

 ? אלטין .יעקבדעם פון אזון ךען איר דיט
 .זאנין ?זיר איר זאלט ,דאם איר זײט פילײכט

ט ךיא הא?ן, וואס ךי פון א ^ $ор לא.גין דער# ?

ױסף
 טיי;ע ?ריךער צװייא *אי־ ,ניט איןל

טעניז אריפטיגע ,ןעם אין אפער האפין ןײ

אסנת
פערנ^ען גװאלר מיט שוועסטר זײער האט װײלשכם ודײס .איך

אח



מג ױסף מצירת
* ? '■ןזװאונזען הער א־נז צוא אזרן נעקבפ איז גאט! םײן אח

 טײןני שוןעםטער ךיא , א״ך כײא איז פיל אזױ יאונ
 ׳ ר^ײ5 אין גײן חאץ ,איר פאר מילט איר אז

? זאגין יזיר איר זאלט ,שי־ין גיגרג חאץ זיא איז
? שלאגין צו■ זיןד אש^אט מיט ,איר פאר גיווען ?ךאי איז

װסף
 ? ־שײן איר גיזיכט איר ,ךיכטיג זעהען איר ווילט
 אײן שפיגיל נאלד אײער אין ,אל״ן אײןד קונןט
 ישטעךק איײ>ר ,האר אײ?גך,ע ,איויגין אײערע ׳ גיזיכט אײער

װעךין גינאסין בײדע איר װאלט פ,יר>ש אײן אין וױא

אסנת
 ״עהגליכקײט אײן אזוי טךעיןין כןען?יס וויא
ן װײט אונ פךעמד , איר פון נין אי־ ווען

ױסף
 הא$ט אין אטזג ?ײא אלעם איז דאס

בעקאנט ווערין ?ײךע .נאר איר ,קענט פילײכט

אםגת ■
 טשןחה אברה?ס פון ,יע שוין זײט איר רוען
 הגהה אײנע דיא , מיר הץ 'טויט

 אטונה אברהטס ךיבטיג מיר ערכןלערט
^בו^ה מיט גיבויט איז זיא ,שךײען פי״לע וואס

יוסף
פעךלאעען אײער טאן געךין ,עם וואלט איך

ה־יגט



К6 ױסף מבידת
 גיגאמען איױף נילוש ךער , אבער דאך איז היץט

אך איר דאןפט  גײן פאראד צום ן
ט גא?ץ ךען אונ.קלײן ^רויס ןײן, דאךט וועט $טא

אםגת
 קיטען אהער וועט ררפין,^ער מיר וועט פאטער ךער
?ייוטען ךיא ;עבין זעצין׳ זיך לאטיר אט

ןנלומען( ךיא;י?לא^־טע ;ע?ין ,ײךעאױךער3 זיןד ןעצין )ןײא

ױסף
 ^עןין באמת איר זײט איר איויב
 אײ־.עוקלערין זאל איך ,װעךט איר.עש זײט

גיהויבין ךעם ?זיט איז אמ^ה אברהמש
ט וואס״עי ת  ^לויבן מיטעלאױ׳שן פון דומהײט ךי צ

 אוטה דיא ,}לויבין ךער שטייגין וועט ,ןנײט ךער מיט אונ
 *קומה האנין_קײן ;יט ^אר ישיוין וועט , ךי^ט ;עצין ךיא אז

גײן יף1א נילוש טײ־ אײ/־ר ךאןף הײנט אט
טיין ךיךץם םײן ןאך ,גאטוד דער פון איז דאש

 זײט היגין ךעם אין לעט־ער, וואר^וע ךיא אין װייל
 צײט }ע^זטימטע ד;ער ,װינךין ךי רעגץס, ךי האגין

^טךאם ארוף ,קוואלין: ערי האט דאצויא
ט , ?$א;הײט ךעם אין װאס  ההיום ןיײ>ר זיך .זיפ̂י
 ךײצין אים ^טיאמן די ,ווי;ךין די ךעגץש, ך אז אוג
ךיג גיט ?יר מוז  פלײצין ?אר פעלדער ךיא ,וויל̂י
 וועגין כה1ט אײער פון ,יש1א ״עש קויטט דאן
ךענין װײ;יג ^ייט ,ט־>רןם אק אײך $ײא ןךיל

טרינקט

I



ת ר ל ױםף מכי מ
 אן העלדער ךיא ניהל טײך ךער טךינקט

 גיפןאן כלזנים אײעךע האפין איער װאם
 ש?ןאט יעדער אין פירער ךעךיל ךי דאןד זײנען זײא

 , גאט ןאקען ךעם ?ויט , טײך דעם זײא קרוי;ען;
ער ;אןז #טעלין ?אר אונ  $ײן ךיא §ע?יל ךעם ,ן

זײן ט^ריב אקךןן ,טײך §אךין הײפין אונ
רינךער פוין ;יט , *נזאף פון אקרןן ניט

.קיגדעי ע4?ע?י אײערע פר־ן ,גזײדיל אױגגע נאר
 }יךעט אןז אזעדע צױא , איר זײא האבין גיוויס

 חטא ךעם גיוועלט גיט האט ,ךיא.עךליך.קינד אונ
 אײך אף פעס מיט שוין זײא קוקין פילײכט אונ
טײך צום אקךץן $אר , עײיט שיוין איר ךיט אט

ת סנ א
טר מיט װיא פונקט ,טענשין מיט ךאך זײא האנךלען  ? י$1

אך זייא טױען יאר אלע , שטײץ  !אז־וי ן
 ;אז פאךין ךיר פיךט ״עס װער ! מצרים אה

!גראז דאךפט״עסין איו־ I דאןד איר .דיט בהטות

ױסף
 זאנין גיחעךט איך האב ,טוב איום איז אץײען אין

ח גארינךיי,ען אלרײ מיט ,כה;ים ךיא פאךין דאםאלס וואם א  יו
עהרע וץיוים מיט ,גאםין אלע איפער

 שווערע רעדער אײזעמע צוועלף מיט
 ישיײען אונ אויבין טט״ען‘ זנים1ב ךיא
 7 אנטלײ?גן לעבין ךעם ;אט מיל ווער
קרבןז אהײליגער גאט צוא זײן וויל אונ



в» ת ר כי ױסף ט
 ױשנ״ארטק ך§יןריי טגי ,טבוי זײן ׳טוין וועךט

 הײט לענענדי^ער הימיל אין ארוף גײט ער״ ךען
 .גכײט ןאךטין אים פאר איז ,?עהשיױן ^לע אוג
 אףדער ךעךער ךיא $ײא , פױדנךער זיך לײנין ךאן
 ןליךעי .זיע׳גךע ?על אף ׳ ף?ין ציא ויעךט זגס ?יז
 האט קךבןז ךער װאם , אײגי;ס ;או&ין ךעם אוג

 טט־אײ‘ אין הײזעי אזנ ,לאט־ אנןין פעלרער
 ל;עה זעלנינע ךיא , כךגים ךיא ציא *עטײן

ךא .זײא גיניפין , ^ערגיגץען היטיללטין .ןײן אונ
לאן2. .זײער איז דאם כ^;.ים, זײערע זײגען ךאש

? אןטאן חיךך ?יט ,אײערע זי/נען ו־ואם אינ
 קוגצין ז״א נןאכין ,גאטור פרן ;יהײם+יןע ךיא מיט
 טװאו;צין האפין זײא וואס ,ךי;עטער .זײא לגין;§א ?כן

 איייײן דיא ?לעװיןז״יא $אר ,:צין;קו טאגי׳טע מיט אדער
 ניפ^יגין איז אט אט אט ,שרײט ^עכיל דער אונ

 היראגליפין }אמעז ךעם פיט ) אישויפט הא?ין
 טי;ין דעם היוד ז״ער ,קז$ײן §אר ;יט זאל מען נדי
י׳ דער פין $אר א* טו א א ג ד ן י אנ  קי-׳צ־; אלע ט
ט/ גױג״ע דיא קזטײגעךין $אר .גאטװ־ ךער ?זיט ק  ץ ?

ײ־רין יױיטךע י .אף גץ:גא ?לײ?ט .עם װאם
ײן ־ג' װעךט סעקטע ךיא אץ ?ן קיטט װןןר:>ס א ^ ע  ב

 ;^דעדין גיט אײגיג סודות זיץ>רע ײאר .ער אז
? יאןד שוין ?ןא?ט אונ קטעקל צויפער ךין מימ ,ргур או

 ,ױןייה איז ךאס , ז־־א די^ען וג1ק:
פיס יאד ביז ר,אפ פון , געטריגער אניער

ץ3הא



 ױסף מכירת
 א^טארקעגײעה חכמות, פיל אין טאכןע האבין

 יױעה ^ינוג ,דעם אף טאקע לײנין איג
 פאר דר דאך האןײן.זײ ,קו־ה אטעלכן^ךע אבער
 צ׳גי־ אן , דאגה אן ,ליקליך;ג לעבין

א זעט איר מאס ,^עטער איע דיא אט  ^־טײן ן
 אלײן .ךיא פון , גיטראלט ים1א גאר ;גם איז

 הממה טער ךק איז ,א;אט טער װאס
? אמך^כה י1אז פעלט,עם וואס : איך ?רעג ,נוא

 ^עהעךט ^יט דאס האט , אפךהם זײךע טײן אבער
 וועךמ האטהףן קוי.נצין ךיא אז ,גיוויךן אײביג האט ןזר

 הע;ט ךיא טיט בראכין צוא , געטער דיא האט ערז
^ין פיל האטין פון ךער  ,קשט ךלר מע

 שטײן אונ האלץ ;אר ,^עטער דינעןכךין דאס אז
ן ניט ״קעגען זייא ךען פי  אליץ .זיך לי:א?י ׳ הל
 .גײ׳צטעלט פאר אלע §אר זיי־ךע טײן האט ךאן
 װעלט דער יף1א דא איז ^אט . אײן ;אר אז

 אזוי ןןין זאל זיא ,;אטור ךיא .זאגט פאר אונ
 א1ס ^יט ,ן1צפ מגל ניט ,ן1אמ גיט ,.ע׳שתוךת ײט
 ן1א ניט ,טעיאפיס גיט ,?י׳־בקת ניט ,דןנס ניט
 אלײן גאט זאגט פאר ,ךער;אטור אין קרא&ט נאר

בל;ען זאל דאס ,װאקפין זאל ךאס
צ;ען ןאל ןאס ,פטויטין זאל ןאם
̂ין זאל ךאם אס ,זײ ^םין ןאל ן

אס , בךענק זאל ןאס לעטץ ;אל ן
הי¥ץ ;אל דאס , קילין ;אל ךאס

ראט

ד מ



оױסף מביו־ת ,־
 בליצק זאל ךאם , חנעי־ין זאל ןאם
 גיםין זאל ךאס ,גליװעךין זאל ךאם
אס ,^זראןוען זאל ךאס  פליפין זאל ן
 ךיךין .זאל ךאס ,#פראצין זאל ךאס
ם ,װאךעןזען ןאל ןאס א  ?ךירין זאל ן
ז ;אל ךאפ  ^זװענין זאלז ךאס ,של̂י
 ■ לע^ין זאל ךאס ,שיןאךפץ ןאל ךאס

 מאג ךיא האלט ,שןזעךק ךעךער
 זאג §ער .ךין ?זיט ,;ייאט דין ?יט

^עפעי, יעךער  אתאן דעם היט ?א
 פלאן זײן ?ןיט ,חיה פ^־עפעךם ךעם היט
זעמ ןאר אויג ךי וואס , ;אנ־>ע דיא אונ
 קאטפלעטז ,מחיק ןאטעפ ,אוים דוךך איז

ט ךער  פלײט שיילט ךײר ,פיריל שפל
 טראטפײט ךער ,?אס שיילט ךער
 פאזאן ךער ,אײלט ש?ילט ךער
עט 'ש$ילט ךער  ?זראס^אן דער , נקלאי̂־
 אךגאןי ךער , װאל£אך*ע ךער

 ־ע?:אן£1ורק,ךרפאףי אין לןלאפט ךר
 הא^ר אין ^אט האלט ,#?זעקיל דעךיןער ןעם

 קױ־אנט אטײערין , אים ^פילט גאטור איג.ייא
ט ,שןל $יט ?ןקש ןעי־ אונ ק  }אטין ךיא ל
 נייאטין האט ןאט .וויא , 'שפלט יעדער ןויא
ט ,טײן.ךיךע חאט אזוי אונ ק ק  װײזין אויף ני

 גױײזין $ער ^עגיל ךעם ווילין זגים1נ «ײערע יל9
ין !ײ^רע יפונ־ות חי?ןךעשע .דיא ?ןיט , קר̂נ

זײערע



ה ױ כ י ־רסף ני
 קךנגותז פעי טעגש־ין אונ ,כןירכק זון זײ^ךע
 ?עטריגין זיייעךע טיט ,גיסין ערז ?לו-ט זײעיע
 פעיגעניגין פ>י?אר^ענע ךי טיט אכזףותי זײעךע

 יײאדיא.שקםעםטיךט וואס ,היטךא^זץ ךי ?אל$_קײט ךי
 פיךט פער װעלט דיא , האבין ז־יא וױיט וויא אונ
 אויגין ךיא גיעפץט ,הוגדעד^ער האט פיז

 גיצריטיז צױא הו^דעך^ער ,;לױ^ין רײ;עם זײן צוא
 רײזין וױעלט ךער אויף ,ניהײםין אים חאט ןאט ?יז

 וױיזין צוא אלעמעז נלויפין הײליגין ךעם
 צי;אצץאן ;אצץאן פון ,לאנד צו לאף־ פוין
ךעליגיאן ךין ,גילעךינט אלעטען אונ

אסנת
ײך טלינקליך ײעצט׳ איןל ?ץ וויא 1אח  אונר
 אײןד פון הי-ךן צוא ,וועךטער וױכט/נע ךיא
אט איר  רײר א־י־עךע מיט , ויעצוײעךט יעצט טי־ ̂ן
א דןאלטין ׳טוין װעל איך  ש־ײד אאונטער וױסין צוא ,ױאג ך
א, יא,  לײבין ךיא פר-ן , у רענינ ךיא פון זײט איר ;

ט ך צי ל א ^ ך  נלױבין אײ^ר טיט איר נבורה-, סיטזײן ן
 ?־יטע ר ׳גלןזערין אײעךע ?ײא !יוסף אײך ש־װער אי־
 אוןזה גךער;אגא פון , ה״יראט־ן ניט וועל א־ןי ךאס

 ;עגלילןין ןןיר וועט ,רחץנות זײן מיט ןאט ?יז
.^יקין אפךהןזם.קיגךער פון ,איץעם מיר וועט אונ . . . .

 דיא אין ניצו^ין אן ,אן קיטט )פוטי$ר
ך ,קלײדער »ןאראךנע אסנת( צוא גינעהנט ן

גוא



ױסף מכירת •*
פוטיפר

 גץואױן .;ךעםער דדינט שזזין ךאןר איז ניךןל דער ,נוא
 מיגיטטאךין אלע אונ ךער״קענינ ,§אראד צום גיץען ןנס

 מאנאךכין אלע איהי( אװזו ,הופט ערי) הןטוטים אלע
שךע ײן1 דאו־טין װעט עםי ^  זאכין ?עיגע

 נ*ין אוי־ וועםט י .קי;ר מײן אן זיך טוא
 .קליין אוג גרויס ךין, דארט וועט שי^אט גאױן

יךךיל ךיא טײך אין װאל^ין װ־׳גט מיא װיא זעהען װעסט

שךעק( )מיט אסנת
! אײךיל צוא איך בין ,ןעהען צוא דאס !נ-אייײר גײן

פוטיפר
 _זא$עו צוא גײן .וועלין ?זיר ,.קינד ניט פיךכ^ע

 האןען דיא ?זיט דיא או-נ איןד אונ ,לינער אלע
 גיצויגין אן ניט גאר ^אך י טא^זער ©יין ךאך גיזט דוא נאר
 גיפלויגין גערין וואלט איך , פאראד צום םיך הײל איך
א־ וועסט דו-א אונ  אבעכןאנטין ךינעם אן ,גײן גיט ך
גו-געך;א^טץ ךין ,ן:ליץד ךיר אץ־ שיק , אט

ייקפן( )»יא
 I יז1ה צוא ?לײפט §אר' ? ^ף1י איר או-ג

אםגת׳ן( )צוא

יס1אר גיבעתאנטי; ךיא ,ךיר איך ישיק ̂לײןד
?וטיפר



מ• ױשף ככירת
 אויזד זיך הײלט יוסף ,אוועק לויפט )פוטיפי

̂ם אױף( איט האלט ־אסנת ,גײן אװעק צ

אס;ת
 זיץ בײא דער עס .קען טענש וועלכעי !
אךײן טײך אײ אטענשין װאךפט מיא וױא זע־יען

 װעדטעי זיי*ע אז אים גיפע־ט ?גס וױא ,?ו־ײטזיןד )י־וסף
,],ה־י־י צא־טע אסנת אזיף גץוירקט ^טאךקט האנין

: איר( פרעגט אר-נ וױלע אקלײן זיןז פעדײגקט ןןך

":ױס
 אלס ־ךענןט31 אײך איף האי ,גיהייטגישע םײ;ע
 ־,גנט/געגין ! פךײלין מיר איר זאגט

 ? האלן אײךאויפין בײא שטעגדיג ׳גס לעכיל,ה־ינגט3װאםפרא
,פרעגין אײך ב״א ,גיװאלט לאגג שיוין ה׳אט איך

אסנת
 דאס איןל טראנ ,אן ווײס נןגד פ.ין
 װאס אויף , דיזי׳יס !יעדײטעש הםהם מן

 אפאןזאג איך האב ,ןלטעדין ם־יך> פין גאר
טאג לעצטין מײן כיז ;לפענען׳ ניט טאר״ןס איך אז

 אעת^ײען אמ ױםף טראטופייטץ, לךשפילין הערט ו.עס
 מיליטער דיא ,זעלזען צוא איז װײטין פיין , זעה־׳גן צוא
 צזיא ,זניפ1פ ךיא נאכהער ,פאךאד נאנצ־ן ךעם נזיט

 ,מוזיק מיליטער אי־ר ארו-ם , מיטץ אין ם־יךיל ליא פיךט
מו-ךץען אײנ״גע ,הע;ד ךיא ?רעבין װסף אמ אסגת

V
(

׳י<1



 ױסף ייבירה
^תן ?זראגין צוא ,איןגאךט־ין אכײן לויפין *אראד( צום א

ע ד נ ע ע ט ג ע ב י ע ז נ ע צ ס

סצענע אכטע
 נאבינעט ןליןה׳ס /

 ךיא ״קעוט אמ א?אךשט האלט וע־ייקה

טעפפיך( דעם אויס קלאפט ?גזיײה , ךילין

עדבה
 ניןגא או;ז §אר איז ,ב1ט ם1י רףן אפילו
 ךא נילוש $ײן היינט איז , מצײם ;אנץ
 אישפאס ה־ינט וויא טוב יום אה־ילץער אזיוי
 ;אס ךיא פול ,גאראד דאןד כןערט '׳נם
 טוה אונ טװז כק ׳ אײזיל ךער וויא די;ען טיר אונ

רוה .קײן ער״ גיט , טוב יום סײא י ,רואך־ הייא

עלוקה
 גײן האראד צום גיהײסין אונז דאןל האט וויךט ךער
 אלי־ץ .עכוי ךעם פון ,אלץ װאלןסט ךאס ;אר

 גיבךאפט הויז אין אים האט ווירט ךער צ־יט
ט רויא $אג ,קןאחע אין גיש״אנט םען איז אנ  נ
 הויז אין וויךט נאנצער ךער ישוין איז יער איג

לויז אים פון ווערין צױא האפענוגג אוױי^ער ,שלעבט
זליכה



כ.ר ױסף מכירה
?זטערין( בײן הא:ד ןיא האלט אךײן קיטט )ןליכה

זליכה
 אײך איר זאמט וואס ? פאראד צום ניט איר גײט וואם
 טײך צום אוןעקגיפירט ,ןןײדיל ךיא ין1דאןד'ש האט טיא
 גײן ניט הײנט ״קק איןר נאר ,גיגא^גען אויך װאלט איך
 אלײן ךא בלײב איף ,וױיא ?זיר טוט כןאפ דיא
 _קא$ע א^לעזיל טךיגקען וועל אץ־
זאפע אן-ין שפאךין צי דא סיך וועל אויג

איויים( לויפין עזובה אוג )על;קה

)אלײן( זליכה
 ש^ח ?ליקליכע ךי איז איצט צײט, די איז איצט
 גיטא איז _קײגער ,אוועק זײ;ען אלע
 גי?לױגק איף ווינד,וואלט פון פליגיל אויףךי ! אה
 אויגץ דיא ?ויט .ןעהען צוא יזאל אײן ךיר ^אר
 בךענט וואס $י;ער ןךין לע^ין רן^סט 1 יופף דוא
ה־יעט ךי אין ךיר בײא איז , יט1ט טײן לעבין, עײן

 רוייערט ,זאפע פון יף1א ןיןד חאפט )זיא
 ךןלי^ט ,האלץ אלא;זן מיט יס1א ךך
אכײן( לוי?ט יוםף ^לעקיל, מיטין אן

ױסף
? מאדאם איר ווי^ןזט וואס

זליכה
ע ,יוסף ןיץ ^ י י ׳ןזלא^ץ ניט איך ,קען גאץט ה

טױזיגדעי



*в ױםף מבירה
 ױלאפץ אי?ער מיר זײ;ען גיךאנקען טויזינךער

 בעכיןלעךט חאב איך וויא ,פירונג איר מיט װעלט ך
 עךט(ר ?ער פונקט אלץ איז ,עס ,אײן איך ןעה
 אציל ןאןר זיןל שטךעבפ ,קענ׳ש ךער וױאו

 ורל וויא ,קעיט §ער ,אןיס זיך לאזט
 אוף ״עם נו-ט ערי ,טיחאן שלעפטער דעי
 ארוף פיס .דיא יזיט ,נליק ךעם א» נןערט ̂ןר
̂עי־ .קײן ישעצט ,ער רי׳יע, הערטלןין ?גר  נןע

 ןמעער ^ךךןאקט , ;ען1פר £עךא??עט
 פךײנר גו$ע יך.קײן1א ,פרױט האטכךן קל^ער ךער
 שײנט ניזיפט זײן ,בךיךער גוטע האט נ_ער ךער
 גידריכןט אייביג איז ,טאן אךךע^טליכער ךער
 עליקט3 אײביג איז , צח1ר ךער , ךיב ךער
 ױצװאוינגק סאן אאלטין צוא איז , יא1פר שיץע ךיא
ק העןר דזעםליבין צוס איז ,קנע?ט ישײגער ךער העל־דו̂ג

 רײכין ךעם , ;_ער ךעם , ךיב דעס ,גאר ליקט
у ,איער מיר щ\ ̂ל־יכין §ער זאן־ ךיא דאןד 
 שליקין אפאךטי ׳ בײדע זאלין ?ןיר ווען
̂יױקין פכײלע ךי ,#ייןע דיא ך׳גלין ךאן

טויל( צום הא^ד ךין ^עטט )ןליכה

ע ךײן ̂ע , גיזי?ט #י̂י  א$ראכט לײןנט וו־על
 גיטאקט אנעסט ,העךצין אין טיף ןזיר בײא האט

 ןיםין ךעס ״יא״ װארט דעם , סף1י טיר ^נטפער
ךיסין צו #;ױקער אף יןיר װעךט , חערץ מיין ךען

ט ׳ גיןיפט ־ין1 )יוןף,קערט ײ גיץ( װיל אוג אויף ^
ר1אי״



ף מנירת ס ממ ױ
ף ס ױ

 לןיא?ק אײך םאקט פא^טאזי אײגעגע אייןןד
גדאןנק יזײן גאןד ,זאנפט אום איז ?זיה אײןך $אר

 חאפט ,צאךיגךיג וועךט )ןליכה
פעסט( סא;טיל גלײן אים

זלייה
 צײט ךיא גיקוטק איז איצט ! יוסף איצט

 'שטךײט ציא פךיד ציא ׳ יס1א אײך ר,לײ?ט
 ש?ילין צוא »אליטיק אײך יןיט ׳טוין ױטג

! 1 ווילין מ״ן טוט איר , וועךטער קוךצע

, אנטאיפין צוא זיך רײהט )ייופף
?א^טיל( טײן טײטט איס האלט ןלי$ה

 פן1א באין תירוציס _קיין העלפט יעצט
יפין1אןטל גיט פיר פון ,איצט ׳טוין װעסט ־וא

 ,ארביל פר-ן הע^ד דיא אי^עט מיט יס1אר ציט )יוסף
 , ׳צטײן ?לײבט זלי^ה ,?זיר חךכין אריױס לויפט

א־נ;עו־שךאקין( קלעטט: ?עי ,האט־ אין כןלייד ײן1 ?זיט

 נ;אג ה־ינטינין אים אץ־ טאך אוגגליקליך ,גי־ין
 אסטךאג אי־ן פיױלין , אים איך ש־מיד אין.קײטין

 גיניפין איך ,קען ,לףטין ןעלביגע ךיא ךען
וויסין דער װארדױיט ךיא זיך זאל ,פוטי־פר ווען

ר ה לי



вв ת ר י כ ׳ ף נ ס ױ
 פרײליף ארײן לויפין עזוכה אוג )עלוכןה

ד ^ ױ ^ו פאשירט( האט דא װאסז א

' ע־ובה טיט עלוקח
ם בײן זיך האט הײנט וואפ ווײא אי  גיטאן נלו

 מךאהן אפין ניטיאגין כןעניג ךעם האט ?ען
 אלײן האנד ז־ין נזיט ,ארײן ווארפט,ןןר מײךיל ךי

>5 אלע ק ̂ען אנ ̂רויש ,ניווען זײ  .קליץ ארב ו
 גיזונגען פךיפטער ךיא , ױ^פילט מאבין מוזיק

 גיקלועען גלאקין; טיט ,ױקלאפט פלקין מיט
............כהנים ךיא מיט , חךטוטים ךיא אונ

 פירכטערליכק א פין ^ך׳םטױנט װעריןזײא )פלוצלונג
גישךי^ן! אוים האךצין פון דזאט ןליכה װאם גי׳שרײא

ה כ י ל ז
 - גוט ניט — ?לײב איך — I שלעכט — !י1א

~ ?לוט לאזין — 1 ;י?־׳גר - ! אחךטום

)דיא.דינערין(
 ? גי׳טעהן אײך איז וואס ! מאדאס ליבםטע

א איז האם ! װײא ? ןץוען ן

ה כ לי ז
 1 #לעכט ! מיר איז ^לעכט , איך ?לײב אונטאלט אין

לןנע?ט פאלשער דער ,עפךי לו?$ער6 $ער ךער
איר



 ױסף מכירת
עלוקה

 גיטךאפץ וואס האט דא אז ,^זטאנען פער באלד האב איך
}^א§ץ ארויס $טוב פו-ן איז ,יוםף וויא ק^קענךיק

זליכה
ט ,מאנטיל זײן נאך ליגט אט ײר נאך גט:לי א ^ ײן  ז

 —כייד אלע זײנע צײלין ךער אײך וואלט אוי!־-איך
 -3?לײ איך איוי , וויךט ךער גא^צין אין ^וין' איז ?גר אז

אװײכ פאר ,ןליבהן עיוין אים ןיך וױלט

ך  מיטפרװאונךער^נ אן ײךע3 קר-כ־ןין.זיך ךי^ערן )
גילעננטער( #טעלטין אפאר ?ױט אונ

זליכה
 גילעגין זאפע אפין ,איץזאם אזוי בץ אץז
 אנטקעגין מיר יןזטײט עבךי דער זע איך

 פריעו מונמער אז־וי ,.יױצלען דף נעטט
 פיס אונ נד;הע ,לען9טרײ גינויזען מיך האט עסי

 ישײטעאויגין קלײד,ךיפאר ךי אויס טוטנאך
לײגין זאגןע אפין ,מיי לעבין זיןד ןויל אמ

עזובה
 מער? אים פעלט ?וואם אפ איםװאס .גײט ,עט
ןזער ד־ער גאנצין אין ,ך־ן /טרין וױל^ר אט

ה ליכ ז
ײ$ גיגומען וןאב איך טיר ראטעװעט ,$ר

Ш
7.



יוסף מנירת №
 דוךבין אפין4נג:א , פהד פון אי? $ט

 ין3גלוי:^ועלין גאר ,מאן מײן עסי וועט צי איער
־ א\ז ױ;ג ךער א ין אזוי ,אים בײא ן  גיה־ו̂י
 ?זיך $אר פאלגט ,.קץדער אײןד איןד $עט
 גיך אף ווערין ןטור , אים פון איר װעט

 זאגץז אים איר זאלט , קונזען וועט וויךט ןער אז
 קלאגין אים פער גיװאלט מאל פי־ל האט איר ןאס
 גיךעט אן צו דער , אויך אײןד האט ייוסןז וואם
 גיישפעט ,־מיט פעס מיט ,בי״זין מ־ט ,גו-טין מיט
 צווײא זײן.עדות איר זאלט , איצט אױ־ אוג
 גישיײא מײן גיהעךט זעלבשט האט איר אז
ט האלט דער איןז ! כןאפ ש־ין ז י1א כ ע ל $ ט-  ן ני

גיפע?ט אים .קעגין מיר איך האב נןןעשטין/ אלע ןןיט

 צוא גײט ,פיוטיפר אן קושט ),עס
אב( טךעטין ךינעךין ךי ,זאפע צום

זליכה
 !בלײב איןד — !י1א ,^װאף־ שיר איז דוארץ ןאס
 . װײג ןיין מיט שיױן .זיך טוט וואם , ךע גײא

פוטיפו־
האהט( )מיט

 !זאג עזוין ךאג ? גייווען ךא *נזוין איז }ואם
קלאג אנײער ׳טױן איז ,זא?ןט §אר זץד אוןײלע

זליכד«
ט רעם ,ע^רי ךעם כ ע אבאלעבאפ פאר ד־אך מאפשטו , $



נא ױסף מכירת
 ראס ךאך נ־.ט:לא פאר ערי ׳ איויף מײב ךין ׳טוין אים יב1

אונ,עך^טױנט׳ װאונדעךט פער #טײן ^לײבט )פו?!יפר

זליכה
גיווײן( ^ויט

 בעקומען גיט נזצרלם אין מען ען(ר פנ.עכט, אנךער כןײן
 ! ? גינומען ה־ױז אין ,עפךי ךעם האט ״ער אז

?иנקרר^אלעלין ךיא זעהען ,נילוס צום נא־ גײט ־ 
1 פעלין קתקאךעל ^טוביגער ךר אים װאם״קען :פרעגט

פוטיפר
ט ? ךןו-קאךעל דער איז װער ^ א  ,זאגין ךאןד מ
^י^לא^ץ טויט , מיר ײא3 ערי וועיט נלײ־

זליכה
ך האב איך א  וואס אונ ווער־ ,גיזאגט ךיר ן
אבאלעבאס פאר ,א^כןכאװ ,מאכט יזיא אז אט

פוטיפר
ךי}№ק( ךיא )צוא

 אכײן אים נ־יולט ױכער
1זײן ײן,שלע1װעטי ?לײך

ין דינערין )דיא א פיךין ?לײך ,ארױס לו̂י  אכיץ ך
 ריא ןראכין פאר נאכדןער קומט אסנת ,ייוספן
טךערין( טײ^ין נןליסין גיזיפט איר פוין ,דוענד

אזו י



оа* ת ר כי ױסף מ
טיפר ױםפן( )צואפו

 ? אװעלט מען פירט אזוי ? ע?רי י1אז
 ? גיפעלט מיר בײא פאךט ךיר האט ^ואס

 געלט גיהאט האסט ,?גסין גיהאט הא?ט
 עלט(ל פון הונגער פון ,גיװאוםט הא?ט}יט

ר זיך האט — אזוי גאר  I ל• וועלט פאר ך
 גישטעלט פאר ניט גאר זיך האסט דױא

 י געלט פאר גיקויפט ,א^קלאוו ביזט דױא אז
—!^יצעלט איר אין , פרויא מײן צו ^ייכוטו

ױםף
א {אי י * הי?יל פון ןאט  ן ליהסינ יױיסט ײ

פר טי פו
!;ידעךטךע?טיג! אזוי }אך.ךין גןע?סט

עזובד. עלוקה,
טער העךר  היוילץ פאר יעצט ביז האבין מיר ,מינ̂י

 צײלץ דער צוא אײף פאר ,ת1צר אונזעךע
 בערויבין אךדענטליבקייט אומער , גיוואלט מאל פיל האט /נר

? ̂לויבין ;יט מיךטיןי דיא ) אי?ט איר זאלט וואס פאר

פוטיפר
 I אהער ?זךןפרין מיר ה?ט
I ̂ווער טיט עיל אונ

עלוקה



ת ר כי ב יירסף מ נ
,פרײלאף ארוים לויפין עזובה אונ )עלו״קה
§יס( דיא צוא פאטער ךעם פאלט $עת

ת םנ א
 ! ווײסט וואךסײט דיא דוא אײדער !פאטער ניט ששךאף

 ! טךייםט נאכהער_קײן נט;גיפי ,בלוט א?נ$ףלךיגע אויף
 גײן רער װאךהײט ךיא זיף־ וועט ביז,עס ,איןנתפיםה אים זעץ
טו נאך ךער ^ א  אליץ .װילשט דוא וואס ,טאן .אים מ

 1 הײ^ען צוא שוין אים ,נןאטער חלילה אבער
1!בלײ^ען או-ם ךין.קץד ןױל טיא I מגקב אה 1

, א^מא?ט אין פאלט )אסגת
טינשעךין( איר חאפט פוטיפר

גאןכייא( )טיט פוטיפר
!נײא פאר איז נד;גזיין.קי I ןןיר אין ןץײא !I

 איר נטעךט;מי ,צוא יפט1ל )יושף
י}ין(1א ךיא ״עפץט אשנת ,3$

ת סנ א
 1 נוט מיר איז טויט דער ? מי־ר איר ראןןעוועט וואס

! ?לוט א^שולדיגעס ,זעהען צוא עײן־ער

ה ב י ל א?נת( )צוא ז

שטין.עגךי,װאם  זיךאן נעטשטו ןארןעםפער?ולו-
? גיטאן ״עס רזאט מו-טער ײן1 ? ךען ײער

רעכינםט



ױםף מכירת ג°4
 ? אגראד אזױ אין חלילה ,טאמען דײן רעבץסט

? השד אין איז מו^ער ךײן אז ,בץטו װאס טוא

אסנת
 גידדלד נאר לאלג פער איך ,וואךט רײרךאך.קײן איןז

 שלד _קײן גאר ךעם אין , יוםף האט פילײכט
 קזןראך זײן לאךין פאר ,לש׳ון נןײן .לעצט האט
זאף דיא ךילנטיג אף , וויםין מען װעט נאכסער

̂עס  מיט פאליציאגטין אים נאןד ,חךנפר אויײן קומט )
אי/זעךגע.קײטין( האלט זײא פון אײנער ,דעי;ס הוילע

פוטיפר
ירסגפן( אויף ווײזינךיג חךנפר צוא כ_עס )מיט

 ^זטוב מײן פון צו-א נע?זט ,עבךי פלוכטין פאר דעם
1 ^רוג אין איפ װאךפט אוג ,אין.קײטין אים $מיט

 וואךפין ,צו-א לויפי־ן פאליציא.נטין )ךיא
 אים #מידין ,.עךד ךער אף יוםפין אניןער

פאטער( צום צו פט:י1ל אפנת ,פיס אונ העגד
אסנת

 ליב איז ךיר װאס סיט 1 פאטער דיך בע^װער איך
 .גרופ אין ווארפין ;יט יוםפן זאלקשט דוא אז

 טאג ךעם,עו^טין , כואלטין איוים ניט װעט ערי
̂ע ! אה щ ,.קײןןין .ןיי щ- וואג פו-ד צעדזען 

 אסטךאג אין ארײן אים זעץ ,ליבעךשט
! !לןלאג ףין איז ?פױם היא ! .יעקב אה



ננ וסף5» טבירת
 פון יי׳&ךײא ךיא אף אן ליויפט גופערנאנטין )ךיא

פים( ךא צוא פוטיפרין §אלט .זיא אןעת

גובערגאנטין דיא
 פעלצײהען מיר מויזט איר ! הער ליפער מיין
̂עס לאזט וויא  ? #ךײען יעןזעךליך אזוי נןץד־, אײער איר.
 רילט צו האלץ ^מאכע איר זי־ האט .קינד דאס !אה

 אךעםטיךט אס?ןראג אין ןיין זאל ערז ,סײ?ט
 ̂רוי־פץ אײזעלנע פון , .קײטין ^ווערע פרן
אנטלויפין ן\ט איזטראג פון איױך מען ען(ך

זליכה
כןךעפפןין( אלע )?זיט

 — ?לײב איך ! אוי ! 1 אים מען זאל הײנגק
ךיאווײב ניט — ?ןאפטער ךיא פאלגטזעריאב?זר

זליכה( )צו אסנת
 1 צאךין ײן1 אפ לע׳ט ! מו^ער ליפפןןע

!^ף.ןײנעױנגע;אךין ,ןנךגועקזײן!חמנות

חרנפעוי( פוטיפר)צו
 גובעךנא;טץ ךיא , ליב צוא נאר טו-ה״עם איך

«רע^אנ^ץ ׳ ךעם,קעניוןס װא»י ,אים ןעצט

̂טין )ךיא  אים בקלײט אסנת ,יומפן געבזען פאלײצײא
 גוכעךנאןטין ךי , הענד ך לראכין פער ,̂ר־עךין ?ו־ט

̂י} ףא ןױ^ט ̂ג עלמןה ,אוי ךיא מיט פאצין עזובה א
יזעגט



 ױסף מכירת
 מען !!! גאט אה ; איויס שרײט יופף ,הענד
, §א^ט פאךסא.נג ךער ,אריױס אים פירט

ע ד נ ע ע ט כ ע א נ ע צ  ס

ך ד נ ו א י ר א

אקם צװײטער



1 מודעה

 ו־שיריפ הספוריפ כל הדפסת וזכות ױפף המנירת
 אותס קניתי אנכי כי ,לצמיתות לי שײכים ,בזה הנקובים
 קצוי בבל אדם לכל ואסור .ז״ל ק״ב ר״ש המנוח מױרשי

 כי נכרנדל ותקותי .אופן בשום רשותי בלי להדפיסם תבל
.גבילי ישיגו ולא ,עולה יעשו לא ישראל שארית

и) תוספות םעשה г׳‘в . 
. חדשה שירה נ(
.רנה קול ג(
,בכנור הגױן ד(
. קארגיגר ה(

, זאהן פישער (1
,מיניפטער ױסן־ ו(
.שיר קול ח(
, ד\ל אשת ט(
 ,טוו לעבער-גער י(

 .ורנגים שירים -א(
 .חדווז שירי יב(
 .רעבעצין דיא גרונעלע יג(
.ברירער גופת פאר לי־עו יר(
.אטת שירי טו(
,שלמה רברי טז(
 ,אורחים שרעקליכע צװײ די ׳ן(
,רננוח אניע יח(

 , בלבזל פיאגער יט(
 . ארקע אקט כ(

 . ירושלים קוית כא(
) ב  , וח״ט ת״ח גזרת נ
 הקרושה ארץ ספורי כג(
 .ױן חנטי כד(
 ,גיש־בט•! פורים כה(
 . ־שראל ארץ טעשה כו(
 . טײריל שט^ כז(
 , א־נזיל אפין ױסף בח(
 . אחתן אן וזנאים כס(

 . קראנץ רארב-׳ר ל(
 . םצ־אוז קלוגע די לא(
 , ירושה לב(
 . ליבע ביירערליכע לג(
 פזנטעז■ אםעריקאנעשער לױ(
 רפוס ע׳׳פ גורלות לה(

,דװארזעץ

♦ קאצענעלענבאגען מרדכי המו׳׳׳ל
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ה ז ח מ

 אונ אקטין זיבגיז אין #טיק טעאטען־י אײן
♦ סצענק זינעצעהץ אץ

 ,גטי־א פון ת1ךע .גלײכסטע א־נ בעהטע די נאך ניפאךמי־ךט
 אגךעךע פון אונ ,מפךשים פון ,ילצןו-ט טן ׳ מךךשיס פין

 מיט ליךער אין א־ױס רוךןי פעךפאפט ספלים, הלונע
 ױ באשדיבין סצענע׳ ךער אויף ישטעלין האר צים ײזאןג׳

 .עגינןטי'^ דיא נאן־ ,לעקורא^אנען דיא מינז ר.אמױו$מן
. ײ:ניטהעלא זײער אמ , זלטץ

ם י ק י ל ר א ע ז נ ו צ
ז ח ד .מװילנא ב

קאצינעלי, ליב יהודר״ יצחק פאן דרוק





ר ע ם ־ י ר ט ד ק א

א ה די ס י פ ו ת י ו ה
ארום( יארז צעןזען )אין

 מאךגין פליא פוץ

 איעיגע ^אך ,.עזןןות ,)תלזרע

.קײטין( אין גי^טיט הפוסימ

רע . ח ח
 טאךגיז פךיא הײנטיגין ךעם ,מיר טומלעז גיךאנקען ךיא
,ןאךנץ צוא ,דאײ.גין צו-א אויף ניט הער איך

עזמות
 טלאקט פאר ,?ןלעךט §אר אויך ןפעס בין איןד
^אכט הײ;טיגע , װאס טריויןזט םיך ךען

תחרע
 »והט מײן גישלאגין הײגט מיך האט ךאס אט
 גוט זייא שלעפט ציא אבער אויך טרוימט מיןל

 דאשהאלץשרעקט גאר ,װיםין גיט איך ךאס״קען
ױעלןט זײן שוין זאל , הער ציא הין אבער

תפו-כים( ךיא פון )אײגער

ט ק ך ^י א ם נ טו ך ה ט , א ע ך ״ער ןו ײ ר א ת ו זײן פ

״  



юа ת ר כי יוסף מ

ע ר ח ת
 ארײן ניט חלטום .קײן ,ןוען לאןט אהער

מ( )ןער תפ
 §יײלעף זייט או> ,^רוים אן אייןל פאר;עםט אט

ת מו עז
 ן מלך פון הא$ט פאר זיין צוא ,גוט איז ךעם אויסער

 דא ז־יןל קיועלין:מיר װיא , זיצץ צױא אב איאר
 ני^א אוט פאר איז , ליפט כ-דײע נןיין אפילו

 פךילי־נג ךער פרײט гдч גיט ,זרן די שיינט אועז ניט
א$ילי;ג וועךט גיט איז לעבין אוטער

חיפוס( )ךער

 גיןארק ^עפיל »ן ,גאןד איז וואם ןער
 ? לארין §אר ערי האט וואם ,אן ויעךט״ער װאס
 קאריןז האט ר5$חר ,האט ?ןפין

 פראךין גיט וועךט עריניט, אים איז אלט(פ
 גיישװאךין ױןענד דער פו-ן איז צרות צוא
 ;צאךץ ךעם לײז־ין צלא ,שןוער אים איז דאך
 ג^עראלין ג-ץ-וען זײ^עו וועלקע מיר

 ^גךפאלין אייפיג אויף זײן אזו מיר זאלין
ט ®אר ,גי^טיט .קײטין אין ך א גױב אין ^

 י *טטזפ אונזר איז דאס אמ ,.פעט אונזער איז ךאם
! און ! פײ־ננ^ת I אנזון ! חנס אה
I ״שיוין״ אםאל זאגטז ,צרות אונזרע צוא

אופ( ןיך קונןט ארײן קו?זט )אסנת



ת ר י כ ז ה ױסף צ נ

ת סנ א
? זײן װאן,קען־^ר״עם ניטא? איז ױםף

)אתפוס(

ארײן .ער קויטט ,גלײןד ̂לײןד

תחרע щ ל $טאט אין זיך העךט וואס ? גײעס וואס גיט 
גאט פון א־ג לײט פז-ן ,;זען איז װא.גילט פאר אח

ת סנ א
 א־מעטיס ?ךײלא־ ,גאסק ךיא פױ^ט מיא

אתם טעג ךךײא איזאין יגסגינ.;־טסטאג,ץןעםךע

עזם־ת
 ;?יסטין אם פךיץויל^ג אין טאג ךעם

?אניפעסטין גײע ,ןיין ןועט ךוויס

 ^עקט ןןסגת ,ארײן קוםט סף1)י
א]ײט( אן יוןןפן או^ידולדיג

ת נ ס א

 פדי^ד טיין , >ןע$ןער מײן ,יוסף ליבער
 סיץט איך ?רי/ג ,גאלריקט ;עךעע1אטר

.,עןצוינין מי־ןד האט וואס ,ױ^טאךבײ איז זליכה . . .

ױסף
? גיזױױן ? גיבאךין אײך האט וואס ? מו־טער אי;ער

*М



но ױיך מכירת
אסנת

 ? אסענןרעט העךט איר ,מו^ער הײן ײט אי? זיא
 ?>ט י:,ע1ט איר אף ,אלעס$ךענןט האט ןיא
 גיבךאלט איר צו-א ,טיר לזא^ין אראפיער ךיא
 בע?ןרא?ט א-$יגךלעג §אר / סיד ר,אט זליןה אונ

 אלט גיווען ךאן איף בין יאר ךרײא
 וואלד אין ;יפונען , טיי האגין ןײא

 אויגק סי^ע ךזי?ט ש־ין ,גיפעלין אח זליבחן
 י;ץ1ןגךצ זיןד ?ײא אמ ,»$ט1ןיק ?ויי האט אונ

 צעטיל זעלנילעי ךער ךאן הײנגט האלן מײן איויף
 ל4לע?5 ךיא לײ,ענט •^עט פוטיפר

 גײראךיץ ,ער איז י:ט1ער#ט׳ ײיא אח
גיבאךין בין איןו ,§אםי$ע װאסעי פון זעקען צו

געךשטוץט( יוסף

 # קי^ד זליכה׳ם גיט ײט1 איר ? הײקט װאה
גי^ןףץו זאגט'שוין !אח ? שטאם אײעי וײ?£ט1 איר אוג

ת םנ גײײין( )מיט א

 ־״ ?ךיןה אײן פון אײך טיט ,?מגן \т בץ איך
гцп שוועסטער אײער — איז מוטער ?ײן

יוסף
!! ̂אט

ת סנ  א
 ין3^רי4 גײדע.יעקב ךעי האט ,צעטיל ךעם איג

בשעמ■



ױםף מבידת
 У־т» אר3 היויז פון מיר האט ערי?$גת

 איצוגד אסןתן ,הײראטעט ,עס ׳ווער
־<4אקי מןקבס , אוױיב §אר האט ךער

1!הימיל
װםף

נת אס
יזסף( פ׳ין ארעם ךיא אין )פאלענךיג

 ! מו^ער סײן פרן אברוךער ,אנפןל ט*ין זײט איר
®ײן נןרייך מײן ! יוםף לי^ער אה

ױםף
 ין3טרי אר3 ננען פוץ ,נײדע ^וין זײ^ען מיר
־ אין ין3;י?לי ״עליןד ,ױאךפין §אר פיעטד ך̂י

 ,תפוסימךיא ,איביל בײךין זײא וועךט )עס
ארײן( לויפט חרגפר , צוא לויפין אל^

ת־נפר
- טרײצי הײן 1 פרײ;ד ?ײן ? יוםף אײך איז וואס

ױםף
זיןד( צוא )קוןעװיג

ט גאר - ניםט גאר פנײער ,עטייאס ׳טיוין - ^

ױספן צוא חרנפר
 ? טויט זליכוה׳ס ׳ אזוי אײך .קימערט וואס
גייקזםײןעךתײט ךאך איר זיצט איו־ דוךך

אין



т ױםף מכירת
 טתולח געוען זיך האט זיא אז וױיס איך

 ?נןךאי עס־ וױיסין מיר וואסי ךעם אויף
 .קײן איי האט , ?זטראף אײער אין אז
^עט יטע1ט איר אף ,אלעם,עך*ײלט האט זיא

אסנת
 לא;ג «ן ״עם פוטי^רווײם אז ,דאך װײהין מיר

 א;ג3 אים טוט , תפום זיצין אײער
 ?רעסין איפ טוט אים,ךאסהארץ ךךיק גיוױסין זײן

ГРУ,יז1ח זײן פוין ,אײך ןאך ׳טיקט ךרום
 ךעקין )£אר צוא דאם ,ןי?װאו^ען איז ערי לאר
?זרעקין זיך ״עי־ טו־ט ,א?ןיליע9׳ איר גןער ךען

ט ךעם אין ,יז1ל אײןי .ער לאןט ען  ־ענךעקין ט
 ?לעקין פער גאטען איר ,מיט ך>ר דאך מען וועט
?נקין בײדע פרן , #טריק ךיא ער האלט ךרום

חרנפר
ם ! סף1י לײדעט ע  ^יןענןין ^
 אחילף..׳גךוועקין זיך װעט ,פילײכט

ך ךין ,אײך װעט גאט אונ א טטךעקץ‘ אזיס ה

אסוד( ךייךין װאמ וויל וויא״ער זא , ארום זיך קוקט )יוסף

ת־נפד צוא ױסף
 .לײךין װאס א^תין םיט גיוואלט האב איך

? #ייךין ין־ר פרן וך״פוןוים דיא , איר ,קקט ילײ?ט9
נײט



ת ר כי  ױסף מ
פר רנ א 'צוא ח ז^ע( תפוהי־ם ך

ארוים הויף אפין ! גןינךער אײך }ײט

 אלע.זפוםים אונ гщ\ц אוי-ג )תחרע
אויןד( חך;$ר אונ , ארויס גײען

ייוסו״
איצץד האטעי מײן אף , װאויגרעךט מיןי נאר

ד יארז דױיא פון , אריױס ;יר לאזט ןויא  # אלן̂י
ל אלײן ׳ .;גלינד , מעלט גא$עס אין

ת ג ס א
 #טײן ,פער ניט איןד קעןי ,?ו^ח זײן־ץם ךעם

טרא?ט( )פער ױסף

ה זיין ! _יא ! נא  #טיין פער צוא גיט איז $נ
 אלײן בךידער טײ;ע צו־א ,מיר #יגןט.ער וויא

ח איז.זײער ,עם , שטאךק‘ וויא וױים ער״ װאס א # 
 .ק;אה זײער חךן־ ,גישטאכין מיר וואל^ן זײא
 ךעם פון סוד ךעם ווײסט ,$אטער ךער או׳נ
? שןם זײאכךין צוא , דאך מיר ^ינןט אוג

ת סנ א
 ?אשיךט אײןד מיט װאס ,.ערצײלט ןאןד דזאם איר
גיפיךט אי־ער אײןד האט , בךידער ךי פון שנאה ךי אז

ױסף
̂ע ךיא איז אונז ניײא יארק אײפי;ע פין ,״זי
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 נײארץ ״עך׳שטין צום איז װאם ,בכור ךער אז
 גד:שטא אמאנאךכעשין , פאמיליע ךער אין כעזיצט

̂ז־ אין יג;אקע .װיא , שטראפיךט ,ךיכטעט לא
 לעבין פאןין אנןלײד ,אן אים טיט , נןאטער ךער או־נ
 גיגעבין אוועק ר1לכ ךעם איז ,העלשאפט ךיא אז !־עוױיז צום
 ךער,קענט ךאיגגץ אן האט ,פאןןער סײן װײל אונ
 ?יע^ט ערי , פלאטט ,ער , הײלי^ד צ.יא איז אז

 ?כורה ךיא ,הער׳ןזאפט ךיא ,?זיר ;נר ^יט ךרוס
 ךי5 ױיארע;ע .,ער׳׳ןזט ךיא ,ר1?כ רחל׳ס ,אריגד רחל׳פ

 איולער טיר גיט.ער םימן צום ,העמךיל אזײךע,ע
 אריפער ?רידער מײגע שטײג, איך אז ,?ין
 פיךער ךער איף בלײב ,טיויט דין ̂אןי אונ
 ךעניךער גאנצער דער ?ךיךער, ךי כײ ךייטער ךער
у דאס האט , ?ךךער מייןע 1 וואה וויא дיברענט ־{ 
 ? ױקעלט סאלין ׳ ךען זײא האבין װאס נאר
 חענט ^אטעךם ןזיין פון ,'שיטץ או^עי־ין װאר איך
ן פון האב איך י י  גיטראלט שניעגדיק חעיישאפט, ט
 ;א?ט ײא3 טיויטען טיך פלעלט דאס כ״ז

 א^ען4 ךער איז וויא ,צײלט ךער ךא־ אײך האיי אץ־
 נגעי;גיחא מיןד װאלטין ״זײא ,לאךלין ךיא פין ים1טר ךעס בײא
 העךין דיא ?שעת ׳ ים1טר צװײטין מײן נאר
 שטערין ?יט.די.עלף , לכנה ךי ?ויט ,זוץ די מיט

פון רער גץוארין גיךיךט ,^א^ער דער שיוין איז ךא
זו-ן ךיא פון ן׳ןזל אין , אים ךאך אי־ןל מײן דאס ךען
?עריךט י־נהדע ײז1 ׳ ^יין איר האב דא אט

רעליךט אוג ךיןט. ,לעןט זסן 1פ־ דעז

,



ггנח״ף

׳עביז
;עבין

 קי?מן פע־״ צ.>ם ןאל אײגער ווען ,ײש$יל3 «ם
 גיגיהען צ־ ילןױן דײן האט איף ,טרויטט אונזאגין:יױןז

ה די וףעיג שזי; יע^עם, §ע■־ איז ןעוויס : \  ת
 מיהח הךב ,ױװיס איז ;עגער ךען
 גי׳ןזךיען §עם מיט מיר אף ,̂לײןד האט ^אןוער ךער

 ?זיען חויך אזוי ,בעצײטין זו-ן ישוין וױלםט
א־ ךיר  װאלטין צו-א ?ךיךער ךיא אויף ,וױיניג איז;

 אלטין ךעם טאטין דײן אף ,חעךשין וױלסטו:נאך
 האלטין צו אויס ?ןזװער ךיר איז לעפט-, ךײןוײלעװאס^ר

 ליק3 אױגין גאכע^קײט׳-דעם די שטאנען חאבפער איך
 צוךיק האײן *יט ׳ וואךט ךעם שוין ״קק מיא איער

 יקז״פ .קיין מיי %ר שי־,ט , ארום אמא^דױט אין אונ
 ךעמ אין אמײן , גיהאט האט דריאטער אז ,?ןיר שײנט

 א^יויפער אװא־נךער איז ?ןיר ךען
 אה׳יפער אטיײעי דאך איז , טײן:־אטער

 לעבין זײן וויא ערי ליפט ?יר , יבט1ח אייער
 ניגעבץ איבער רה1?י דיא ,מיר האט ער¥ אז

 י בךיךער ®ײגע ציא ,טיר *>ר שיקט װיא טוה
{ גליךער מײ^ע מיר צי^עךט יעצט ^אך I אח

ט(>?זעך:ד3 חאט,עי קאל $יל ,שטײץ
 .נישטעךקט איז שנז^ח .ןײער אז

 ?יען־ט $ײער וויא , קן,אה זײ#ר
 1 הענט ךיא אין זײ צו איןער טיר ףט אונ
 ךרום.קײן ,נאר ?זיר ש;קט ,ער ,נײן

 לןעגין,עם ?עחץדץט מיןל חאי איך ווײל
^אף דיא וױיךץ ײא2 װאו ,מיר #יגןט דרום

ш
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ת אסנ
} ^קלעךט ̂יט אזוינפ ,ביז,יעצט איר חאט ^וארום

 גיהעךט .גי׳טיכטע אײער פון חאב איך וױיל
 אקיגד יארזךרײא פון ,ארויס אײך לאזט אז;״יר

 איצונד ארוף זינען אפין טיר עסז איז
. ^אר . . . . . ...............גײט מיא ! שא .

ארײן( קוימען רצפוםים אי$ע )ד־יא

אסנת
 ;ע^עךאלץ צװײא ךיא מיט איז וןאס • סף1י זעט
? גיפאלץ בײאכןיך ,אוןמו-טהיג אזוי [ײ^ען זײא וואס

ױסף
 מוהט זײא מאכין , זײא צוא גײן צויא וועל איך
גיט ניט איז װען;׳נס ,צװײטין ךעם טיײקטין מוז טיא

 עזמות אונ הרדע צוא
 I >רין רז ? א^מוטהיג זא איר זיצט וואם

ך איז ?ילײ?ט י ל .ערקלעײין ירמ זאלט איר , ^

 עזמות
פעס( )?!יט

 ? פרעגין צוא ! י^ג ,ךיך ערװאגסטו ןויא
ך׳יגין םײן ךא האב איןד ווען אים, איך ^זלאג טויט

®ער



 ױסף מכירת
ױסף

 העוין מײ;ע , ןזיר ?ערצײעט
 בע^ויעױן גיט גװאלד אײך;זיט ״עס װיל איך

 גיךעכמ איר ךיט דאס ;אךעער איך בק גיוויס
 ? ^זלעבט אויס איר זעט ווארו-ם ,נאר פךעג איןד

 ?רוגען אגיךעךיגין אין ,.װאסער ךײ;ע איז אמאל
ען אויך אך^ער בײא ,אטךײסט ןזען נןען איזאל ^ גי

אסנת
 ? י.קאלט1אז זײן ענסטו•(ר וויא !הימיל פון גאט אה
11 חאלט כ־ןינר יעקט׳ס װאו , אהער אראפ קןק

 װספן צוא תדרע
 צײטין צוא כענטניסע ךיא , פילײבט האקט

געדײטין זײא וואס ,טרוימען #טיין פאר צו

ױסף
 ,עךוועקין א^־ל ׳ אדץער אויןד כןען ^אט
ניט,ענלעקין דאס וועט , רןרטום .קײן װאס

תרדע
 אטרוים מיןד טרויטט ,^אג פאר הײנט

ק בײא , $טײא איןד אז א ^ ױי  בוימ או
 אריװס בוים פרן גײען ,צווײגין ךכײא

 אויס $אספין וואלןסין ,איויגין ךי אין מיר פאר
כלי;ןן צוא ווינאגךאךין אן חײבין גלײך

«י־־־ז
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 ?עטיןגן ׳טום אן גאר , צײטיג שוין וועיין אויג
 פרײא נאנץ אץד האלט ,ןעיער ״קעגיגס ךעם
 ײא3 ךער קזטײט כןעגיג ךער - אקו-ק גײ אץ־
 אריץ ^עכער אין װײ;טר'וי?ין ךיא אוים, כ^ועץ איך
 וױין אןעכער ,.קעגיג ךעם לאנג ךער אונ
אג ,מינ־ט זעלגיע ךיא  גיוואטט אויף ?ןיר איך ה
ק פין אי־ או £  טךאפט $אר טריױם ךעם פרן , $

 צײט נצע:גא ךיא , א^יזוגהיג אץ־ בין ךרום
רעדײה טרוים ןער װאס וױסין, גיט ״קען איןי ךען

ױסר»
0יז?1פ ?זיגוטין אייגיגע )ןאך

 אווענ איך בעכןאם , גאט פיין חילף ךיא טיט
1 ׳ ¥ײײגין ךרײא דיא У Г א 1 ײ כ  щ ד

 שטאנד גןאךיגין אפין איר קומט ,טעג לכײא צײט
 הא$ו אין דעם,קע\ג , ?ע?ער ךעם אונ,עךיאג^ט

 ווי/יג פיל ,^עטין אײוי װאלט אי־ גאר
 ה־ןעגיג ךעם פאר ,מאנען ךער צוא טיף
 לויז טאכין ׳ ת$י$ה דער פץ ?זיך אונ

 הויז טיי«ךס1פ פון ,טיר ״קען עניג(פ ךער
 איציעד זאגין וועט ,זעלפסט פוטי$ר

זיגד האב״קײן איך ,אוששזלךג ןנין איך אז

^עהעגטער ̂ייען ^פוסים אלע )ךיא



ест מכירת
 זינד נףן האט ראז;> / ;יווים איך װיים

 גיפיךט מצךןם נאך אים האט ,אר;גליק זײן
 ארעםטיןט ךצט ערי אז , יאר אעהען שיוין

 יאלק ױ^ע דיגע אין ;גיליטין פיל שוין דןאט ער
 גיגאײן פון א£נע?ט ,איז אז,ער ,^יט דיעקט

 לאט־ פוץ.עטךים ,ױ^זטױלט אים האט מיא
I ^טרא^ד צוא גײט , $יף דיא,עלינךע !אה

אים( בעדוײנרין אלע ואפוסים װייגט()ךיא )ןיא

תחרע
 העל ^ײנען יס1אר ,בעיםײהינג דײן װעט

 שטעל פאךיגע מ־ין א׳ויף , צוריק קום אי־ או-נ
 הױז אין ע.יג(נ בײן , ךיר איך מאן ךער
לוי» ױפײגכןענעס פון ,װער?טו• ^לײך או-נ

עזמות
 מזץר אזוי ױדאגקען ךײנע ,קלוג אדי ?יזט דו-א װעז

? יף1א טהים מײן , נע^זײךין פילײ?ט ^ע^טו■

אסנח
א׳ןזטײכיל( )מיט

א ״קען ,ער I רועךי־ן חךטום אגאנצער ן

ױםף
? יטט1̂י}׳ןר אײך האט ̂ואט

עזסות
אג גי׳טעסט אגאנצין יך1א זייך טמי;זט ןדך

ררײא



יוסף מכירת 120
 6קאי מײן אױף איך האלט ,ניבעק מיט ,ךךײא.קעךב

 פ־־גע־אך אן פאלין ,קעךי״ ךיא אף אויבין פרן
 שנאננ>לאןל זיױןרע מיט אלע פיכןין אונ

שוױ^ט( )יוםף

עזמות
? 'טװײגסטו• מאם

תחי־ע I רײך

ױסף
 הן אײ?זר אויף ,ציא םיר זא^ט

 גישעהן בײז _קײן ,דאפאן װעט מיר אז
)אלע(

 כןלאר בעךיטו^ג ךיא !זאג !זאג
אהאי קרימען ניט וועט דיך

ױסף
 , щ ךרײא אין ,עךב(ר ךרייא ךיא

,בעג ךרײא צײט .עיקלעךין נאכין . . .

™ ,У ' ”  , »
Т

ױסף
.............איר וועט טעג ךךײא צײט

ת טו עז
! I זאג !זאג

ױסף
 - ווערין ױהאעען איר וועט
-אבעװײז איז גיבעק ךיא אונ « .
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 ױסף נילירת
אשפײן פיץלאןד פאר זײן וועט אי־ר אז

עזמות
צאךין( )?זיט

 שוועךד מיין גיהאט ,איצט איןד וואלט
1 צוךער״עוד גישטיוצט זײןלןאפ, איך וואלט

 ױסף
אלעטען( )צוא

 אפ מיר לאזט , אײך בעט איך ,טעג ךרײא איויף
קאפי מײן איך גיב ,זײן וועט פאלש אויב

ת ,שלאױן אים , צױא לויפין לעי)א  א־נ
ארײן( לויפט הרנפר ,פיךכײעךליך שךײט

הרנפר

Ю

? דא איז װאס
)אלע(

 געבין צײט אים מען מויז щ ךרײא , יא ,יא
לעבין זיין ישפילט.ער פער , וואהר ניט זײן וועט

אסנת
יוספן( )צוא

 גידארפט דאס איר האט וואם צוא !מיר איז וועהע
‘1 שאלפט ךעגין דין ,אײך אויף יעדער אז

 מיט גײט אונ ,האנד בײן יופפן געמט )חרנפר
שרעק( מיט נאך אים גייט אפנת ,ארויס אים

קומט





ת ר בי  ױסף מ
פרעה

 גיהעךט אויןד איך האב ,ע?רי אל^ין ךעם פרן
^ןלערט אויף פיל , גיװען איז אז

;עגעראל( )א^ל^ער ההרם

 פאשירט חאט אים ?ןיט וואס , *ײלט ךער חאט צזען
 ניפירט ״עךשסין דעם ז1§רע טיט האט .ער וואס
^ך טיט אויך  ^יר פון ״קעגיג ןער , אבי
ן ןיין טיט , ד1^ור ?זיט אויף־ י י  ר1ד ^

 אטי$ל / איי^ך / עלזתן , ר$1}<ךךלע טיט יט^כײט ךין
 ל5$ ^יןעריג .ןײא $אלט ,זײא יעןיןט וויא
עם לינ צוא  לויט נאטען ךעט מיט ,אפלי^ועגיק ]י̂י

 יט1קר אין וויא האקט אונ , זײא מיט .ער שטרײט
 ראן אים בײא װאר ישע;זיליטער,1גר אונ_קײן

£אן ^ןנין טיט , הונךערט לכײא נאר

פו־עה
 יס1אי אבךטען דעם פון ,ךער.ץ?רי שטאמט

ם אונ ’ גישטיגין ,אים איך מאך דאן ךוי

 יךט9 מיא ,טיר ךיא זיך עפי}טי ̂עס
ךער^רד( צוא זיך בוקט ארײןיוםפן,יופף

ױסף
 / איזדין.זי^יל ״אםת״ וועלןער ! אפךרום פוין גאט

^ליגיל ײ;ע1 או^ער ,עניג(ל ךעם פאשיץ



 ד־ויר אמאל וואר וואס ,א?רם אל^ער ךער
I ריר יט9 ^;ןרוואנןעט ׳ #יז.ער,עטוואס

יןיסף
פאטער אעלטער §א^עךס םײן

גע;עראלין( ליא פרעה)צוא
? ניווען חיר איז אפךם אז לאנג ׳טױן

הרורם
 גי^עוזען אין דאס אז יאר חוגךערט^עכןס ץוףיא

פרעה
̂גער  לײט קלו^ע אלע ויארין ?נלטערין דײנע 1 עברי ױ-

בעךײט טרוים מײן וואס ,^ךעפץ איד וועט פילײפט

ױסף
 וױיניג גא^ץ איז טטאנד‘^); מע^ײ;ס דעם םיר, איויסער

ע Р3 ?ייי דיא ׳ 1יא;טװארט קעןי ^אט ע ק ,

פרעה
 ^טיל ?זיף ^זלאף איך , ^אג פאו־ הי^ט

ױתל טײך ךעם בײא , #טייא איך : טיך טרויטט
 ארויס ^ײק,זיןין.קיה טײף פויין זעה איך

 יס1גר אוג ךיק ,ךז^ד אוג §עט
 פלי?ין ר§ע ילאנקע אפין דיןען אונ

 זיבין נאך טײך פון ארױס באלדזײ^ן
̂מ לער אויף דיא.?גמקטע ,נןוואךע ,ךארע וועי



ль ױסף מכידת
 ^ישטעלט אײךער ךאךט , אריף זיך חאבין נ?אי

 גישלוגגען אײן §עטע ךיא האבין.יאלד דאךע ךיא נאר
 ̂ען:לוג אן ,נידערים אן , $ךיער וויא דאר ?לײ?ין א*נ
אןט יף1א טיך האפ איך  בליק י;ין1א דעם ,ףוו
 צוױק אײן שלאף איץ אונ — , יןןךט1ד פיל ניט

 זא^ען ךיכןע אז,זיבין , §אר יזיר זץ־ #ןזעלט ס3>
 ױנאנןען יס1אר , ךאהר אײן פון אלע ךץען

ארויס זאינײן םאגעךע זיגיק , שפראצין ?אלד אונ
 אויס ?ייא שלאגט װינט ךער וואם ,הײטלאןר היילע פרא?£ט

 זא^ען ?עטע ךיא איץ שליגגען אמ
 לאננען $ער אק־ װאלט ,פין דער ?דײט?ג ךעם
̂ין זיי^ק חךטומים ךיא  גירוען ?יר בײא דא ש
 גיזעהן זיי פוץ איך חאב ,געיײטמג רילטי^ע פךן נאר
 טיר דו-רכק ש^ייסין יס1אר זיי הײס איף
ךיד ןאך ^ןזיקט יאלד האב איך

װסף
ליכע  אײ?ע נײ זײ;ען ?וען4טד ?ײדע ו ?דיסןזע^ין לןעג̂י

 רײנע ךיא ןעךײטונג ריא , גיט זײא ^רעפין ךרום
 פײער אף ^עגיג ךעם .ױײזט ,טאבט ^אט װאס
 קוךיער אלעם ,,גאט ?ײא איז ט4טד ךער ךען
 שטאנד אץ זײױ׳׳נען ךען , דעם.קענינ װײ?ט ?ך
 לא;ד ךאס ?ע^ץצין ציא , יט1נ פו-ן הו;;ער פ,ין
 $עט איג ךי־ק יא^עי׳^ײךע די קיה׳ ךי

ין יף1א פעדײ^עט  ןעט אריי ן̂י
 1״Р ײן3 גייוען Г ים1טר דער איז ךרום
4ךי אינ א>עם ?עפ־יבטעט.ד/עךד^עטיגט ךען



ױסף מכירת136
 ךארע ךיא זאנגען ךיא ,.קיה מאגערע ךיא

 י ז1ןרע קעגיגז , דאם ןעךײטעט הו;נער אר'זי זיבין אויף
 גײאטין גאט האט י1אז ,אן קוןזען יאר זיבין
 ױךאטין זא^ען ךיא ,ןיין §עט וועלין פיה ךיא
ץ ,קי;זט ךעם נאך  זזו^ער ;אר ז̂י
 גךיעער וואם זא^ען ךיא , ךאךעד װאם פידז ךיא

ך אין זיין כןענטע ניט וועט щ אז א  זעהן צו ל
 גיווען אך>ט איז , ^זאל אז

 כרױןזען ?'יךע דאפיל ז״י;ען ךרום
 ב׳טט^ען גלײף щ טוט גאט אז בװײז צום

 ?עך^טא;ד נדט א?מ«ש ,זוי?ין דער.הע?יג מזז עצטיי
 לא^ר נאךצע ךאס פון ,לןלײבין תבויאה זאל ערז אז

 ווערין ױהטךאעט ,אי^עךאלל סוז מאגאזינען
 ,עי^עײן ציא ה^גער פון ,פאלק ךאס ,ךעם פו-ן

 דזיטין צוא גיטךײדע ךיא ,טיטעלין אלערלײא מיט
פעךש;יטין הו^ער״ א\ן ,מצרים וועךט זא^ט

פ־עה
 ? מאן ילנגן ךעט יף1א ך,עךין, טיי^ע איר זא^ט װאס

? פאכאן ^לײכין ךין טןנרים אין ןען את

)דא,קעניגין(תחפנס

ע  רואג טיט ין4י1גױוא , פעךיל וויא ווערמער ןי̂י
 ^אנ העלין טיטין אין , שיץט זון ךיא וױא
 אךיין ?ךיף ךעם טיר ןרײ^ט הער,עם ךײ;ק איןד
- יץ1 ^ליח ךער צוךיק , ןעלגיןט ממ ךער



ױספן צוא
 $טײן פער צוא דאס ךיר גיט , היטײ פו-ן גאט יוען

 אלײן ךיר גאר , ?עךװאלטער אנךער כןײן אין־ האב
 ליר צוא איןער איןד גיב ,מןניים גאנץ

 מיר פו-ן ןנווײןזער רער ?יזטו , אן יעצט פין
 אײגער ךער ?יזטו , *ןזטול מ־ין אויסער
ער !יעהער׳׳טין }יט זאל ,ךיר איבער .קי̂י

עם האגד זײן פוץ אראפ ^עיןט ז1)£רע ךץג( ן

דינער( )צום פרעה

!ארײן טראג .קײט גאלדעגע ךיא

ער )ךער ״קײט( דיא ארײן טרא^ט אונ י?ט1ל ך̂י

פרעה
 ךיגג רעם האסטו אט !זון אהרמס ;עהעײזער קו-ם

די;ג אלם א־ױף ,הער^ער ךער ?יןטו ,אן היץט פון
טךאג האלז ךעם יף1א .קייט גאלךע;ע די או-נ

 פעךזאג זײן ,§אלגין טוז יעדער ראפ
 זעצין ךיר איןד וועל , אהעך^ער מןירים אויף
#עצין אונ ^לזךין אים מוזט ! ־עךין ןך$ע איר

,י«(ירס צוא זיןד גײגין אלע חעךין ךיא
הימיל( צום הענד ךיא יף1א הײפט ייוסף

ױסף
 ?יזט רוא ים1̂ר װיא ! אבךהם פון ןאט

?זיסט פרן /ילץךע ,אךעןזע א־ויף הײ?סט
אונ ־*־ײ



ת —128 ר בי ײסו« מ
 יס1גר הימיל ניז , יף1א זײא ׳טטײגםט‘ אונ

 חן מיט קוק ,אסנת ,עלינךע ךיא איויף
 גײן זאמען צוא זאלין ,צוריא,קערןערין ךיא
 איצו;ד מ־ין;ליק פין ,ױגיסין יך1א זיא זאל
אקץד אגי?זס ,יך1א דאך איז זיא ךען

 גאמ( צו זײן גיהאךכט אײן האט זיא אלס )ךיא.קעןיגין
ס פ הנ ״קע׳-ינין( )ךיא ת

ת ךיא איז ווער מ ? י1אפר האט איר ? א

ױסף
 בעטטער דער פיײנד יזײן װאר $סנת ^אר ,פר־וי האב.קײן איןד
 ׳צוועםטער ייין פוץ ,א^אכטער איז זיא

 איצוןד ?יז ערצ־ױגיןי איר האט פוטיןר
 אקץד פ־וטיןר׳ס $ער , זיך ךעכינט אסנת

 בעט טוימע איר אף לי;ט ,ז^יכת ײען ;אר
 העךןיעט ךעם ט(;>נדעך ,אסןדצן דא האט
 ױבאוץ נמנן פון ,אא־יױקיל איז^עקבס ךא דאס
 גיהארין ערצ;-יגיןז ,?ינדליג אלם איז זיא אוג
 רקיןזען אן ?ין איך עז ו■ ,היױז טיפךס1פ אין

 גענומען זאמק צי ^ײךען ,האנד גאטעס אונז האט
ן איר רוף איך ך ײנ  אן־ױ וויא ניט .וױים אונ ,פ
ט הימיל פון וויא ,האךץ יזײן בעפ־יכטעט זיא אונ  י1ךר
 וי'׳ציז5זאל?טו,עך ?לום׳ ^ערװעלכןטע ךי ! ^אט אה
 גיניקין הילפע דײן ,גלײך מיר מיט זיא זאל

ס פנ ח ,קעניגין( )דיא ת
לןאראם טיין אין פיוטיפךין אונ אס;ת אהער ןךײנגט

צי«



סה ױק« מכירת
דינעיי: ךיא )צוא

 ני^עב אײער .עופיל איך ! ןןף1י ןעט
• V לױפיל דייער )ךיא

ה ע ר ל, ךיא )צױא פ ד
 הךר אין דא ארײן ׳ הערין •־*■,נ־ץ ךעם פיךט
נןלײןער ״קעגץםע וױצע אן אים ציט

.•л מיט,עהרע §׳ן5ײ פירין ךי^ער )ךיא
נןעיגץ( )ךיא

א אין , יישפץ ?ןיט ,אקנת אין  פןינךער אברמפ צוױיא ך
ם ?זען זעט װאונךער גאטעס }ו־יויטע ךיא פין אי̂־

פרעה
 גיווען גיבוגלין איז ׳ חערצער זײערע וויא
 ורען §אר װאט פאר ,אלײן וױסינליג ייט

.קעניגין( )ךיא
 ין$5לי פאךטײא ךיא איןד װעל ,זאל אין דא

ניניםץ גחת ,אײױ^לאף צװײא אפיט׳ם ןאלין

מק מוזיק )ךיא  צוא אן ?א?גין , ארײן קו
 קוטט אר,ים מינוט זיעקען אין , ^פילין

.האנד( פאךין אטנה׳ן פיךט ,פוטיפר אריין

פוטיפר צוא פרעה
 יגץ1עךצז .קיט־ אלס אסגת׳ן דואטט דוא
ח1א דײנע מיט , גחת איצט זע מוה י

 יוס$׳ן פיױן ךיאךץער ,פאךין,קעניג זי־ קניט:)פוטיפר
י$פז(1ו;עךט,עך^ט פוטיפר ,לײןד ?ײער *ינןלײךעט ,ןןךײן



о» ת ר כי ױסף ט
ס פנ ח ת צוא ,ךא,קעניגין ת סנ א

^ט ! אקגת  ? העןין ךיןען §ער ,הײרא^ין צוא לאנ
> .ערלןלערין דיר איר מ» ,,קעגיג אװי^ע' איז אר

$יס( ליא צוא ךיא.קעניגין גנאלט )$קנת

ת ג ס א
גי»ןױ*ט ײן1 קעך?עױןי דיא .ןאלין 1 סייןמע^ק ,קעגיי;לי?ע

1 ילי?ט4 לא;ג פון №ין ןײךען ,ןעלין .ןײערע ןואס 11 

, אראפ $טול ךן פוין ן\יט щ\}]) עױג(ר )ךער
ץ §אר ן;אס;ת ;ע;זט §ער יוכפ׳ן , ךןא^ד אי

זאטען( ציא זײא בי^דעט ,ןעוײ^ע ךיא

ה ע ר פ
ף• ךעם זאל ^אט ?י?ךין ,עוויג אויף , «

פיגךין אים ?ײ איר זאלט ,^אךע אונ , ןעלי״קײט

) ן מי ע ק א. ךי ס) פנ ח ת

 ^ערולזט אונ ,ײן.זים1 ןאל לע?ין ^ייןגר
?ןי«ט ;ען$יןע ךיא )ויא ,ןיןד״עװיג ליץט

ת סנ א
 ?נליק יגין1א ךעמ אץ י ! ^אט ז$ה
 ציף־ק יאר לף(ןיװע פון ,ים1טר ?ןײן איך ןע

 ^יהויכין יף1א אף.זיך ,$יר ד.אט לײב ךער
8 מיר׳אין ?רט אונאדײן I לײ^ין ךי ײג®ן$

ה ע ר רן צוא פ פ טי פו
׳טוין טער ?יזטו• ,®ײס^ער ?זע?ט *ךן



ױסןי מכירת
* 1א* ך?עי.ק דיא ײא3 ׳ פף־?ו$:ער אאויפער ^אר

ױספן צוא
 אפין אײך ?אר איז ,גיהײמיסע אלע יו־ל
ריפין פענח״ ״צפ^ת אײך קוען {אל ךתם

.זץגער( )ךיא

.1

 לאגו ?זצײם ךיף פרײע
הא^ן־ ג־אר־ין ךיך פיךט יומף

 אײניג וועךין ,קינךער אמ־הט׳ס
,קעניג ךער זי;ד נךער:§עךבי ערן

מרזיק( דיא סיט נןאדזר )ךער

 גאט ךויםין דעם , לויבט אונ ןינגט
האט פעװיזין ^ואסזי^עװאוןדער,

.2

זי^ער( )דיא
א  גרײדן מרזין , חךטומים ך
 ווײזץ וואךהײט ךיא םוז יוסף ןאר
מיניםמ־ ים1?ר .ךער ,יוםף גואר לאן
פריםטעי אויןער ךער טיפר1פ אוג

ךיאמחיגן.( מיט קאהרז)ךער

 גאט גרויםין ךעם ,לויבט אונ ןי^ט
האט פעוויזין ,װאלנךער ךיגע זואס



ױסף מכירת
з.

זץגער( )ךיא

 !הײליגע.זעלע דוא ,אברהם קיק
 קגועלע:דײן פון ,ק/דער ךיא

 צער ןעם §אר ;חת ײא1
§אר יזננע , ?ךידין ^ין -יענט

)אלע(
1!אורא , פאר ױ;גע ,?־ךיךין אין 1

ע ענדע ט נ ע ה ע ע צ סצענ
ך י ו א ד נ ו א

ר ע ט ר י ט פ ק א

אקט פינפטער
ע ט פ ל ע ע נ ע צ ס

ארופ( ;אר גײן )אין

זאל יאםזפך יום?׳ס

 א.כט אלט . מג/צה ,אםנת , )י׳וסף
יאר(ז זענןס אלט , א£רים ,;אר



ת ר י ю ױסף מנ
ת סנ א

? ^יגאנגען צוא פאךט דאט איז ןױא

ױסף
;עךכ־ןלעךט לא^ג עזוין ,.דיר דאך האב איך
גי^טערקט איז ,הונגער ךער צייט אז

מער מאל צעהען גאך איז ,?נען אין אונ
אהער קומען מחין זײא ױמאוסט, נל־יך; איף האב
רופין אוים ;ילאזט איך האב ךרום

קיויפין תבו^ה מצרים אין ןױל ווער״עס אז
נןנעכט .קײן עיקין ױט , אלײן קוטען מוז

ךעכט אויך״קײן האט ,אײנער אײזלען צווײא ארגף
טרײבץ האנךיל נןין ^•אר״קי/ער, תבוץה מיט אינ
׳טכײבין ןאר ^אמען ךין ,י^ר1ט §ײן םוז איטלינער אונ
^אכט $ײא ^עכטין אײער ,אקזאל מיט

גיבראכט ךייםטער ךעם , טיר טען האט
בעטראכט ןאךט איץד האב ,טיי^ע}צךיךער פון געטען ךיא

מאנט ?אר וועךין ןאל ?זפײכעךין אלע , איך פאר.זאג ;לײך
אפין לאזין מען ;אל ,אײגעם אויסער

לאפין פאר ׳טוין איז , ^בער טעג ךרײא
ען אמ גיקוטען ױט גאך , ׳טפײ^ער צום ד̂י
^טען זיי^רע ׳ >*ארט װײןט רײטטער ךער

ןאליצײא ךער־ אין / ד,ײנט איך ?זיק ךתם
זײא זוכין אויף ,גאסין דיא אין י$ין1ל ןאל טיא

גוא



 ױסף מכידת
אסנת

 I לעפין ?ןײן ישף דיץנןהטו וױא נוא
ין .עך^מען צוא ,זײא צוא ןיך וױלקט ? ^̂ע

יוסף
 גידולד שיט ,גײן ךער איןד וויל )ןך;ער ,ןיין

 א׳טולד פעךקיױפין מײן אין האט ןנם רוער
 בעךיךט ^הרע )ײן האג איך וױיל ,ךעלמט >§איזער טײן ציא

 ךעגיךמ אים אויף האפ איך װאס ׳ טרויטען ל4ײТ 5?״
 'ש^ראפיךט װערין זאל איף ,זײא צויא טקד ;יר שײקט ?כן
ײ הא^ד זײן ךען  גיפירט א־י?ער טע^ין .קײן ,נײזאלס האט;א

ט־יג עגין4 װאס ,אלײן פןיךער ךיא אךער ע  יעןין1ל סיר אף ^
 יעךין1טר т ?אטער ךער אונ ,^עךקוי^ט ןעל+סט מיר האפין
 האגד אין מיר צוא ,זעל??ט קוקען ךיא אז יעצט
 'שטאט־ ®אר מיט נײן ךער צוא זעהען איך;נס וועל
הק אן זײא מיט װעל אונ  אץשערע?ין ׳!ײטיךע צי
ת ךעם זאלז איך ?ךי פרעסין אויס ^ז
 יין5 ךער צוא זעהען ישזיין איך וועל דאן
 אלײן ?אטער דער קוי?ט,צו ^ער טיר זןאגןין זײ ציא
 גישריבק ניט פאט־;ר צום ,גניז,יעצט אי־ האב ךרום אונ
^עךטךיבין האם טיט , ןעלגסט אים פון בין איןד ןען

מנשה׳ן צוא
 .קץד יי^עס סיין ! гг$р אהער קים
ד בעטךעטין וועסטו ,אאןןואקאט פון #טעלע ךיא ;»  א\
סעהכײע^ _קיק פעףןזטײא אי־ ןאם ,&אכין מיך װעל איןו

װעסטו



םח ױסף מבירת
 לעית זײערע ̂זעצין אי^ער , י>גי?־טעס אין וועסטו;דר

נץוער( ?יט מענט^ין פין טךיט ךף הערט )^ס

אסנת צוא ױסף
 נןןא^טקײן^טאךץ $ער ,גיפילזל צאךןןעס דײן !;,ארנתי׳ע?

האךץ .מאכין ?זיר טוז איך , זאל אין ארײן ךיר ;ײא

 ךיא ארײן קויןןען ,עס , $טײן ךאך ?לײ?ט ואמנת
א זיןפון״יעקב צעהן צי אלי דיו| ם׳  נ?ץ:פערוואלטארו

,זײט ךער פון ׳טטײן $לײבין בעא;ז;יע מיטצוױיא
ךער,עךד( צוא אלע זיןד ־גײגין ?ריך׳ןר ךיא

אסנת צוא ױסף
יל(9¥׳ ךער )אין

^אי דא איך זעה ,גאךבין ךיא פון טרוים ךעם

אסגת
ר ךער א^ער ע  - §עלט ?ננןמין - ^

היןסף יך(1)
 » אךין3י4 איר ײט1 גוא^ען פון ? איר קי?ט ^ואס נאך

^( אק אי?ער ;ע?ט )ט^ןה עפריי ח

ברידער דיא
קליפין,קאױן ארוער ׳ЭДЗ פין קו?ןען ?זיר

ױסף
י «י י$ץ1ק ״קאךין אק קיןזט אז



ת 18« ר י נ ף פ ב *
 I לויפין צוא נאפין היגטער ךיא אין אײך לזינט וואס
 דא זײט איר אז ,טאג דריטין )גזוין
 גיטא איר דיט ,?ןאנאזין אין פךעג איף
ט יך1א איר קו?זט יעצט אונ  אהער אלײן , ך
 ױװער טיט היל ,#יקין אײך }אך מוז איך

 לו^ײן ךער צ,יא לײכט איז גיזי?ט אײעך אן
 $פיא*ען זײטגאר איר כ־ןאףין, פי־ױכט.קײן איר אז

ה אײער אויער אנ  גיט אײך 'ט;גי , ר
$עמיךוט אוטזאנםט ^עבאך אײך האט איר

ה ר הו י
 ןעהען אין אײך איךט איר ! ״קעגיג ווי^ע הערר

ען _קײן ױמאלם רעלרי׳ד^ען ־יײךהם פון אײנינןלאך װ קגי ^ ? $ 
 ױבאךין ^אןןער אײן פין ,אלע איגען ?זיר

 פאךין אונז לאזטער נ־,זן,מוהװיאזשפ;א וואלטיןמיר.זײן
 רחטגוח אן ,ער .קלא^ט ,אים נ־עלט ױאס קי;ד אײן ךעם אויף
ן ^אך ןגר נועט לי ע ךער צעהען ^ ן סכנות אין .ק̂י

 עבדון צוא ױסף
 ךעטלאך ךיא טוײעךין ךיא פון וױיז

פלעטלאך ךיא אייער דא לייןגן
 פון אךױ$ע אבלאט דואלט ).עבדיון
 ךאם פאפירוס, זיך נע.גט גועלכע,>ס אבוים

,שרײ^ין( צום צײטין ;עגע אין גילט
ײןעט( עבדון)ל

 טױער דעם דירך ךאובן
צוױימין דעם דולןל ^זמעון



פ£ ױסף פכיירת
 .דךיטין ךעם דיךך ליי

פער^ין ךעם דוךך יהוןה

ױסף
 מױעךי־ן דיא ?ז^רים אין ווען I נינמ

 טוי^ךין צװא^צע ין1 וואלט
 אן אײך איך פךענ ,נוא
 ? גיןזאן דאמאלס איר וואלט וויא

 ,קאךין ק־דיפין גײען ?ריךער י צעהען
̂ען פלוצלו;ג  גיווארין $פרײט צו זײ זײ

 ;ערין1ט #ייךעגע $ער דוןןד אלע
 דויעךין נאןו טוט ^עג ךרײא אוג

זובען #;קען זייא מוז איך יז3
ס איז א ט ן ;י ען ק « ^יאגעכייא אף ן ? ײ \ I ? ן

יהודה
^יג הער  פיךין צוא ?זלובה .קײן חאגנין $יר I וויצער
 ? ךץ#4?;א צוא טצרים ,לףןזק צוא א^ז לוי;ט וואס
ען מיר  ױ?לי?ץ הויז צוא איז אײ^ער ,ןנךיךער ןיןועלף ןי̂י

ט פאטער ךער וואס — ף^א איז אײנער ק ל  איםיליבץ פ
 צװאנצע;אר *וױיאונ חײנט ךי^אף^וין }יװײדעט חא?ץ מיר
 גיוואר עעךין או^ז , אים ט(#יל ^אןזער ךעי
 }יוואךין נןאלין $ער ׳ ווענ ךעם יף1א ערי איז

ען אראביער }אר  גיפאךין ?ײא $ער ןאךןעין ןי̂י
 קוקען צוא ?זארים נךין ,גיוױךץ פירין

 פעךנו^ען אים סיהפליץנטןזא^ץדי נןלערין
טױעךק ^עזינךערע אין ■ ארײן טיר זײנען דיום



ױסף מכירת 18»
 г לויעךין ברוךער אונזער ,דאךטין זאלין מיר
 גיזוכט גאסין ךיא אי*ן א׳ויןד אים האבין מיר

גח?ט אשז זיןד האט ,אים סיר גי$י$ען פילײ?ט

העױן( ךיא ױסף)צוא

אלין !הערין שײנע אײך פיעג איך  נ ^עי
? פער£אלין א^רודער פארט ווערט ןויא

ןיריךער( דיא )צוא
 מובן ת1עגיזפיך אלע צו , ?ןןנריים ^ראד איז וואם
? זובין אים איר קו?זט ,אהער ^ראד וואם

װאןד( ךיא )צוא
א ג$יךט ציקער צווײטין אין ארײן דא ך

 סף1י ,ארויס ןןידער ריא פירין פאליצ^טין )ריא
גײן( ארױס יך1א זאלין ןךיא אלױןןא^טץ ךיא צו וויגקט

ת אסנ
 שטרײט דיין מיט ךיר א־ויף ,לי^ר װאונךערט ?לןד
 וױיט פון ק.יטען ?רידער דײ^ע ’ לעכןט ךער
 צײט אלא^ע אזז גץעהען ניט ךיא האקט אונ

 ׳שפאךט פאר רחקגיות ךין האםטו• פלוצלוגג
 ? הארט אזוי ךעךסט , פלבולים זײא מאכסט

 דזאלטין אײן טרערין פו-ן ,ױקענט גיט זיןד האב איך
 אלטין ךעם ין טא; דײן , קאנט דער האטין זײא ווען

 ג־ט וויא זיס וויא חאראקבער דײן ! יוסף
מוט *שטךײנגען דײן יליא , פיר?טעךליף וויא ^ןער

אה



ת ר כי ע יו־סף מ
 ,קשסט דיא גוט וויא , ךןעיישאפט דײן ! אה
 - װארעמםטאונברעגסט דו ,אפלאם װי ביזט דו-א
 ?וױעען טךערן ,פיל זא ?וק כןען ױיא , ניט וױים אי־
 גיישןרועען ארוים 'שיר מיר איז האךץ ךאס
 אפאךשוי^ען פאר װאס אהעלךין פאר וואס אה
 װאונק מצרי.ם אין וואלטין זײא ווען !אח

 גװועז יך4א וואלט גליקליך װיא
א טיט מוטער ?ךין זעהען צו אויגין ך

?יטערליך( ווײנען ייוסף אונ )אםנת

ױסף
 טיערין דײנע אפ וויס ! אםנת ררךזיג זײא
 ?גר^ערין ךי;טיג אף ,זאןד ךיא מ,יז מען
 ־ואך ךיא מיט ל־-פיסה אי־ן ,פיךין נא־ ז־יא לאז איך
 זאך ךיא ש;:רײװער ךיא טאכין צוא פךי

 אלײן שפעונ׳ז ,האלטין פער נאר איןל װעל ךאןד
 גײן אהײם ח־יםין אי־ װעל אלעטען

 טראנםפאטירין ,בניםי־נץ הײסין }אןד װעל איןד
 פירין איויס װארהײט רײנע ךיא איך װעל אים פון
ק  בײא ךער ניט ער וואר , ג״עדקויפין בײן ד

 פרײ איות ךעם זאגין צו• פיךכטין, גיט ןיןל ערז וועט
 אלײן יוסף בין איך ראס , איך.ענךענ־ןין װעל ;עם
 גײן ציא ,ווײס נןאטער ךער צי ,;אגין סיר װעט ;>ר

נךעקין:,ע צוא ניט סברה כןײן איז , ברידער ךיא פון ךען



иё יוסף טיידת
 ײן1 מאן דער איף ווען , מיר גײט ציא הארץ מײן אוי

 אגר מײן ליי־ב מײן ,מוטער אײן פו־ן בו־וךער מײן
 מאמעס.קןד ךיא איךנאך בעזוןד ,מצרים גײ^ךיק.קיץ

 גיהעךט ר^ר איר פון האב ־ איך װאס װערטער ךיא
 ,על־ר דער אף או;מאכט אין , ;ילעגיין בין איןל ווען

 פאר א־ויגין ךיא פער ;עצט מיר קומען
 קלאר איצט איןד זע ,הבטחה איר אונ
 אלײן ךיא_קאלב — זיא זאגט — פיךט םי

 גײן נאך קמילא , מו^ער דיא שוין ןועט
 I ליפט דײן , שײן דײן ! פאטער הײליגער אה
 גיזץגט דײן זעהען צױא , א\ך לעב דער וויא

 צײט _קיין איז ,עײט אהגע אבער
 ^ידולמקייט טיט נןירין מוז אהע־שער,

 גרײזין אויך חכם ךער מת לידילד, אךזנע
ווײןין װאלהײט ךיא מוז ,;ייהילד דיא ןאר

אסנת
»גיצאלט ויגביאה דיא §ער ,ןײא ןיײאנ ;עמען וועסט

ץסף
 אװעק וןארין ךיא אײדער , חלילה

זעק זײערע אין לײ^ין ,^עלט ױ איןי חייס

מנשה׳ן צוא
׳ «יײן זויא ייף



עא יוסף טנידת
ברידער( דיא )צוא

 םיניפטאר: מײנע מיט ,בעראשהען מיך האב איך
 פאךין הויז צוא ,אײך פון זאל אײנער ךאם
 אהער ?רײטנט , ןנרוךער איג;סטין אײער אונ
 מער דער איז אײך מיט װאס ,פראבירין צויא

 פעררארט זיצין איר מחט עברים ךערװײל
 גיברא?ט װעךין וועט , ברו-דער אײ^ר ביז

 הןע;ען ניט ער״װעט ,פראפע ךיא בײא שטײן בײא אױב
ששיאנען זײט איר דאם , קעניגי בײן אי־ שווער

, ארויס ישטופ פון ז_ײא ?ירין פאי׳יציאנטין )ךיא
 ןאט ?עישטע^ט יוסף ,העגד דיא ברעכט אסנת
פאלט( פארהאגג ךער , וױינט אונ גיזיכט

סצענע עלפטע ענדע
ך י ו א ד נ ו א

ר ע ט פ נ י ט פ ק א

אקט זעקפםער
ע ט פ ל ע ו ו ע צ נ ע צ פ

 אתם מאנאטין פיר אץ

 זאל ?ךײאם ךער

(Щ קומען עם , טיר ךיא זיף ,עפשט
א^ע

.׳. ..



ת 1« ר כי ױסף מ
זײ,׳ או:טער אויןו בנימין , יוסף פון בױיךער אלע
, ;יטא איז הךנער .אז ארו-ם זיך קוקין

יהודה
אומזאנםט ןיט איז ׳גס

פירין אהײם זיןד צוא ,ארנז לאןט ערי װאס
גילופט האט וואם״עו־ ,גיטאן מירהאביןשוין

טרא?םפאטיךין צױא גיבראכט א־ויך בױמינן
גיטריויט אים מיר האט פאפןער, דער אײךער

טויט מיטין ̂לײןו ,שװער גיקוםען אן אונז איז
ראיה אןדױםע איז ,הויז אין קוטען הייפין ךעם

ײע4 בלפולים ,אונז אף שוין זוכט ,ער אז
ןעק דיא אין גיפי;ען מיר רועלפע ,געלט דיא פער גיװיפ

ןעק דיא אין לײגין ציץ־יק ,פלײם טיט щ הײ?ט װאם,ער
! שלעכט האל?£ין מיר I בריךער די?לל

לןנעפט אײביג אף , מצרים אין ?לײפין ?יר

ראובן
ף דווץד איז יופף אז  אקגעכט מצײם אין ,או
 ? ךעכט אײך בײא , אפנים דאם איז
 גוט ניט ש־וין איז ,ז:א»יג צו־א קומט ״עם וויא אונ

 בלוט אונ פלײש פון מיר ,אײזין פון איז יוםף
 שמערצין זײנע פיהלן ,דא$אלס איר װאלט ליבערקט

 הערצין אפין גיװען מגבאך איז אים ךויא
 דאגין ;יט נאר זאלט איר 1 בריךער נײן

שוױיגין ;יט ^יווים ו״ועט ,בלוט יומ־׳ס
זע



ת ר כי  ױסף מ
שכר ש י

 אנןץד װיא רעךסט דוא וויא , ?רוךער ןע
 איצוןדי? מיר זאמין , אומערע.קעלפר פער צי

 אגי־ןינר מיט אפאטער ,הויז צו• דאןד האבץ מיר
 ווינד אויפין טעפןע^ע װיא ,?לײבען געבאך זײא

עבין3 ניט תבואה לןין ,איצט אונז זאל מי װען
ן לעבין מיר וועלין װאנען פון ׳ ארוס אחוךיש אין

א..............בריןער ^לעכט . . ש .גײט מי . . . .
ארײן( קוקט )סלוא

םלוא
 ? פאךינט פון איר #טייט װאס ,זאל אין ניט איר גײט וואט
4 צאךינט פ/יר , קיםעךט פער ,אזוי איו־ ?ײט וואס

ה ד הו י
 I הער ליבער אײך !יעט איף

? מער ךער אונז מיט איז וואס
^ינמזען קאריןז דיא הא?ין מיר וויא מאל .עך^טין ךעם

 גיקומק אללעצעם אין ׳ וןעמ;ם אוג^ער. זײנק טיר אונ
 זעק אונזעךע ציא ןיןל האפין מיר
ט ,װאג מיטין געלט ךיא  פעק ךיא אין ל̂י

 פײךע געלטין דיא , מיר ביײ;גען יעצט
 גיטרײןע פרי£ע פאר אונ י.ענע, פאר
 זײן דאם- נןען וואס ,ניט זיכער ווײטין מיר

’ ארײן פעק ליא אין , געלט ךיא א־נז לײ;ט ווער

סלוא
ײך ניט פיךכטעט גיווען ,עס איז גאט פון ! פך



м ת ר כי ױסף מ
 גישעהען בײז .קײן ,חלילה אײך וזעט ןנם

מן אים וועלכע נןנעכט, דינע גיט גאט  לי
 גיפיגען פעק ךיא אין זיך בײא ,געלט זאלין זײא

 לויז איויך שוין איז ברוןער אײער
 הויז אין אהער , ?גר קוטט .גלײןל

 טייש צום העף־ן מײן בײא ,גילאךין היץט זײט איר
פךי^ אונ טומ׳ןער , זייט לוקטיג ׳ גיט זארגט

 פים דיא ארום װא$ט ,װאסער איר דזאט אט
 זײ אף ארהמנות אוי ? נטן;או שטײען אײזלן אײערע

דיײא ננען;לא ךער שױן זײא סײס איך

ארוים( גײט )פלוא

יהודה
 ®יק וויא ,כןױײ^לליף וויא ? אךױטאנט אפין איר זאגט וואס

זיי׳ ;נרגעו־ ;יט זאל , קעניגז וניצע ךער הלואי־

ר כ ש ש י
צער אומער פאר ,געבין גאט שוין זאל

פאר דער גהןז האבין ישוין זאלין מיר

ארײן( קו-מט )׳טטעיון

)אלע(
 ? פרודער מאכסטו װאש ! ךיר סעלף גאט

װידעי־ זיך זעט מיא אז ,גאט איז גיאיבט

שמעון
?יר וויא גיווען וואלט ,תפוםים אלע אז



עג ױסף מכירת
נןוואךטיר ?ײן אין זי»יין צוא ,גןב^ען $לײס ןןיט זײא וואלטין

?יילער( ךיא )צוא זמלןן

 זעט 1 ?רידער גיזןהט זיץ
פעט וויא ךיק וויא ,איויג בײז פ־ןיין

שמעון
 גיווי^ע דאס אויף ,פודאי קלערט איר
 ? ^פיסה אין גיפא^ט , תעניתים האב איץד אז

 •>קעסט פאר וואס ,^עחען ^אר איר וואלט
 בעקט דאס פרן _עסין ,;יטי־אגין מיר האט מיא

 װאכין אפאר ^אך זא?זט פאר ןיך איר װאלט
;ינןראכין ^רוים ?זיר;יט פון ש־ױן איך וואלט

פטע ענדע על װ ע צ ענ צ ס
י״־

סצענע דרײצענטע
יוםף( פון זאל גאםט )דער

 אײניגע ,^םין צום גיגרײט טי^ין )ךרײא
 רײדין ,זאל איבעךין ארום גי;ען אדױטא^ין

 אף ןיצין הךכומים אײניגע ,זיף וויםין צוא
אים( נאך קנעכט זײן ,אכײן גײט יושף ,׳טטולין

עבדון צוא ױסף
א ארײן רוף 1 רים;עב ך

»בדוז

:

ײ ---.



ת 1« ד י ב ױסף מ
,ארײן קומען ברידער דיא , ארוים גײט )עבדיון

אין טךאגט יהולח .?גךד ךער צוא זץ־ נײגין
פי-ן פתכט אלערלײא מיט קארבזא האנד

אבריף( האט־ צטײטע דיא אין ׳ ?מנן

װסף
? מאכט וואם פאטער אײער ? .עבךים איר מאנט וואם

? גיבראכט בתדער געךין4אי אײ>ר איר האט
יוםפ׳ן( צוא ןיך נײגט , צוא גײט )בױנזין

ױסף
? לעגיץ ברודער אײער איז דאס אט

א ן צו מי י בנ
1 געבין גגאדע ךיר זאל גאש

א יייספץ לאגגט ךער )יהוךה פךיף( ךעם טיט יאךב ך

ה ר הו י
 אלײן הןעגייג װי$יע דזע~ ןעם עסי $י>קט פאטער אלטער אונזער
קלײן איז זיא אויך רויא , חן טיט אן ןגס נעטט

 אךב(נ ךיא ,פךיף ןעם מיט צוא щ ;עקט )יוכף
 אונ ?ריף דעם ;יפיגט .ןער ,$ע?ט דעם ערי גיט

אטרהם בן .יצהק בן י^קב טיר >פוץ לײ$ט
פאטערס ךעם ערקע^ט״ סף1י ......... קענרי«

געױין( פרן ד»אלטין אײן *יט ןיך הןען ערי , האט־

< ׳טײן יע>ר1 ,ךע?ט א;ץ3
ף ס ױ



עד יופף פכי־רת
ױסף

*איײן איך קום לייף3

ר א ,גאבינעט זיין אין אװעק גײט $  ך
 אין , טיש צום גרײטין .ענךעין ךינער

אכײן( יוםף קומט ארום מינו-טין אײניגע

יוסף
טיש? ?ײן ניכט אײןד איר זעצט װארום , נוא

 הלטומיםזעצין דיא או: אדױ-טאנטין אלע )דיא
 טייש אײן אױף , $י*ש אבעזוגןער אף זיך

ת ׳ זיך זעצט ע אפרים( ׳ נזגשה , יוכף ,א

ױםף
I עברים •7 ױט אײף איר זעצט ווארום

 ךעם איויף ?רידער ךיא ןעצט אוג ,צו ?ייט )יוסף
 בריךער .דיא ,עלטעי־ ז-־ין נאןד יעדעךין ,טיש ךריטין

, אםנת נעבין זיןד זעצט יוסף , זיײער זץד װאונדערין
, וויין לא^ט דער ו,עךט .עפין ךעם נאך ,̂עפין זײא
 לאנגט דער ךינער ךער , ןעכער אין אן ױסט מיא
נןײן( בעמיר עלףז ?ןיט אטאץ עבךים ךיא

ױסף
1 עפלים , ^ךיגקט

ייששבר
 ןיץ גישיכטע ךי וועט ,יאר צמאנציג או-ג צווײא *צוין

טײן טרץכןען צוא , זיך ־יטין םיר אז
גיװיס



ױסף מכירת 1«
ױסף

 פײודעי לארענעפ פאר איץער ליב צוא גיוריס
וויךער וױיזין אים אײןי װעט גאט , ניט זאתט

ראובן
 זײן אמאל וועט דאס ווען ,ויייס גאט
אײן פאטער דער נעבאןד גײט ,װײל •ךער

ױסף
 מאלגק אדער דױיגט איז ,װיל גאט ווען

זאר־גיז ׳טוין וײנו־-ג ! עברים טרינקט
עס ?יריןןןען .ײא0  לאנגט דער ־וועךט אלע,,

 פאר פזריג״קען אלע ,וױין בעכער ;נלף גאך
האגד( אין בעכער דעם האלט ייוסף , ^יזיןד

ױסף
ד פאר ,נוא !פאנןער אלטין איץער גיז̂ו

א מיט ברידער )ךיא האגד( אין פעכער ך
?ךיךער( )ךיא

 מצכיןם פון כןעביג ךעם ^יזרנד פאר
 קעניג־ וויצע הערר ךעם גיז^ד פאר
 מאדאם רןעױנללכע ךיא גי״ץד פאר

ןײןןךע,קענץליכע.קץלער פאר;יזיפד

אך( אין בעכער ?ןיטין )אקגת כ׳

אסנת
? אויך ^וןעסטער ,יז1ה צוא ך.אט איר

«4**יי



ת ר כי ױסף מ
?ויךער( )ךיא

̂אר אײגע
ת סנ א

ו 'שוועכטער אײעף גיזוגד ?אר ,*וא

?רי^ען( )אלע
אךוטאוןטין( אונ חךטומים ךיא )צויא ױסף

 גוײט גיהעןטפון דאך איר עברי,האט דעם אברם פון
ײנק , אייני/קלאך זײנע  לײט ךיזע ז

ר ק ב ק )אחרטום( ב

 טערהײט(עציך־ אומעטום אים מאנט ךער מי אה
? טויט איז אטרם אז !$רײנר לי?סטע ,לאנג שױן

?רידעי( )ךיא

יאר פופצין מיט הונדערט שוין

חרטום( )דער

 נלןלאר איויף ישטײן פער , וועלין עס״ וואלט איך
גיוואר ווערין צוא ,^לויבין מיטין םיםטעם זיץ

ר כ ש ש י
 ןף קמןין מיר אז וועלט ךער אף .ןאך יעךער

מק צוא ,עם שטימט א  הארמאני אגאנצע ]
 גיפעלט אײנע וואלט , אלע ךיא פרן ווען

 וועלט דיא ^זטײן אײן ניט , מינוט אײן װאלט
אוג,עךר ,ױי;ד , װאשער מיט ,#טיסט זון דיא



ил ױסף מכירת
 פערכןערט פוגקט , זאך ;עךער י1אז אוי

 אםיטן אבעװײז גינוג איז אלױן ךאס
 ישטימען זאמען צו מוזין ,ע4א ךיא באלד װיא

 ךענירט אמ ,נ־יןט וועלט ךיא ,גאט אײן אז
 - גיהאמאניךט ניט זאמען צו ,אלעם ראס וואלט ניט װען
 בעז^ךער זאך ^יעךער אין , קראפט ךעם גיט ער

 װאוגדער גאטעס #ופילין זאלין יא ז
 גי׳שטעלט אנפאנג פון זײא האט ;ור װיא אוי-נ

 געפעלט ניט אײנס נאןד ,גאגג דעם זײא היטין
 לײ?ט זיא ,לײ?טין ;ער הייפט זון ך־א
 פײ?ט ! פײבטין ,ךעגין ךעם
 פליט ערי ,פל;ען ערז הײסט בוים ךעם
 פליט ןיא ,פילייען יער הײסט פויגיל ךיא
 וױיט , װײק ?נר ה־י?ט מיף־ ךעם

 נײט /]ר , גײן ;ער ךךי?ט ךעםטײך
 מוחות שטאפטע פער דיא אף זןײדע מײן שרײט ךרום
 פיוחיות ךיא צוא דיגען , ^לוהים דיא פעמעטערין וואס
 האט זאך יערער נאטיךליפ_קײט,וואם קראפט,ךי ךעם
 >אט< זײא ריפין דאס , זײא ע;4ךי צױא ךער
 .הנעפט נאר די;ען ךאם אז ,ףט שטײען פאר אונ
 שלע?ט ניט ,גוט גיט ,טאן ;יט זײא גאט אן

 ישײן מיא פעשעפע די אף ,זיןד קוקין §ער מעגשין די אונ
 אלײן פעשעפער אן , װײל דער ^עסין פער אונ
 נאכט בײא שטעײן פיל אזוי ,היטיל אין גיט זעט טי

 גיטכאכט אויס שיוין האבין ז־יא ,געטער פיל יויא
אןין מיט פעו־שטײן צוא , האפין.קײן;ידאנק או•:

ш



гг г а з ױםף 
 מאשין אײן ךרײט , ךעךיאך אלע אז
 גײן ךעךלאך אלע מו-זין , נןראפט אײן פון
 אליין נאט איז דאס , סבה אײן ךיא אונ

^ין, .קײן לאגגט פער ע  כןךפניות פאד מ
 רוזקנות האפין זאל ,פ־װײטין א$ין איי^ער נאר
 גיזעהען שכל זײן מיט ,אברם האט דאס אט

 גיװען הילף צוא גאט זײן אים איז נאך ךער
 ^נדעקט אים האט ,גיהײמניםע אלע
 אנטפלעקט אים ̂ער האט פערבארגענהייט, אלע
 דור פעךפער דער , אים פר-ן דינען מיר אונ

קלאר גלויבין זײן לעךגק ?ױר װאס

חרטומים( דיא )צוא ױסף
? איןעךאל ךעם אויף מײנ^ג אײער איר ןא^ט וואם

חרטו-מים( )דיא

 .קמאל אפילאזאפי׳שען פון ,ןיעעפט איז ןלויבין ךער

יששכר
 גיפליבין זײךין מײן פון איז םפר אײן

 גי׳טךיבין פערישטאנד גרוים מיט איז וועלכער
 ?לויבין ךעם י פון’גיהײטני׳טע אלע פו-ן
 ביזאוירין או-;טין פו-ן בעישעפע, גאנצע ךיא פו־ן

 לעזין צוא ךארט טען גיפינט איבערהיויפט
 וועזין כןעךפערלייער נןײן גיט איז גאט דאם

 האלט דער אים װאס , גוף רןין ניט האט
גיששאלט .קײן אויך , ןליךער אדערין.קײן £ײן



יזםף טכירת
 מאם,_קייןאךט לףן , יך1ה פרײט,_קײן פףן
דאלט אונ דא , אוטעכום פול איז אונ

 ריכטע זײיער ווערטער ךי איז גיווים ,?א ,יא
! ךיכטיג ! אמת , ;נרהאבין [ײער

,טיש פון איויף שטי;ען אלע אונ )יוסף
צוױיטײ ךעם אין ארויס גײען אלע

אסנת
 זײדין טײן פוין ?ךיף ךעם • נאר ו.ױיז

ױסה
בךיף( דעם לאגגט ךער )אלס

ריידין איוים דארט זיך ערז טוט , הארץ גיטער זײן I אה

 תיס ג.א?צין דעם אין , ארט _קײן ניטא איז י>ס
 פוים א,ין ,עךד אין , פײער אין ,ווינד אין

 גיפינען ;יט גאט ןיך טוט דאךט װאם
 זיגק דער נאר ,אויגין .קײן זעהען ?גס אפער

 לעבין ?ארין זיידע דער האט ,לעחרע זעלפע ךיא
גי^עבין יער1אי ,זײדין אומער , זו-ן ײן1

ױפף

פלײבין( אלנת אונ סף1י נאר ,זאל

)לײקט( אסנת
 העךשעי אונד פירישט דו-ןכלײכסטיגםטין אלער >צום

 ןענה■׳ ״צפנת מצײם לאנד דאם יף1א
אמן ׳ וןענין זײנע אלע אין אים בעגליק ! ^אט

к



עז יוסף נזנ^רת
 נןינןער מיינע פון העוין צויא ,איך,ײװארין בין ינט1מיא.<נףטט

 זינדער נאמק ךעם מיט , זײא בעשו-לדץט דוער ךער דאס
גיהעןט האב איןל ,זײער מיר װאונדעךט ;יס

 גיקלעךט אױף פיל איז ,̂קעביג וויצע סער ךער אז
 קאגעןז ךער ניט זײא ,דןער ךער זאל

? אגעןזעפי רןין ניט זײ^ען זײא אז
 פיךץ ^פיסה אין אײנעם איר לאזט דאן אונ

?וראגספאטיךין אײך צוא ,זון אינגסטין מײן הײסט אונ
גיבארין צווײא נאר מיר האט ,מו-טער זײן װעלכע
ױװאךין לארין פער איז , בײדין ?ײא פון אײגער

 טהיערין אים אויף ,אײביג וועל איך װאס
 דויערין טךערין ליא וועלין , .קפר םײן ציא ביז

 פעןבלינין מיר איז , ?רו-ךער זײן נאר
 פערטריבין צער שײן ,גאןד איך האב אים מיט

 לעבין מיטין זיך ^ײךין צוא איז ,#ווער ,ביטער
 ^עבין צוא אװעק ינד(ה דעם , מיר איז שווערער נאך
 בעגײן צו• זיף־ רחמניות מיט ,װײ>ענןעגיג ער1ל ךעם בעט איןד

אלײן קומען ציא ױגײט איןד בין ,;יט אז הלילה
 שבול זײן פאר גיפין ,?ןךערין סײסע מײג״ע וועל אונ
 פו-ל שמערצין מיט ,מיר איז הארץ דאם ךען
 רײלין טךעןין,טײן מײנע ,העלפין ניט וועט Щ אויפ א־נ

 זײךין מײן פו-ן ביירו^ה ,אמיטלי נאןד איןו האב
ןרוטען מיט ,טרעלין ?יט ! ;אט צוא געט איך

קויזען חימיל פון , דזילף ]ײן ,^לײך מיר מוז
ךעךט  גיװארין ,יע¥ט מיר איז , יארז ךבײפי־ג הו̂י

יארין פון $ער ,גיסאט איך האפ צרית



ױסף ככירת י
 ױךרמן« בין איןי ווען , גאט צו רוף איף אז אונ

יגןט ד־״ילף זײן ,אײביג מיר ,ער האט  גי̂י
 ע.ע־:?* ^רויס ז־;ער איך בעריהר פילײבט איביל, גיכט ^עטט

#ווערע דיא האךץ מײן , רעךעט דאס ךעץ
 פערפיטעךט הארץ מײן , דכײט פער איז נןאפ מײן
 ציטעךט אפךים מ״יגע , גיבויגין .כן>ךפעי מײן
 או^ליקען אזעלבע פון ,הערין ךעם פעהיט ! גאט

נע^ליפןין הער ךער זאל ,װעגין אלע אין
 געבין פאטיליע ז_ײן מיט אים זאל גאט או-נ

לעבין לא^עם א,י: , ^ליק אונ גיזוט־'
העפרי« אפךהם בן יצהק בן יעקב מיר פון

יוסף( פרן אךעם ךיא אין פאלט )אםנת

ע ענדע נ ע צ ס ע ט נ ע ה ע צ ײ ר ד

ע ם נ ה ע צ ר י ? פ סצענ
גארטין( לוםט )יוספ׳ס

 א־ויף ןיך טײלט צוא גארטין )ךער

אװאוןד( שטײט מיטין אין ,העלפט

ן(1.עבד ,בנימין ,)ייוסף

ױסף
פאםיךט פאטער אײער מיט האט וואס ,?יר צײלט ךער

װיםעגד



ױסף מכירת
 ן ךי^פוטירט קץרער זײנע מיט האפ איף וואס ,ןויםענד

בױמין
 װאונךער אגרויס טאקע עסז װאר פאטער מײן
 לע;דער אלע פון / ױטרײדע נאך דאך פארין ןנס

 אלײן זײא יפער1א , נןײ^עם ערי בעךיךט דאך
 $טײן §אר יעךער הןען ,ארלע;טליכקײט דמנר װאם

 פערלא;גען א\ם,דעםהערין;ם װא^ךעךט׳הױ?טזעכ?זליך
!יריעגען צוא אדוער מיר , $א$ין ײא1 ךאס

ױסף !
 ׳טיץ פאךי־ן זען־ן עסי איר וועט Iבאלד ! באלד

 דעכײן האב איןד וואס , פװנה מײן
טיןי״ים איצט.זײן איך וױל ,$ךי;עריגעו־ײד

זיןז( בעדײנסט )£ר

 מצבים אין איז ןרודער אײער אז ,וויםין זאלט איר
ער פאר ,אים האט עניג(ר ךער  גינוגזען אךנ

ער קוםען אהער אירזאלט ,שריױפין צו יןיר פעט,עם או̂נ

בנימין
 גי^עהען ״עפ נ־ילײכט,קען !פיךשט «הג^עדיגער

 זעהען נןענען איפ מיט ,מי־ זאל איןד דאם
 טר־;ערץ פאטעךפ ךעם ,שטילין זאל איך ךרום
בעדױעךין צוא אים , אויף ^יט ?ערט פאטער ךער רען

ױסף
I ךעבט ךער אז־וי אײביג פון ין1ש איז מצכלם אין .גײן



м י־וסף מכירת
 נןנע?ט כןײן גיוויזין ניט וועךט , פאמיליע זײן פאר אז

 אווא^ד דוךןל נאר , אים מיט איר כןענט ,ר־ייךין
 הא;ר פאךין צו אים פיר איך ,דא שטײט ווילט, איר אױב

̂ער פון אוועק גײט )יוסף ,װאגד זײט יע
 נײירין מען זעט ?צענע דער יף1א וועלכע
ךערןיװײטע( פו־ן ײט\וסף1אײן פר-ן בטטין

ױסף
 I גרויםער דױא גאט אוי ? בנימין מא??טוי וואט

 ? הי־סער דער טךימנר דער , פאטער דער מא?ט װאס .
? גיז^ד נאר ?ןר איז ? זײדע אונזער מא?ט װאס
? ?לץד הי־ום _עד , יעצט ביז ̂אך ערי איז

גיװײן( )מיט בנימין
 I ברוךער מײן יו?ף ? מאכמטו זע וואס
 גי^לידער גאנצין דעם ,מיר ןייל ךער
 ? ̂יקומען מצרים .קײן ביזטו י1אז וויא
? ^װאומן פאר אהער ביזטו , אוץץאןד וואןאך מיט
!/ערין1מ דאך ברעכט ,?י$כײ פאטערם אונזר !אה
;עךי;1טר צויא דיר ’ אף , אויף ;יט העלט ?ני־
! א^פאלט וואגד אין גיווען וואלט נאחאײ !! גאט אה
̂ען חאץ זאל איןז !גיישטאלט ליפטעע ךײן ,זעהען כןע
 גיריקט ניט אוי־ זיך איןו האב ,ךיר מיט רײדין צוא 1 אה

ן גיזץנט דײן זעהען ציא ,מעטליך איױך איז פילײכט

א׳שפאלט( דאךט גיפינען צוא , װאנד ארום יפט1ל 'פױמין
ױס־

בעװײזין אלם щ ̂ער ,פיךשט ךעם נאר כ>ט
ער



Л т

ЭД ייוסף מנ^רת
% Щ ױ ,בײדין או;ז װײזין פעךזעל

בנימין
 האנד מעכטײגע ךײן פון ;אשטורעם ארױם שיק !! גאט אה
I 1 ווא^ד או^י׳יקליכע דיא ?רעכין אײן זאל עסי ! אה

 ציא גי;עהנט , ארוים צוריק -גײט )ייוסף
?יס( ךיא צו יוספן פאלט בניטין ,בױ^זין

בנימין
!פיךשט עעדי;ער  אניךער אײך פאר פאל איןל !

 ! בךיךער צווײא או;ז אף ! אײןד .ערבארעמט
 גי׳טטאלטין ךיא זעהען אונז זיך לאןט

מאלטץ דער ניט ׳גם וועלין ,קרעפטין;מײנע ךען

ױסף
} £אן אײך ;>ס וועל איך

בנימין
I לןער סיין אײך נק:ךא איך I

װםף)צוא.עברזן(

! אהער ברודער זײן ?רײננ גײא

,וואגר הי;טעוין פיז ן1_ע?ד ?ויט גײט )יוסף
יום$׳ן( פיךט .עפדון , צו-ךיק אום זיף הןער־ין

! }תךער אײער «יז $ט
עבתן



ױםף מכירת ‘68
ױסף

! I I ייוםף ןו־וךער דײן בין איך

גןיל( נוײגטןײער אינ קוישט ,האלז זײן אף פאלטארוף )יוםף

.עלדון( )צוא ױסף
!היויז צוא גײא יעצט

בנימין צוא
 1 גוטער מײן ברוךער מײן ? בנ־נזין מאכסטו װאס

 4 מוטער אײן פו-ן ?ךיךער ! ט־ר זײנק בךידער
 גרויםין ךעם בוים דעם כײא !בט־מין דא זיןד זעץ

וויסין אונ ,העךין ,סיודות אומערע מאג

אניךער( בײדע זיך זעצין )זײא

 פארסער מיר זאג ,ךייךין ג־יר אײךער נאר
 ? אהער טיר פעךקויפין ?ריךער איטײנע דאןז, ווײסט דוא

 גידולד מיט װארהײט ךיא ,ךיכטיג זאגין מיר זאלםטו•
? אשולד ?ןכירה מײן אין , איויןד האט פאטער דער צי

)עלשטוי;ט( בנימין
עכמ פ־ער פערקויפט ךיר האבין ,פרידער מײ;ע  '? 1 אי̂ן

 ? I ! רע?ט אזוי איז דאס ! ! גאט אה
 ביזאיצ^ד גיט נאך ךאך פאטערװײס מײן
י קיט־ זײן יו־םף ,גןעךקויפין זײא אז

ױסף
? גיקומן פאטער מײן צו דאמאלס, זײנעןזײא ױאט דאגמירמיט

'?



פ יוסף םבירית
בנימין

 איבער דיר גיט פאטער דער וואם העמךיל ךיא !! וױיא
 אךיבער בךיךער מײנע שטײגםט דױא אז ןעװײז צום

 גירי?ט אײן ?נל׳וט אין ,פליכןט צו איר זײא ?כײ^ען
 גיזיקט אפערוױץטע מיט ,פאטער צופ ארײן זײנען

 אלײן העטדיל ךיא גיפונען נאר האבין ״מיר :זאגין ארנ
 ?» ? נײן צי ,יוספ׳ס איז דאס !פאטער ,קען דער
 !! ניװאלד י;ד'ס,(נ מײן איז >דאם ישכײט: פאנןער ךער ארנ

«1 װאלד אין ■ צרךיסין , אים האגיין ת1ךע חיות

ף ס ױן( )?ןיט װ ע הל
 נירין זײנע הארץ דין , ניזאגט האבין;עבאך פאטער ®ײן י1א

^ין שלע?$ע ע .טהירין פײזע פדן ,זיי^ען;אך.?גךגער מ . . . . 
בנימין

 I! וויגד אוי ? ? щ איר גיפינט »וואו• :שכײט ער
 ?< I .קינד מײן יוםף , סף1י ביזטו װאו
 זײט דער אן וואלד אין ״אז :?רץ־ער.עגפעךין ךיא

 מײט דער פו-ן , זאןד ארויטע מיר ךער.זעהען
 גוט ךאס ^אהענט,מירךעטרא;טין צו גײןנן מיר
 בלוט פו-ל איז ארום ,ךיסין צו־ ליגט העטליל ךיא
 אפײן צי אגליד ,נױיטער דאךט זוכין מיר

 אליץ־ פלוט פרן ,א?זלאד גאר גיפץען ?ןיר אבער
 ?ליסין טײכין וױא ,אוינין פאטעלש ךעם

 ךיסין צוא .קלײךער דיא ,ןיןד אף האט .ער
 גישרײא ײן1 מיט גישןאלטין ךעםהימיל, האט ;יר

!ווײ ,ךין !אוי .ןײן ,?ראכין צוא הערצער האט
אונ



I60 ת ר י כ ױסף מ
 טאג הײנטײגין ךעם ביז ,טרײהטין ניט זיך זט:לא אונ
 .קלאג מיט יאמער טיט ,פול רק איז הויז ךיא

 גי׳שעהען איז דאס אז ,יאר צװאנציג אונ צװײא םוין1
 גיװען אץנזער וואלט ;לם וויא איז ,שרײע• ךין אונ
ר האבין זײא ! אה !צארין זײ^ר אה ? ? פערקױפט ך ! 
? גיװאךין .קענינ וויצע א , ןאלד ?יןט דיא איג

ױסף
ען טיר אף זײנען ,#טראקען גינוג \ נײן י1א מן א װ ^ 

 ^יקוטען דךגא ךער צוא , ?ין איןד אײךער
 דעסין או-;טער ףװען א־ױןד , אקנעפט ׳טוין בין איןד
 ^יזעסין תיזימה אין ;יאר צװעלף שוין ?ין אי־

 העלװײט טיף האט , ׳טיקזאל מײן װאו אבער
 גאגלײט איבעךאל מיף ,אויג גאטעס האט
 טהיר א$ײזע ׳ גיהאט ןיןד אף עזוין האב איך

 טיר זיא שלאגט דער ,ליבע מיט וועלפע
 *טמאו־ץ סײן פילזלט װאס אײנע נאך אןער ״קעגין ךער
ץ טרוקענע מײן , בעפײכטעט האט אונ אן  ה

ך >אוי : זיא $רײט ,טרוים איר אין וועל?ע  !ווי
 הי;ד« ךיא צוױישין ,לײב דעם טען ישטעלט וואס
ע צום ך  גיװאױן גיוואר מיר זײנען $

 ?יבארין לײבין פון איז , זע׳לפקט ןיא אז
 טךינך! אײן פרן ,פאטיליע אײן פו-ן או-גז םיט
 דיךן שװעטטער או^ער פו-ן ,אטא?טער איז ?יא

ך דעם טאקס , זע^כסט _קעניג רעי ו  ב
ד ביז , נןרויא מיין איז זיא או-נ איצו̂י



ױסף מכירת
 פירט אונ גאךטין אין ארײן קיטט )אסנת

זײא( ^עבין זיך זעצט ךא ,האנד $ארין אפךעןען

בנימין
 ו גוף טײן עך>?ױ#טי !זע$ע ןךין ?מכײןגהט I יוםף אה

 !ארוף וואךהײט דיא $וױמט ,װאקער אויף בויגזיל וויא
 ? I לןנד ^וועכטעךם או^זער איז דאם אונ
! איצוןד נחת האב ! אהער ! §אטער אה !

ױסף
 ?רוךער טײעךער מײן , ?ױמין ?ויר זאג נאר

 וויךער מאל ?װײטין דעם ̂זיוין ?רעג איך ! גיךיץק
I עײן זײן א$^יר ער־ האט ו זײדע או^זער מאכט וואם

טרעךין( )?ױט בנימין
— זײן אמאל רועלין ?זיר וואן ,׳טוין איז ער־

גיוױין( )מיט יוםף
 ! I ךיךע טײערער שיין ! מיר איז ווײא ! אה
ען דאם ײט1 איר ^ג  ן עקידה ךער צוא פרײלאןד ,גי
 I גי^זטאךבין ,עס זײט איר ! ^זמה רוײליגע איר
 ! 1 הןךבן הייליגער ךער מ־וךיה בארנ פון ! איר

 ^ךין א״';זר ין1ע האט איר ! זײךע הײליגער ,יא
!זײן צו פליגיל £א$עס אונטער !אײןד איז ליכטיג

בנימין
 אליעטאנ קומען פ^עגט ׳ דידע זעלפיגער ךער

ן פר-ן , פאטער ךעם טרײסטין ךויסין.קלאג ך
ר®



н н ш

ш ת ר כי ױסף מ
 ווימין צו בקומן האט פאטער דער וויא ^ײןד ןען
 צוךיטין יוהפ׳ן האבין ,;־ע׳ת חיות אן

 ‘קלײך*י: כיםין!ייגע צו ,אזאק גיטאן אן האט
 חןר אין זיך בײא ,טו־ױעךין אוג ןיצין פלע?ט

 אײןז מיט לעו;ען ?לענט ערי װאוי דאלטין אט
 אטײןד וויא טרערין ,בראכין פאר הע^ד ךיא
ט פאר גיזינט דאס ^ן ר  אזײט אף קאפז ךיא ,ט
 : צײט אלע כק טענן אונ 'שרי;ק ?לעגט אונ

 !טוט ערע וואם אלס אף ^ירעכט איז »^אט
 I פלוט א^טו-לדיגע ךיא / גיסין פאר זער מייןע

עם האב איך אוי  1 אלײן איך נאר ׳ עילר ן
 גיין סבגות אין ױהײסין׳ אים דואב איןר

 У'р 1 או^ולדיגע ךיא ױט אבער
 זיט־« פו־ן רײן בץטו נןוואל, פרן וואסער וויא

 איצונד אים איף־ לאז אזוי אונ היומ, אוג^ד
 קץד« טײן >ירסף :$רײט נארנאונ גײט

#לאף פון אויף זיף חאפט £אל אנאנדערם
 ? ? עאף ױנג.ע דײן איז װאז 1 רחל !>רחל ;׳טױיט אונ
 1הבית ענןרת טײן ,^יךינט איך האב דיר ליב צו

 ! היות עסיןי לןיט־ ןײן ,זע אונ אויף #טײא
 גיהאט נחת איןד האב , יאר .זיבעצין ! אה

 זאט אים איך סאך ,ת1סד טיט חלטות ?יט
 געבר פון , ףלעךיןט האב איך וואס

 .קןד .קײן גיפװק ןיט ,לײב ךין האט איצט
 נלןראעס ,ךאבי־ן ,״עםין ?לײיש זײן

У П ר ע רעות< חיות ,ין1נרי:^
אטאל



ו ױסף מכירת
ט פאר ?לויט מיט ,העטךיל ךיא ןןר חאפט אמאל ן ן ף ^ 
 נןריצט פאר צײנער ליא ,נןערט פאר א־ויגין זײנע
 ?לאם פנים ליכטיגער דער ,װארפין צו האר נרא״נ ךיא
 נאפ אים וועךט לײב דאס אז , ^ךעק ?ןיט ציטערט אונ

 העכער װאס רק #רײט ,העטדיל ךי איר קושט
...........אזכר< ךךזלען פרן , ו;י?לי?ין איז דאס >אט

 רײךץ ני?ט ״קען #ר האךץ דאס קוועצט פאר )בנימינ׳ן
 ׳ ,יעטערל? ווײ^ט אוג יוםפץ אן אן זיך שפאלט אסגת

א האלט יוםף  איפ איז כזאךץ דאס ,הימיל צום אויגי־ן ך
מײטער( רעט אב, אטע?זט,עטװאם ;יםין;שטײנט,נ פאר

 נןאפ וי אראפ לאןט ,אונטאכט אין פאלד פלײבט אונ
 אפ אים טץטעךין יןיר צוא באלד לויפין טיר
 יאךין צוואנציג אונ צווײא ׳ אניעק איז אזוי אט
ניוואךץ עולם אבית איז ,חויז ?רײליכע ךיא פו-ן אז

ױסף
 ןליאה אגרױסע אבער טיר איז אײ^ע ןאס
 ? נבואה דין איז װאו- ? חכמה זײן איז װאו•
 גיווען איז אים אויף וואס ,הקוךש' רוח זײן

? .גיזעד׳ען ניט ?^בואה ,איעם ערי האט וויא

בנימין

ט ערי ווען ע ל  י^נועה ?ךײליכע £ײן בײא , ;ןײן פ
 ?בואה הײליגע מיט בעױיםטעלט ,װערין #ר פלעגט

 אישהנה זעלע דער צו איז ,קערןער״ פרײליכער דער ךען
גיטרא?ין אים האט , או^ליק דער צײט אבער



ת ר ױסף מכי
 ^לאפין &אר• זעלע ךיא איז ,^רױעךיג «יז נןערנ־ער ךער אז

ױסף
 ן ־ן1א פאטערב^ום ךעם }יט, צײלט ךער רףנער אונ
 ? קויפין פאר ךעם פון ? ?וכירה גאןצער ךער פון

 גי^רויפט לאנג אזוי , גרוב אין גיוואךפין
קויפט פאר י.#מעאלים צו , האט:מיר טײא ביז

$ךעק( )נזיט בנימין
ן ז גיגאנןען ןרודער ךיר טיט איז אזוי ! ? גיװאךפין א^רוב אין

ױסף
 I עלא^גען ^גדע^ין ?יל !אגרוב ! אה

ױמין ב
נא^ען ךער מציים אין ,ךיר טיט איז וויא אונ

ױסף
 ?ערלא^ען מײן איז וײל1 דער ,מיסין װעפטו ןאס
 לןלער מײן גידא^ק, מײן ,גענײן וױןוין צו ויר
אהער פאטער ןףין ?רײ;גען וןעל איןד ̂יז

בנימין
אלײן פאטער צים ,ז$ן }יט זא^סטו ו\יא ^גיער

ט ח.נקיל ,או^טער №ין גײט זון )דיא ך ע י  ו

סיטיל( צום קינןט יוסף ס^ענע׳ ין9י1א

ף ס ע

ר ^ן, ין1?ז הוי^ט זון ךיא ^ י ןײן *וא או



פג ױסף מכירת
ר איך גיעל  $טײן §אר צוא ;עויי־ן ,קוירץ ך

חא1 ^זיקין ׳ פא^עי צום איןד ורעל וואס
 ױ^לאגין ווער איך ,וועטען דוךןד ;יט נוײס איך אז

 זון ךי פון טרוים דעם ,ןיײלט דר האב איך װען דען
ער ;יוואךין ^יןיךט פא$ער ךער איז  פון ן
ט זײן א ה ס ע ק ^לעגט ג$ײער ין1י׳ ^ילױקט ;  ;ל:
;ען: טיר צוא .זיך וועט אז/ער ,װײזט דאם ךען  ̂ק

 אלײן גןא^זער }יט,ךער ווען ,זון ךי איז װער װארום
 Г4 ןריךער ךיא צוא ,טי־ר ער״ הײסט ךרום

אט1 ^עמען נג|מה ,טיר אף ןאלין דיא ךאם
 .ניהאט אנעס טיר אף ,לא^ג פרן דאן־ קאכין זייא ךען

גיךןלעךט איך האב אזוי ,גיךעט אײן זיןז איף האכ י1אז
? גי^וערט זיין זאל _עם2 זײן ? #רײבין איך וועל װאס טוא

 , נחת געבין ניט ,נןרײ^קען גאר אים איך װעל דאנזיט
 לסהעים אים טוא איך וויא ,אוים זעהט דאם ךען

 ןץר מײנע פאר ,^טךאפין מיך וױל
 איצ^ד להכעיס מיט ,קו^ען וועל איך אונ
 ליו־'?!ט פאר נאמען מײן פאטער »דוא ,בכן
 אפיר^ט״ איך בין אט , להבעיס אף ךיר
 גיפליבין הסכם ךער טיר ?ײא איז , ?כן
 גי^ךיבין ^יט גאר אונ ,ךין ?זצער אים ניט

פוטט ;אר איז גידא;ק מײן אז ,איצט אןער זע איך אז
גיװאוסט ניט זאך ״קײן פון , נעבאך האט פאטער ךער

 זאגין אים איך ^יק גלייןד מאתין , יעצט
 קלאגין;צוא אויף הער , לעבט זרן דײן אז

א^ווערע אהאלץ מיט ,עךסטיי1טר דוא וועטען נאןד
קוס



ее- ױסף מכירת
 זײן,עחיע זעה אינ , אהער קום
 שאפין צו ערי האט לאנד אגאנצע איויף וויא
 גראפין פירשטין קױען אים פאר
 מיד צו-א קומען גיוויס וועט , פאטער ךער אונ
 אפןױיר מיר ךאס זאגט ,פון.קגר מוטר או,זער דען
 אליץ דיא_קאילב אוים פאר — זיא זאגט - פיךט מיא
П נאר טטילא מוטער ךיא שױן וועט דאן

בניטין
 ה^לום עי'יהז מוטער אונןער

?־ חלום אין ןיר ,עמ זאגט

ױסף
 ! וואר אפין נאר ו גיק

 לןלאר וןעוטער אירע איך ךןער
 ארעםטיךט וואר םיר,איך ^עךקויפין נןריךער מײנע ווען

 גיפיו־ט .קבר איר פער^ײא , מיר מען האט
 ליגין ןאךט גיפליבין ,או;מא?ט אין בין איך ווען אונ

 ;יקריגין איר פון , תשיבה ךיא אט איך האב
 ויעלט װעע מײן אין ,ױליטין האב איץי װאס אלם אונ

 גישטעלט פאר גיךאנקען אין ,װעךטער איךע טיר זיף האט
ל איך , אײדער נאר  .קין V גןאטעי ט-ין גאך ה
 ךריקין ?ליךער הײנע ,אפיםיל גאך איך װיל
ה אויס ניט א  , ^יט ! הלילה , #
 קטטה זײא בײא איז ,מיר צוא קוטט וויא
חךטה האבין אלע איויב ,זעהען איצט איך וויל

ראובן



ת ר כי ד ױסף מ פ
 גיזעהען.קלאגין זעלבםט איך האני דיא , יששכר ,ו־אובן

 גיישלאגין האיצין אין , זינד דיא אױף זיןד האבין זײא
 רעיות דיא ,רײד ךיא ,גיהערט איןד האב תפיסה אין
 העבכײעש לןין פערשטײ איך אז , גימאקט מיר האב איך דען

 לאבין צום אזאןד ,טאן אױף איך וועל דרו-ם
 מאכין אגנב גןער ,מאןגין ךיר וועל איך
 מיר צו אקנעהט פער ,נעמען דיר וועל איןד אונ
 דיי פער ^טעלין , זיך װעלין זײא אויב אונ
 לעבין מיט , לײב מיט ,.קרעפטין אלע מיט
 געבין עךלןענען צוא , מיר איןד וועל דאן
ק אפראבע פער , מיר וועט דאם ךען  לינ
 זינען אין ׳ טכירה מײן אף ,הרטה זײא.האבין אז

 גוט אונ ,לןלוג יקזפיל , ראלע ריץ דוא נאר
מיגוט לע־>טע ךיא ביז ,נןרעטי יזיר מיט זײא

 או-גטערן פו-ן א־ויף שטײט ייוסף נא?ט, שוין װערט )^ס
щ קו^ט בױטין ,אפײם מיט אקנת א\ם נאך ,ים1ב э к)

בנימין
 I יןד(ל ?רוךעךס מײן ! אײנקיל ^װעסטעךס מײן !אה
ד פאטעי ײן3 ןױן״ װעקטו טײןנר וויא ^ י ! א

 ?ין(יבני )צוא ױסף

ס ןזאסט ח־א ע ? .קיגדעי ^
בנימק

צע?ין ןאלין ח צעהען
גיגעבץ אןאןזען ךיר נאך אלע

דוא



ױ&ן* טכירת №
ױסף

 פא׳טירט האט מיר מיט װאם ׳ גיװאוסט ;יט נאף הא?וט רוא
? טיטולירט ;עמען אזעלכע סיט , ןײא הא^טו י1אז וױא

בנימין
 ארײן ןיןען אין אזוי , נע^זען ךיא יןיר איז ךאמאלס

 א#ײן נבו-אה פון איז דאס אז ,איןד זעה ;ע?ט ^אר
 ^ײד איז ^עןזען צעהען אלע וויא ,איך זעה עצטזי

 אײןד מיט ,פא^יךט האט עסז וויא פוגקט
 ב?!יא?ט נעיזען ךיא האט פאטער ךער אז ,ראיה ןהא

 גיטראקט זיך ײא3 ,ער האט ^עביף מוז סף1»י
 ^ווער גיװען אים , טרײםטין צו־א איז ןערייבער

 ?זעי־ ניט לעפפט דוא אז ,גיװאוםט װאלט ןני ווען דען
 ;ערין1עד3 ציא י?ןין1אט ,$יר דער איז פיל מיא טוא
 קןריױערין ךער דןעל?ט ןואפ ,טויט איז י>עער }וען
 ^װע?ט( י?ין1א ןעלע )ןיין דידע ךער אז ,דוכט ?ןיר ^אר

 לעפט יו?וף אײמקיל לין אז ,ניװאו?ט ^יווים קןאט
קען ״ער פלע;ט ןוערןזער ?ןיט  .קלאגט $אטער ךער ןוען , וו̂י
ט איך ^אר א;י ײ ^ ך ע גיזא^ט איוים ^יט חאט וואס §ער ,פ

תטער װערט מיענע )אפין  וועלט אםנת ,פי
 צום יגין1א ליא אויף ךךיפט ,?עוײיקפןעלט

ןיךיךט( יף1א ^עתוין}ועךק איךע אלע ,?ןיסיל

ת סנ א
 !^יריךט ליר פון ווערט זעלע סײן I הייל^עיד־דע ז אה
^יפירט אקו־;ן נ§ער ,פאטער ןײן דאם האט דיך

אכיט״י־'



пь ייוסף מבירת
 האגד אין חלף דעם ! ?לײצע אפין האלץ אנץךיל

 «לאגד מוריה צוא - פרײלאך בײךע עסז ;ײט איר
 גליךער הײליגע דײןע ,דיר בינדעט נןאפןער ךײן
 I 1 א;יךער מזבח אפין ךיי ליץט אונ
 I יאר הווןךעךט צו טיײפט ןײן !יןוןוק זײן
 קלאו־ אף טיויט ריין ^וין ןעקט ! דוא אוג
 אפ _קאם ךיר לאזט , מוטער דײן וויא וױיקוט דזא
̂ין ;יץציג איר  ! נןאפ אין אויג אײן איר ,בן;ךויד יארי־
 גיישטךעקט אויס האלז ךײן ,חלף כןעגין ןאך האקט דוא אוג
. אט ,£:ײדין ^ע?זט טאיזע דײן . .אט . . .ױענןט איז . . . . 
א  גיקזטעלט קוקין , מלאנים זיך האיין ן

 ןישטעלט א־ויס האלז דיא זו-ן ךער , חלף מיטין טא?ןע ךער וויא
 I .קוועלט האךץ ןאס , טךערין רי;ען יגין1א ךיא

.װײט ניט האלז צום — י1א ,שוין טרא^ט ^ר— י1א . 
ט ןנר . ארוף שוין לי̂י . ט ?גר - אןי . ײ ^ !...............

אונטאטט( אין פאלט

ע ד נ ע ע ט נ ע צ ר ע ע פ נ ע צ ס

סצענע פינפצענטע
 מצרים( פון װיאךפט ןיווײא ,פ&ן כ/יין ט;צרים פרן וועג )ךיא

עלף ךיא ,גא׳טצינעץ !ײטין בײדע פון )ב׳וימער



ת ג׳לג ר י נ ױסף כ
 זײן פיךט יעךערער ,אן האךין יוםף פון בךיךער

 ךיא אריף ון״בואה דיא ,דואגד פארין אײזיל
 א^טימע זיך העךט щ ,גיפאקט איץלען
0! עזטײט ! ווארט ! .עברים 1 דזאלט : ^רײט

נפתלי
׳טרײט או-נז צוא אײנער אז דו-כט $יר

 $טים ךיא . הארכין אפ זיף *טטעלין )אלע
1 1 האלט : $רײט ;עהעגטער

שמעון
 ניײט דער פון אקול ןיך דזערט ״עם ,רי?טיג ,יא

 ^טים ךיא , אניךער זין־ ^טעלין )ןײא
!( נואךט : ׳טרײט *אהעןט ׳טוין איז

זבולון
 אוים ?זיר עחט1 ^טים דיא ! ןף־ךער

הויז עני^ס(ר וויצע פו-ן אדױ-טא^ט ךעם פין

אשר
 פטיר ױט נאך ןינען ?דר I ברידער

 פאטער בײן הײם ךער אין ,ניט נאך זײנען יןיר

<ןב( ?גטװאס רוהט ערי ,אן קוטט )סלו-א

סלוא
 אום גיט אײף קעךטי איר או-נ ,$רײא איך אז איעל־ה פון

 ? יטטום >יי ? עפרים איר זײט טויב
דער



ת ר כי כ> ױםף מ
0א דיכעט )ןך

 גיטרו^קען האט איר וואס ,ןעכער זילבעךנער רער
 ,קק3.גיזי אײן וויא אז.י ,גיווארין ניט >ר’ איז
 ; דארט הידיז אין ניט װאר ,איר װיא אמ־ערער לןין
 אךט ךעם גיטראפין גיט ! .עלךים אבער האט איר
אך איר ךארפט ,?זךשטע דאס  גוט גאנץ פער׳׳צטעהן ן

 מינוט ךיא שפיךץ מען וועט ,שטענזץג אים ױ־>ט מיא אז
 צױבערײא ,בעכער דעם מיט , וויךכ מײן בעגוצט ,צװײטי^ס

אשטו^רײא חלעכין ! איר גנבת מעמען בײא או-נ

נךערונג(;פעךװאו טיט אן זיך קוק־ן בריךער )ךיא

ה ד הו י
 ןיסט אום אײןל איר.עךגערט ! הער ליבסטער

 ניםט מיר זײ;ען — איט טרוייט — גנבים נןײן
צוריק מיר ?רײעען ,געלט יענע פנען פד-ן

 ! ? שטיק א זילבער גנבנען גאך בפכט
 סעךין פרן בעכעך ךעם ,װעמען בייא איר גיפעט

וועךין #.טראפיךט ,טיויט צום יעגער זאל
 נןנע?ט העךין צום זײן זאלין אלע, אונןןיר

? ךעכט איף האב \ קער ןןײן ? יא

סלוא
 *נײן׳ זאג איןד ^אר ,זײן ןן;ס דאךף אז־וי

 אליץ גנב ךער , ןיין נאר זאל אקנעכט
 ריין בלײבין אלע, איבערעע ךיא אוג
גיץ פאטער אײער צו ,לשלום אײך איךמענט אונ

.12*



ת 1נ? ר כי ױפף מ
 פא^גט פלוא ,זעק ךיא אראפ נעמען בךיךער )ךיא

 קו?זט כיז״ער ,?ריןער ^עלטערע ךיא פרן זובין צוא אן
 געןשט אונ נד;הא דיא אר־ין ישטעקט ערי ,בנימין צוא

 ?רעכין פאר ?רידער ךיא ,בעכער ךעם ארויס
א .קלײדער( דיא ךײםין צוא אונ ,הענד ף

א אשםײכיל( )מיט סלן
 ? זאגין איר,יעצט וועט וואס \ לײט ארדענטליכע ,נזא

 !ז טךאגין גןאר בעכער דעם אהער ,נד אוו האט גיװים
 ! ! מיאם פוי ו ? גמענען אײני.קלאך אברהמם

 ׳ שיהות טאכטרףן ! לײט ,עךליכע ,נ־א , נוא
!! גאט אה ! ? אורחים ^ז־ינע איז דאם אט т זו • •• т т  • • +  V

!^זטאט אין צוךיק ,צוריק גיכערו ,נו-א ,נױא

 ׳ אײזלין ךיא אף ךיק צי זעק ךיא ארוף לײגין גיריךער )דיא
ןארץ( אפע־דריפליכין מיט ?ױטין צוא .יהװ־ה

יהודה
ר ; ז זון ס רחל דאןד ?יןט .י ׳• בילרער ךיא מיט מא^זע דײן היא ^'

ן מי י בנ

ן ^ין איף אז , איזת ךעם וױיס ^אט ־;12 ער ז ךי

שי״״ר .יהודה( צו’ י

 ן ?־ ארײנעם אמעלשין בע׳שולדיגפטו וואם
! כןײט>ם בעשלדיגין צוא ױט האבין מיר
ר.................אלײן ווײכין נזיר ע פךעפי[ אדנז דאךף גיװיפין ך

פעלגםן ניט וועלט ;עם — שפעטער — פליער איויף מאנט גאט



ת ביו ױסף £
ק ?יז ,צוךיק אום זיך ״קערין )זײא  מ

?וצענע( אפין ױט שיין ײא1 >גחט1

עבצענטע ע ז סצענ
ןאל( גאסט )יוס?ס

 .אדױטא^טין אײניגע ,אפױם ,?זנ$ה ,אםנת ,םף1)י
,האנד אין בעכער דעם מיט אכײן קו?זט םלוא
 ערעלוליך יעקב פון גין אלע אים גאך
טיר( בײן שטײן בלײבין זײא ,$ע?זט פאר

סלוא
 פאראנען איז וואש אלץ ! ׳טטוב ךיא א׳ויף ראטט

דאגק פו-ן גיפעלין עןעס״ נאך ,זײא װעט פילײפט
ױסף

 1 בעדײט װאס ראס אט ! .ע?רים ,נ*א
 ! ? לײט ארךעגטליכע \ ? אײגקלאך אברהמס

 ׳ בײא ךער פענה״ ״צפנת דאף מען רופט מיר
 ,פרײא ,איזמיראפין ,פערבאתע^הייט אלע דאם

צויבערײא איך $טײא פאר בענער, דעם אן

יהודה
?זלעכט אדער גוט ,רײדין ניט גקענען מיר



т ת ר בי ױסף מ
 רעכט זײן או:ז פון , איויף דא מאנט גאט
 .קנעפט היר בלײפען פאר , אלע אלע, ?יר

ױסף
 גיפונען בעכער דעם האט מעז וואס ךעם בײא !הלילה
 ךינען צוא אף היר , בלײבט פאר יענער

 ̂יין אײןד .קע^ט איר ? אלעמען צוא אי־ האב וואס
!אלײן גגב ךער נאר ,לײךין דאךף שטראף ךיא

?ױמין( אף נךיג;װײזע םלוא צוא יןבף
הויז אין מיר צוא אױין אים $יר

?ךידער( דיא )צו-א
לוי־ז ײט1 איר , ̂ײן אײןד ענט(ר איר

 אין ארײן אים פיךט ׳ בױטי;'; נ>טט )םליא
 דיא בךעכין בךידער ךיא ,צימער אזײטיגין

 אב טךעט ןהו-דה , ^טילערהײד ווײגען ,ה־ינד
,^טו-ל( יוםפס צוא געעהעגט ,?ריךער ךיא פון

יהודה
 ױידק צו מיר ^רלויפט ! פיושט רורכלויבםיטגםטער

 איןז^זעץאײךבײךין,ךער״קעגיג זײטגלײךוױא איר
 גיקומען דינען מיר ווען ,מאל ̂גךישטין דעם
 פעןנוטען אײך צוא ,א>שולריג אייט מען האט

 גיפרעגט אונז האט איר וואס ,דאייראםין שטריץגע ךיא פון
 ןמדעקט אײך , הויז פון השזיפטין אלע מיר האבין

אהער ?ךײנגען אי^שטין ךעם היישט איר ביז



ת ר כי пЬ ױםף מ
 יארין אלטע ף צו טרײסט ךער ,ניפליניין ךער אים אין
ע נאר האט ,טוטער זײער ךען  גיבארין צוױיא ךז
 לןאךין נןײן ניטא עיוין ,הונגער ךער ךך׳ץןט אז דאן

 גיטרויט מיר אים , הענד מײנע איויף פאטער דער האט
 טויט דער װיא שװער װאר , ךןד ישײךין זײן אבער

 גיןרא?ט מצך^ם נןײן ,גיגרמען שיוין אים האב אץד אז
 גיטכא?ט אוים אים אף , בלבולים ניײנ וועךט

 פערהאלטין צוא אים ,פעדלאנגט הער דער אוג
 אלטין דעם טאטין אוטער צוא ,אים אן מיר קומען
 זײן מעךדער ךיא פאטער אפין זעלפסט מיר וועלין

 ארײן ן:רוב אין הלילה , טךעךין מיט קוטט ״ער אונ
א ,העררן פ־ו-ן יעצט איןד פערלאנג  רעכט איי^ע ך

 אקנעכט פאר אים אנשטאט ,פערנלײבין זאל איןז ךאם
 אהעלד בין איך ,קרעפטין מער האב איןד
פעלד אין אונ הויז אין ,נרצין ךיא װעל אץ

גײן( אוועק צו-ם $טו-ל זײן פוץ איויף ישטײט )יןלף
^טול( פון אױף #טייט ,ער )אלם יןסף

 צײט .קײן האב איך ,פלויךערין שיוין בינז־נ
 לײט ,עךליכע מיט ,האך־לען גײן מיך זט:לא

 זײנע פו-ן ,צאךין טיט קוכןט )יהװ־ה
ארוים( פלוט איט ^יפין אויגין

ה ד הו י
ק ךןז לאמיר ע ע  ןאגין ליבעך^ט איך וואלט ,פךיךען אין ן

לוי( מיט שטעון אף )װײזינדיג
שלאגין דער ^כם ^זטאט דיא האבין מענשין צווײא ךיא אט



вת ״ ר כי ױםף מ
^עבטער )טיט ה;ױס אך־וטאנטץ( זײנע צו א

 בעריטט איזאל זיןז האט אײןער ח ח ח
ת ,אלײב רײסין צו וועט ערי אז ע #  ברומט ״ער ן

 גישאטין מוראמןעט זי־ האבין וואלד אין : אסינזן
 טךאניוץ צו• פוש אײן מיט ,אלעמען זײא ,ער האט

בךיךער( ךיא .)צו-א
 גילעגין בעט צו אלע זײא זײגען שכם אין !׳שוטים

 לעגין אן שפיזין אן ׳ ע(נקר־אנר , שװאכע
 מאן ה^ךערט ךרײא , הפל בםןד אונ
 ! I פאכאן מעףטין מילײאן צװעלף איז מצכים, אין

 ! ! טילי^ער פולקין ! ! גבוךימ טויןינדער
!קרעפעסטין מעכטיגע  11 גיװער מיט פול !

! אײך איךט איר ! ד:פכײנ נײן ! אה
I! וןלײןד ניט $כם צו■ נאך איז מצרים

 ן יס1א ניט щ מא־ט ,ןריךער דײגע פערװאס אנער
א נאר ? ארויס טיויל גרויס ךײן מיט זיןד שטעלסט ,ת

יהודה
 הע?ט מײגע אף אים טיר טריויט , פאטער דער ךען

 גיקעגט ניט איף האב , נעמען אים אנךעןם
 גיוואךין אערב , אים פער איןד בין ךרום

 פארין ניט ,פאטער ךער אים לאזט ,זאןשט
 אבײט מאכין , גיוױס ,וועט הערר ךער אבער

 צײט א\ע נוצין אים וועל איןי ךען
 ׳ש;:רײט צום מיך ^יטעלט , ׳טלום אאום אין

מי^נײט זאנגען וויא ,הײא וויא הןאםין איןד ןועל
יימ«

/



פט ױסף מכירת
אךוטא^טין( זײנע )צוא יוםף

 איץ מיןל־ #ךעלןט ערז נאר ,טאן װאלט איך
ײן1 מלחטיות היויז צוא יןיר ײא3 װעט ,עס ,:ןירלטע איך

ווײלע( אקלײן ןיך ןט4>יעךײ )יוםף

ױסף
אך1 אנאמ־ער ?זיט ,!יעיןךידיגין פאטער ךעם װעל איף

יהידה
 גימאןז *נזוין לאזט 1 פיך^ט דור?לוי?סטי^טער

 שטךײטין צו /צוין גינוג נןרײנקען׳ צו אונז ׳טױן ךנוג
ײײ}[ין ניט געלט אויף ,.קיט־ וועט.ךין פאטער ךער

ױסף
 געלט מיט אים באצאלין צוא , }יט ךײ;ק איןד
ר— מיר רוןנט - װאס מיט נאר — ניוועלט אלײן וואלט ^

יהודה
? אזאף >ןער איז ^ואם

נןנעקט( ךי;ע )צו-א יוםף

 ארויס איויך גײט אלײן ,א?טיעטין אלעטען הײסט
! הויז אין בלײבין זאלין , עברים ךיא א־ויסער ]

 א?עת זײא מיט ,ארוים גײען )אלע
?זנעה( אונ אויהער..עבדיון , אויך

יו־סו*
ברודער פערלאיענעם אײער װײזין אײף איך,קען

גיעג



м ת ד כי ױסף מ
יהודה

ארוךןןר וױא האךץ אוגזער ,קערין ציא שוין ניניג
— ! הם פון ;יט - י ישם פרן רןנדער ךינען מיר

! אברהם פר-ן גאט ךעם §אר , אײך פירכטעט !I
ױסף

 גאט פון הילפע ךיא ?ןיט /זרפארין׳ נין איןד
שטאט אין ןזיר איז , ברוןער איײער אל

פלײך רא ^זטײט ,איר װיא אזוי אונ
! אײך פער ?רוךער אײער ,זעהען איר וועט

 פערוואופךער^ג( גריױס מיט אן אלע ןיך קוקין ברידער )דיא
עבדון צוא ױפף

I אהער לאנג ךער , טאץ גאלךענעפ ךעם
 טאץ ךעם אךײן נראגט , ארוים לויפט );נבדון

 צו טךאגט שײדאראפי, ךעם נעטט יוסף אשײד אין
 װערטער אײגיגע וואס זאלט ,מויל צום טאץ ךעם

̂( שײר ךעם אן טוט ,שטילעךהייד צוךי
לן,עפט( )צום ױסף

 טיר אפין טאץ ךעם אױף הײנג
טיר אנטרןעגין ,זײט לויטערין דעם מיט

טאץ< ךעם אויף הײנגט )לגפדון
ברידער( ךיא )צוא יןסף

 ! בךיךער קו-מט מיר צוא נעהי&טער
אגילער אײך שטעלט ]ײטין בײדע פו-ן

עבדק צוא ױסף
 רייד איך וויא גלײןד
שײד ךעם אראפ ^עם



ת ר ױםף מני
^רוים( באלד גײט או-נ ,אראפ שײד דעם האפט ועןדון

בךיךער( ךיא )צ־א ױסף

 ליכט דאם אין ,שיין אין , טאץ אין אײן זיך קינןט
? גיןינט ?רוךעךש א־ץ>ר דאךטין איר זע?עט

טאץ( «ין קולןז ןךיךער )ךיא
?ךיךער( )דיא

גײו
ױבף

 טט טאץ אין ,אײן אלןאךסט זיך קונןט
ט אגאלדענע אין ,א״יגעם איר זעט ־ ו  ? ה

 אדעני, זײט בײן , אקײט האלז אפין
 ירענין הײטע מיט ,טוךבאן אװײפין אין
 גןלײד זײךענע בלאע אלא^גע אין
 ? ש־־ד אואלךענעם מיט כןינלזאל/ זײן
 מהוןר אזיוי I אח ? ניט אים זעהט איר
? ? ?תךער איייער ניט דאש איז

.שטײן'שךעלןליך.ערשטױנט ^לײבין פךידער )ךיא
גיץ( ארויפ זאל % מנשה׳ן צ־א ווינהט סף1י

אגיווײן( מיט היויןד ךער ;אין ױסף

 !! איןד ! יוסף ?תךער אײער נײן אקד
 מיןד איר פעוקוי^ט מצךים _קײן װאס

‘ן קראפט בײאד־ן נאןל איז,ער ? פאטעד מײן מא?ט װאם
? 'שלאפט פאר ניט ת1כוח ךיא ,^רות זײנע אים הא?ץ



ױסף כבידת
,דולדעט צוא ?לײבין בךידער )ךי

(ГДОЗДХ גיט װאךט כןענען.קײן

ױסף
 1יר5 צוא ^עהענטער קו?וט ? עך#ךאךןן״איר זײט װאם
I ^יר פון ארױס אים לאזט ? בניטין מיין איז װאי

 ארוף פאלט ערז ,טיר פון ארויס לױפט )בױמין
,פיל װײנען״זײער אוג קושיןדך ׳ האלז אפין ייוספן

גיפלי^ין( אישפראך אן זײנען ?ךיךער ךיא

פןיךער( ךיא )צוא יןסף

 ין5ךרי פאר גיט אײןז זאל ,אונרוהיג ;יט זײט
 )ויםין איר זט:מו , פיתנג גאטעס איז אזיוי
ט ער ק  ין$1§ײ צוא אײך ,אהער קויך $

 ?יײזין פאר גימאן ײס דזאט איר אז ,ניט ךײנקט
 זינען זײן איז אזוי ,ךציון גאטעס איז אזוי

 אנטךינען הו^גער פון אײך זאל ?ךי,ער
 גיןייךט זײן צוא .קרוין אין , אהער מיך שי.קט ;יר

 וויךט ךער הויז זײן אין , אפאטער וויא בײן,קע;יג
גי$יךט ^עפטער מײן מיט װעךט ,מצנ־ים גאגץ

בײךע.קי;ךער( ?ןיט ארײן קוטט )א?נת

 איציגד ,זעהט איר וועלכע ,פחיי מײן אסגת ךי אט
 אקינד ףנה׳ם ^װעםטער אומער איז׳ ןיא

 לעבט דער צוױיא.קיגךערלאןד ךיזע ,איןד האב איר םיט
.גיקלעפט צוא פאטער צום וויא ,זײא ציא בין אי־ װאס

שט.ךא אונאפרים, מגשה ארום נעמט )פױמין זײ^ר קו

1 
I



« ױסף מיירת
איטליכען פו-ן רואלז ךיא אף ארוף פאלט יוםף ,$יל

$יל( זילנר וױיגט אונ זײא קושט , בעזוגןער ?רודער
ו *

בן א .עטװאס קומט )אלס ראו זיך( «
1 גאט אה 1 1

Т Т

יששכר
.י ! I לע?נט יוסף

יהודה
1 פאטער 1 !

אשר
I! 1 ניט אויגין מײגע גלויבט האךץ טײן 1 אה

נפתלי־
? ? אן זאוןט ווער פאטער ךעם !אה

גד
? ? איך זעה וואם ! אה

ןן( ,זבו-לת ׳ לױ ׳ ן1)שםע

א גאט I ז$ה ! 11 ^רויפער ח

פאלט פארהאנג דער

ע ד נ ע ע ט ג ע ה ע צ כ ע ע ז ג ע צ ס

ד ו א ך נ י ו א

ט ק א ר ע ט ס ק ע ז



» ױסף ציכירת ג

בעטער י אקט ז
ע ט נ ה ע צ ב י ע ז נ ע צ ס

ן(1ח?ר בײא )אװאלד

בעעגען( טאג )פאר

^ךז־ דער אויף גיקגיט אלײן י_עקב
 לןײניגרײך אלע איבער , עניג(ל דער גאט
 דירגלײך צי איז ווער ,ךוײזיל אין ,ךער^ךד אויף
 טעג גאר נאןד וואר ״עס אײ ,גװוען פךי?;ר ביזט

 אבי־עג אן , אישיעור אן , זײן'שןעײער וועםט
 דעקט פאר באךגין פאר ,אלעמען פון כיןט ד־א
 אנפלעקט ךאןז ביןטו• ,זא־ וױו־ער יעט אין

 גיפינען ניט אײביג ךיר וועט ,מעניש דומער ךער
 זינען ןער נאר ,העךצער _קײן זעהען ךיר
 ליפטיג ךער אין אפילז ,ניט ךיך זעהען מיר
 ךילטיג גאנץ זעךזסטו ,פץצטער דער אין אונ
 זאכין אלע פון ביןטו , אוךזא־ ךיא םיבה דיא

 מאכק דאם^ענלטו ,איז רוילין אלםװאסדײן
 יאךין טויזינךער אונז בײא ווייל אוג
 גיפאךין בײא פאר ,אךגע וויא ךיר בײא איז

 ךרום אונ , קרךץ גא^ץ מיר זעהען
 לךום אוגז בײא איז , גלײך; איז ךיר בײא וואס
ישלעכט אויס זעהט ,אונז בײא װאס דאם г י : . ־• - ז•• :

 ו־עכט אונ גלײך ,איז דאס אז וױיםטו
הוף צום נ־יז ,וױיט גאגץ קוקפט דוא ךען



צב ױסף פכירת
 אישטךאף ;יט , בה1אט איז ראס אז

 וויסין סיוד דעם עסי ,קענ?ט ,גאט דו-א נאר
 ריםץ צוא י;ד(נ מײן , האבין חיות וואם
 װײט קוקסט דוא אונ קוךץ, קוקט מענש ךער

אס וואם ,גאט מיר .ענדעק  — בעדײט ן
 ;עךין1ד טוט ךאט אז ,יאר צוואנצינ אונ צוױיא שוין

 טריױערין ניט זאל איןד , ם־וד דײן ^נטדעק
אונ־נןלונ , גוט איז פיר^נג דײן , וױיס איך

*( ז !נינרג !׳ »גינוג שיוין זאג , צריות מ־ינע צוא
 ארום( ןיך קוקט ;>ר , שטײן;גך^ט־ױנט בלײןיט )מ$קב

? גאר ינזױן איז צרות מײנע ? גינוג
 ניטכןלאר איןל ווײם ? מיר ךאס ווער^נטפעךט אבער

 • אתקיף ביזט ! קענסטי ? ךאס הי,ענטפערהט !גאט
 1!מגקב — ! ! י_עקכ קנע?ט: דײן אף ךיןד ,עךבארעם

 לױעךין מוז איך ? טיר ,עס רו?ט ווער
ארום( זיןד קט:קו )?זר

1! טרוי;גרין - ? ! ^רועעלין מײן ,עס פרײט וועמען
? פײן מײן אף ? איןד זאל טריױעךין

אכײן הא;ד דײן אין איבער !גאט גיבמיר איך
.י ! דיץ - ! ריין איז , האב איך װאם אלס ךען

 איצלנד אונ ,איך/״עוויג גיהער ךיר צוא ,נײן ?־ מײן
ךינד יעךע , ׳טאף ;עךער ,אלעס אלעס,

ך יעדער ,לעיין מינוט יעךער ץד ! קי 1! גן
? ישיזאךץ מײן מיר מאוןט ךער װער ! ! אה

в т •< װאר■ לעצטין דעם רואלר פוז אעכא »פפערט
I »  У * -  * Т V-  I  Т I I  у  Т • י « I



ת № ר בי יזסף מ
 ! וןארץ מײן פון װאוט־ין ךיא גרעסעךט פער ווער
 ( ! יוכף — ן יוסף כןינד מײן ,טיר מאנען ךער צוא
 שװעכט שטענד־יג מיר גיזיבט רײן !! יוםף
 I ! לעןט — 11 לעבט ךיןטאטע אונ !א־וי חי׳ות, כײסין צי ךיר
 לעבין .קײן הײםט ךאם ,נײן ? לעןט ;זר

 גיגעבין טויט צום לא;ג שויין בין איך
 דאנק איבער איךלעב ,גװאלד איבער גײ איך

 נק;קכא; אונ שװאך , צע־נען אין גיביױגין
 נקוועלע לעבענס סײן װאר יוםף ! אה
? אזעצע אן אקעךפער לעפט ,נוא

כןךענןטין( אן ןלײןט עער

 אהײם גײן צוא ׳ נןרעפטין כ־ןײן האב איך 1 אה
 ים1ב ךעם אונטער ,זעצין ךא טיך וועל אי־

,עטװאס( זיף־ ^עדײנקט ׳ אניךער ןיןד זעצט )?גר
 ? גיווארין קינךער מײנע מיט ןאךט איז וואם

 .נקארין נןײן גיטא באלד שוין איז ^טוב אין
 1 פאךין צו קרמען ,גידאלפט שיוין האפין זײא

^זמיל( פלײפט );נר
 ? װער , ?ןיר דאס ;ננטפערט ווער אבער

 ? אהער קוטט;זר וויא ? יזע^ש אפךעמדער
 ? ^ווער איז הארץ מײן ווען ,?ןיר פון ווער לא?ט

щ טךער מײן אױף , ?רײק זיןד װער ? 
 I הער טײן גאט ? ^אט דוא פי־לײפט
 גישיקט חילפע דײן האםטו• פנלײכט

איזגיךײכןט ױען.ער ,קנעקט:דײן צו״ער?רײען



а יו־סף מכירת
 ? בקליקט אים האסטו ,ווערטער דיי^ע מיט אוג
א ? ווײטין פרן עטים רײן טיט ! גאט מיר ^נ^־פערםט ח

...............בעךײטין טוט דאס וואס , נקלערין דאןז מען דארף
 גיהערט יעצט איך האב ,ווער?ןער ןיבין ;יט אויב
ן בין איןז יוען ע נ א  נןלעךט פער בוים ?ײן , ^

רין« , יעקב ,״גינוג  !קלוג וויא אח , טרו̂י
!גאט !  ? גינוג איז עריןיטרוי אז ,מיר זאגםט דוא ,

 ,לענט< — יוסף - קינד — »ךײן װעךטער לעצטע ךיא אןער
 גיכןלעפט ניט האךצין צום ?ץר האט ךאס ;זפעס

 פערשװעבט יגיל1אפ האטןוי ערזיאר,אז או־גצװאנציג צוױי שיוין
 ^לעפט צוא ?ל״ע זײן האבין ,וואלד פרן פןהיךען בײזע
לע?נט י־וסף אז , אן מיר זאגסטו ;עצט

ס  מיט $טים אךאטען פו-ן אגיזא;ג זיןד הערט $
וואלד( הינטעךין אגיטאךע, פון שפילין ךעם

 פעךרולט איך בין , א^סט פו-ן צער פו-ן ,נײן ,נײן !י1א
9 ןיגג_ט מי - ,עם איך הער וואס - אבער $ ,рילט — 

 א;ג1ני א׳צײ^ע פאר וואס ,^זטים אזיהער פאר װאם !אה
יל1פ ךיא פון ,יטע^ער , ^ענער ̂ג ̂י . - לןלא

 העטערץ ליד ךיא העךט ערי ,׳צטיל ?לײ?ט יעקב
ווערטער( ךיןע ?ןיט ^פי־לט אונ ןי^ט щ )ויא נואלד

.1

 גאט ״עפיגט ,הילף פרן קװאל; ךעם
! ׳טעפט דאךטין פון I הערצער ענע(טרו־

 ךאךיט גאטעס יז4טיף,א וױ גרויס װי
! ! לעבט יומף פעטער עײן

№



шכנירת ют»I
О

ט, מצךים פון צ א ך  ארױפ הילף ךיא ^
 1פעךשלע?ט איפ האט ,האנד גאטעם

1 גרוים וױא פרײד דיא ! י גאט אה : • т т
1 לעבט יוםף פעטער ןןײן 1

 ן ױיסטער הײליגע ״ אדזער קומט
 שװע?ט גיכער , זײךין מײן צוא
 אמײסטער ביזט I גךױםער דו-א גאט
! I לעבט יוםף פעטער ןךין

 שפיךפ אונ זעהט ,מע^ין נאר קדלןט
 וועבט שטיביל ז־ין ישפין דער קי^טליך׳ וויא
 גיפיךפ גאט ךא האט , כך^טליכער ;א־
1! לעבט יוםף פעטער ןךין

׳. נאבטיגאלין ! פ־יגלאך איר ןי^ט
 ארעצעפט ןןרםט איר זײט , פרײד צו

 פערפאלץ גיט איז ׳טרוים ןײךין׳ם ךעם
י !! לעפט יוםף פעטער מײן

ט םי ב) ק ע ®ערװאמלערמג( י

 שײן וויא ,ןים װיא ,^טים דיא אח
א ? עזרח אלײן נןינד מײן דאס בץט ח



ױסף מכירת
 ךיר איך ״קען דער ,^טים דײן פון

מיר צוא ^עהענטער כןיט־ מײן אהער
ס סאןי( אין אגי־טאךע מיט שרדו ארײן ק־;זט $

יעקב
 1 קיט־ ליפעם מײן ,ישײן גאנץ זינגםט

 איצ^גד איויף רײפטו• ,װאונדין מײנ־׳נ נאר
!ווי;ד אונ מיר י1א ,יוםפן מיר מאנקט ךער

שרח
 בע^װעיץ האךץ ריין ואל איך הלילה

 ׳ טרערין דײנע ,געךין זײן זאל איןו
 ױגרוגךעט פךײד א־ויף נאר איז ליד מײן
װאוט־עט §ער איז וואם ,הײלען צו האךץ ךין

יעקב
 ן ליד ךײן זינגםטו ,היילין צו האךץ מיין
 גליד פער גליד , אוף מיר רײםט ךאס אח
 גינןלע?«ט צוא ׳טוין ,גיװען איז װאוגד ךיא

 — לעפט יופף אז , אליד זינן.סטו
 .א^פיז מיר פאר ,אליד איז דיר פאר
 איז סף1י מײן װאו ,ווײס גאט
 געםין פער ח;ה דיא אן עיוין האט וואלד דער

גיגעפין איויף נןינד מיין האט װעלכע
ךץח( אן קוקט י?ןער1ג ךיא דוךך ווײטין פרן זעט )מי

שרח י
א  ױקלומען װאלד אין דיר האט ואםיו ,װעכטער זיפין ך

אי איך .ניעלהע ׳ ליי ויא איויך ען ה  ,ײזו̂י
ןזטו- ,,ףי^זינ את *ײןע ךיא «ין5\וי .ק̂ע

.18



ни ת יוסף מלר
צוךיסין ניט עם הא?ין ת1סי .קײן

 ריירו שכןו׳פ שלאגענדיג )פער דינה
 אן דיר זאג איןד \ גןאטער רןײלץער

 אן קוטען ,?רידער עיי^ע
 וואלד אין אהער ךיר צוא גײזגן זײא

 באלד דיר זײא ביײעען , ?שורה א^ליקליכע
 ,ךי.קינךער צו לױפט ׳ האטט מיט אויף *טטײט )י_עקב

קושט,ןײא( .יעקב ,אנט,קעגין אים לויפין קי;ךער דייא

יעקב
 ? ליפע.קינדער מײגע ,איר מא?ט זעה וואם
 ן בעזו^ךער איטליכער ,גיזונד איר ךיט

ר נזאלז( אפין אריף אים פאלט #טעונען^יר ןעט ןער $
יעקב

 אךעסטא;ט או>שולךיגער ןןיין ? מא?פטו זעה וואם
א !ן בע.קאנט אויך *טוין ךיר איז , מצךים פון תפיןה ך

?ריךער( ךיא אף )וױיזץךיגשמעןין
 ווא;ץ אפאר }אך ,זא?ט פער זיןד ןואל^ין ןייא ווען

^קרא^ין ארוים ניט תפיןה פון אײוייג איןד וואלט

 יעקב י
̂ד סײן נוארים  ז גןי

שמעון
ק אינ §עט אזוי ךוואךין וואלט איך ןען  ך
ריק צוא ארוים כןענען ^יט ^ואלט איןד אז

יעקב
 זײער עניג(פ ןױצע אפין האומ־עךט ?זיך

ערזטר'וי אונ אנגםט ,אײןד ,ער יזאכט אנפאנג



צה ױסף מכירת
 נוט ^זוי ^ליצלוןג ןגר װעךט ;אך ךער
ו אפלוט , א^װץךלער איז ;נר , ךײנק איך

אן( קי-מען )?י:עט.קאראהזין
יששכר

- פלוטין .קײן ;יטא איז ,אײניףןלאך אלךהלז׳ס אין
*יטין ךעם סאראקטער ײן1 ׳ אביםיל זעדוען ךאס װאלסט

יעקב
ף ^צפחה א^ךלי פרן ךען ןןר איז ? הײסט וואס

 בךכת זײךינס מײן פו-ן ,מנ&זין גאט אימ זאל ,נוא
 צואױגקב( גיןעהקט יוםפ׳ן פון קוק׳טער )דער

)דערקוט^ער(
א טיר #;קט ,קעגיג וויךע דער \ אלטער לי?קטער  אײך «

^ײןד ?מע־ים .קײן , קיןזען ;אלט איר בעטין
יעקב

נזאךץ ;יםט וועל איך ,דזעךין אײער בעךאנקט
יאךץ אל$עע מײנע )־ער ,טיןד ג־ער קןווער צױא

 י לןיט^ער( )דעי
.קאראטין ע;יג(ר װײ>ע דער אײך קט:#י ךרום

ט אײך זאל עסי ,פאךין זאלט״קענעז איר # #אטין ני

יעקב
ע  מיט!ײבײךין וואס איןו)ויל ,איצט קויןען כןעדער מי̂י
 $ײךץ כןעךער טײ;ע פין ,^זוין מיר איר ווילט

 צויריק אײך פאךט מאךגיץ \ פיײ^ד נעבטיגט
ט ,הערךין אײער כעדא״ננןט ^  .גליק אים ווי

’ קיט^ער( )ךער
 וויךט.קאיאטץ הײן $י?ןט ,?א^־ע;יזינד ךיא פער

גיבאטין ?ןיר ערי האט בךײ^ען, ציא אלעטען



о» ת ר כי ױסף מ

יעקב
 דיןמ פער פיל אײי ,איח בײא טיר האנין וואס
;גיןינט גא^־ע מיץ ,ןרײנגען ןיך צו הײסט ערי

שכר’ ש  י
̂ט ;>ר  #ייגט עסי וויא , טויה או-מער גאר ?ןײ

 ן־רײנד אנאהענטער אר;ז מיט איז ערי דען
קב ע  פעךװא^ךעתנג( )מיט י

 ? אזוי וויא ל אוגזערער איץ אפךײט־
בר ש ש י

 — י1איז_זײנעאפר ,טא?טער ךינה׳ס דײן נוייל
קב ע );ער$ט'ױ;ט( י

̂ד יאריגעם ךרײא ךיא ? אקנת קליץע ךיא  ז נןי
? א\צ^ד טצײם צוא ,,קעניגין אוויצע איז

דינה
 גיבארע^עי אדעל ךער ׳זעל$&ט מיצעלןעניג ךער אונ
 גןערלארע^עו דער זו־ן ךײן יוםף, ?רודער מײן איז

ב ק ע גיניײז( )?יט י
 1 טיר פון לןינדער איר לאכט װאס
 ׳טיר ארויס יןיר #פרינגט האךץ מ־ין

לי ת פ נ
 .קר־ץלןק ךיר זאלין מיר ! פאטער דגלילה

ר ווילין מיר בעעײגקען א?שורה טיט רילטיג ך

ואלע(
 ! אזױ ל׳עבין מיר זאלין ו לעבט יוסף
 $תי ]ײן איז , טאטטער ךינה׳ס או-נ

ק צוא האט ,מצכים גא;ץ איויף ט א |



צי ױסף מכירת
ךיא.קאראטין ךיר .עש שיקט ןןר אוג

?{לוי^סר( קוט^ער .ךעם אף אן וױיזין )זײא
 פרעגין נןע^טו העךין דעם ײא3 אט

װעגין אוינ פערד ךיא ט(שינו ווער,עם
קב ע קיטקזעי( )צוס י

 ? ך גײטיקט אהער אײןר האט \װער ו הער ליבסטעי אה
 י ? ? גידךינןט אויס ווערטער ךיא ןנר האט װיא אונ

’ קיטשער( )ךער אחישהר
 פרוי זײן טיט ,,קעניג װיצע הער ךער
 אזוי ווערטער ךיא מיט ,?זיר זאגין פער
 ?ריךער מיעע סיט ׳ ©מן לןײן פאר

 רוילעי זײא טיט ,צרךיק פאטער עיין ?רײננ
אגישבײא( )מיט יעקב

.י.י !ןאט אח
אים( זעחיקיןץ צוא מיסין אלע ,ךער,עךד צוא $אלט )ןך

שרח
!גיפליבין אלגמאכט אין איז ןיייךע מײן י מיר.י איז ווײא ! 

! ! טליבין פער לעבין זײן , אים האט פרײד זײן
פאטער( אנ־ין )פא־׳עגדע דינה *

 !! סיר איז װײא איוי י פאטער ךיך לערו-הינ
!! אריר ניט זיך ;יט ערי י .י גיפלײין איז ערי

 אויןז אים הײבין ,צוא לױפין אלע .קינךער )ךיא
 פ ,׳גטװזי קו?זט יעקב ,טרערין זײעךע ?ןיט אים בעגיםין
ך, זי  אב:יםו נעטין אניךער אים זעצין קינךער ךיא צו

עקב נישרײא( אפךײדין )?זיט י
!!! לעבט ייוסף מײן.קי;ד ו ו גאט אה

ר עזנואל^ײט( פון ביױם אן אפ זיך שפאײט ̂)



а!« ױסף מכירת
)אלע(

 ׳טטאנז־ אין ̂רריס איז אמ !לעבט ןנר ! לעבט ערז
 הא;ד פרעו־,׳ם פון ,?וףי^ער דער איז ןנר

לא^ר מצרלם אויף , .קעניג אװי־>ע

יעקב
 11 לעבט יוקף הײן ! I סיןד §ער ױנוג ו אה

)אלע(
ג רײזין צו אים צוא ,ךיר בעט סף1י ̂א
 װײזין צוא ךיר ,זײן.גרויסקײט ,^ליק זײן

שןײןין דײן.עלטער צוא ,ךיך וועט

и ,  I ! ?ליק אױגין ךעם ץיןו זעה טרױמען מײ^ע
 11 צוךיק לאר צװאגציג אונ צװײא פדן
 ! וױיזין פלעגין זײא ךיכטיג וןיא ! אה

 I ישפײזין ״עלטער ךער צוא מיך וועט יוסף
היטיל( צום הע;ד ךי קזפרײט ^ךהפער דר אף זיך נןנמנט )מבקב

י יעקב '
 אויבין זיצט דוא װאס \ אטרהם פון $אט
 לויבין צוא דיך װעל־טער _קײן האב איןי

 כןליגין זיך קעןז ווער ,פיר^ג דײן קעגיןי
 יויױן ליא פרן קץדער זײנען מיר
 ?ליט־ זײ^ען בױר ,דו-הם זײגען מיר
 ךןנד ארע;ער3̂י אפריש ױיא
 פעךלארץ מיר פון װערט װסף

 יאךקז צנואגציג ארנ צווײ איך ר^אג
 מצרים .קײן .אים פירכט דוא אונ

рמה/ײס ןײן צו■ הטטהה ןייךנ׳ס ין —



יוסן« מכירת
 >יעדײט דאס וואס איןז פער^טײא יע^ט
א הער איף וואס  ^ףייפז א\טטיטע פרײער ן
 אנאךט אף ,ךא רייר איןו װאם אונ

 וואךט יף;עךער1א ,װאלד ךער ענפערט
 , טרױעךין ,יעקב ,>בינוג

ד ,דײן  ,לע?ט״ ׳הף1י ,ק̂י
 ;ערץ1מ אײן ברעכט #טימע דײן !גאט
 ^וועבט מיר איױף װײטער ^םאה דיא

 װ״יץט טיר דוא ווען ,גיפיףלע הײליגע ךי
 גײםט דײן פוין ,בעגײסטעךט איןד ווער
 ׳טיעק ןחי^ע ךיא , סיר טרעפט од ?יײט

אוועק טיר’ פון ,;בואה דײן איז
 ״עופכײט איצט ,יןיר האקוט דוא וויא
 בעקלײט מיר האקטי בױאה;נ מיט
 ינין1א זיצט דוא וואם \ אפיהם פון גאט
 לויבץ צוא דיך ,װעלטער האב.קײן איןד
 ^יפיהל מײן אונ ,האלץ ?זײן לוי?ט ךיף
ר פער . #טיל #ווײגין איז - אלױב ך . . .

ט )נ^קב ^ פיס( ליא אף זיר #
.1

ב ק ע ץנ י• עלע1 ?דין ?י;ג י א ז ט צי א *
 האט בעװיזין װאונךער, ]ײנע מאס

ר ;יט לײר אר.ךײן5 ,?רײד ף
ט ןןף נןלייי אןבואה אן, ךיר טו

א ך קי;דער( )
א קא?ט  ?ךיךער אײביג , ןאט «

רעצעפט אגוטער איז »ןאפענונג



ױסף מכירת ^
 וױךעי טאטין ךעם , ןגופכײעט גאט

לע?ט ייסף אז ,אן אים זאגט ןנר

.2

עקב  !שטעךין הויכע איר ,גאט צוא זימט י
 לבנה ךיא מיט זרן ךיא איויף־
 טרערין מײנע ,פרי׳נר זעהט איר

 מתנח מײן מיט ! איצט אײף פרײעט
קשלער( )ךיא

 ברידער אײביג ,גאט צוא חא?ט
 ךעצעפט אגוטער איז ,האפענוגג

 וויךעד טאטין ךעם ,^ךפךײ^ט גאט
לעפט יוםה אז , אים זאגט

.3

 גיליבטע מײן ! ןרול ! רחל ״עקב
 ש־װעבט זעלע ךײן װאו י אהער קום

 בעטךיבטע ךי ,האךץ ךײן ןנךפבײע
גילעןט אב האט ,פורת ?ן ךין

)אלע(
 ;אט צוא זינג ,זעלע מײן ןץג

- האט בעוויזין ,װא^דער ]ײנע ןואס

£א^ט( פאךהא^ג )ןער

ע ד נ ע



 הנקוביפ והשירים הספוריס כל הרפםת ויכדת יוסף י־סבידת
 הטניויו םיורשי אותס יקניתי אנכי כי ,לצםיתות לי שײכים ,נזה
 רשותי בלי להדפיסם תבל קזיוי בכל ארם לכל ואסור .ז״ל ק״ב י״ש

שם  עולד., יעשו לא ישראל שארית כי נכונה ותקותי . אופן ב
.נבולי ישיגו ילא

• יז״■ תוםאװ* םע»ה *(
חד»ה. пт» ב(
.רניז קול ג(
 .בבניר זעיין ׳־(
г) קארגעי . 
 .זאהן ••»ער 11
.מיניסםער יזסף ל(
. »יר קול ח(
. חל א*ת ט(
 . лв לעבעד״געי •(
и•) יורנניפ »•רים. 

 ппп . »<ףי יב(
 .רעבעזױן זײא גױנעל־; יג(
. ברירעי גוטע •אר ל־דער •.•(
 . гек »ירי «(
тв) לסה דברי«. 
מ *וױי ר* יז(  .*ורחיס »־עקלי

.רנגית אנ«ע (г■׳

*в) ברבו^ פראגער.
.אקפדארקע כ(

. ירו»ליס קוית כא(
.ית״ם ת״ח גזרח כב(
. חקדו»ד אר׳ן *ו״0 כג(
.*זן חפסי כד(
.גי*־נ«ע »ריס בה(
.י»ראל א-׳ן סע»ה כו(
. סייריל »טיןפ כז(
• אינז־ל א*ץ יזפן« כח(
.ןгг* אן חנאים נט(

. קראנץ לארבער ל(
.טגיאה ק^וגע די לא(

.לנ(־ירו»ה
.ליבע ינע4בײחנ לג(
.*עהער אםעריקאנעטעי רד(
.חוארזעץ ד»ס, ע׳׳ט גורלות לה(

קאצענעלענבאגק♦ מרדבי הסיל
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