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עוֿפות1 און מענטשן

ּכּפרות1 ]דער ָאנהייב[
ֿפון שלום־עליכם2

קַאּפיטל א
דעם ערשטן טָאג רָאש־השנה3 נָאך, ַאז דער עולם4 איז גע־

גַאנגען צו ּתשליך5, הָאט מען געקָאנט בַאמערקן ַא מחנה6 עוֿפות7, 
הינער8, ַאלטע קווָאקעס9 און יונגע הינדעלעך10 מיט הָאנעכלעך11 

מַאכן  קעּפלעך,  די  אויסגעצויגן  הינטערגעסלעך,  די  אין  לויֿפן 
ּפָאלקעס12, הייבן ֿפיסלעך, שּפרינגען אונטער עּפעס מיט ַא מין 
ַארויס.  שטָאט  דער  הינטער  ווַײט,  ַאהין,  ַאלץ  און  אימּפעט13, 
ַא חידוש14 איז דָאס געווען, נָאר קיינעם איז נישט אַײנגעֿפַאלן 
ָאּפשטעלן זיך נָאכקוקן, ווּו ַאהין לויֿפן דָאס די דָאזיקע נַארישע 

עוֿפות.
ערשט שּפעטער, אין די עׂשרת־ימי־ּתשוֿבה ַארַײן15, הָאט מען 
ווּו  און  ָאֿפן,  זַײנען  שטַײגן16  די  ַאז  ַארומקוקן,  זיך  ָאנגעהויבן 
ס‘איז געווען ערגעץ ַאן עוף איז דָאס ַארויסגעֿפלויגן — און גיי 

1. kapores cérémonie expiatoire pendant laquelle on tourne au-dessus de la tête une poule ou un coq/atonement ceremony performed with a 
fowl turned over one’s head 2. sholem-aleykhem (1859-1916) 3. rosheshone nouvel an juif/Jewish new year 4. oylem les gens/people 5. tash-
lekh cérémonie d’absolution des péchés, symbolisée par le geste de retourner ses poches au-dessus d’un cours d’eau/rite that symbolizes the 
casting out of sins by shaking out ones pockets near a flowing stream 6. makhne multitude 7. oyfes volailles/fowl 8. poules/hens, sing. הון 
9. poules couveuses/laying hens 10. poulets/chickens 11. jeunes coqs/young roosters 12. pilons (expression calquée sur מַאכן ֿפיס, déguerpir)/
ran on their drumsticks (expression based on מַאכן ֿפיס, run away) 13. élan/momentum 14. ... khidesh surprenant/surprising 15. aseres yemey 
tshuve … arrivés les 10 jours de repentir/well into the 10 days of repentance 16. cages 

שלום־עליכמס3  לּכֿבוד2 
דער  הָאט  יָארצַײט4  100סטן 
מעדעם־ביבליָאטעק  ֿפַארלַאג5 
ֿפונעם ּפַאריזער יִידיש־צענטער 
בַאנד  איין  אין  ַארויסגעגעבן 
„ּכּפרות“6  דערציילונגען  זַײנע 
)1903( און „דָאס ּפָארֿפָאלק“7 
)1909(. דָאס ביכל מענטשן און 
עוֿפות נעמט ַארום דעם יִידישן 
ּפרעכטיקער  ַא  מיט  ָאריגינַאל 

איבערזעצונג אויף ֿפרַאנצייזיש ֿפון נַאדיַא דעהַאן־רָאטשילד.
ַא  ֿפָאר  קומט  אונטן(  )זעט  דערציילונג  ערשטער  דער  אין 
שטרַײק8 ֿפון הינער און הענער9 קעגן שלָאגן ּכּפרות10. די צווייטע 
אינדיקעס12  ּפָארל  ַא  ֿפון  גורל11  טרויעריקן  דעם  ֿפָאר  שטעלט 
ווָאס מע הָאדעוועט אויף ּפסח13. כָאטש14 ביידע טעקסטן זענען 
ַא טייל ֿפונעם ציקל „מעׂשיות15 ֿפַאר יִידישע קינדער“, זענען זיי 
זיך אינטערּפרעטירן אויף  טרַאגיש און ּפעסימיסטיש, און לָאזן 
מָאל  ערשטן  צום  ַארויס  איז  „ּכּפרות“  )ַאגֿב17,  אוֿפנים16  סך  ַא 
מיטן אונטערטיטל „ַא מעׂשה ֿפַאר דערווַאקסענע קינדער“(. עס 
איז ַאן ַארַײנקלער18 אי אין די לַײדן ֿפון בעלי־חיים19, אי20 אין 
די מעכַאניזמען ֿפון דער מענטשלעכער געזעלשַאֿפט21, ווָאס ֿפון 
איר הָאט מען דָא ַא טָאּפלט22 בילד : ערשטנס, זעען מיר מענטשן 
דרויסנדיקן  דָאזיקן  דעם  דַאנק  ַא  עוֿפות ;  ֿפון  אויגן  די  דורך 
קוקווינקל23 קען דער לייענער זיך ַארַײנטרַאכטן אין די ֿפרַאגעס 
„ווָאס איז נָארמַאל ?“, „צי איז די וועלט ַא גוטע ?“, „צי קען 
מען באמת24 ֿפַארשטיין יענעם25 ?“ ; צווייטנס, זענען די עוֿפות 
ַאליין אויך ֿפָארגעשטעלט אויף ַאן ַאנטרָאּפָאמָארֿפישן שטייגער26 
אין  אונדזערע.  דערמָאנט  ווָאס  געזעלשַאֿפט  ַא  אין  לעבן  און 

ָאנגענומענע  קעגן  ּפרָאטעסט  ַא  אי  זען  מען  קען  ווערק  ביידע 
נָארמעס און קעגן דעם סדר־העולם27 בכלל28, אי ַא סקעּפטיציזם 
לגבי29 דער מעגלעכקייט זיי צו בַײטן. מע קען זיי ֿפַארשטיין ווי 
ַאן  ווי  גלַײכצַײטיק  ָאבער  מינהגים30,  יִידישע  קעגן  קריטיק  ַא 
ַאנַאליז ֿפון די מעכַאניזמען ֿפון אונטערדריקונג31 אין וועלכער 
עס לעבט דָאס יִידישע ֿפָאלק צווישן ניט־יִידן )צי גָאר ַאן ָאּפרוף 
ַאלגעמיינע מעכַאניזמען  ָאדער  ּפָאגרָאם32(,  אויֿפן קעשענעווער 
ֿפון דָאמינַאציע און רעווָאלוציע. לייענט די דערציילונגען און 
איר וועט מסּתמא33 ַאנדערש קוקן ניט נָאר אויף עוֿפות, ָאבער 

אויך אויף מענטשן !

1. oyfes volailles/fowl, poultry 2. lekoved en l’honneur de/in honor 
of 3. sholem-aleykhems de/of Sholem-Aleykhem (1859-1916) 4. an-

niversaire de sa mort/anniversary of his death 5. maison d’édition/
publishing house 6. kapores cérémonie expiatoire pendant laquelle 

on fait tourner au-dessus de la tête une poule ou un coq/atonement 
ceremony performed by turning a fowl over one’s head 7. couple 
8. grève/strike 9. poules et coqs/hens and roosters 10. exécuter la 
cérémonie de kapores/perform kapores 11. goyrl destin/destiny 
12. dindes/turkeys 13. ... peysekh on engraisse pour la Pâque/fatten 
for Passover 14. bien que/although 15. mayses contes/stories 16. oy-
fanim façons/ways sing. אוֿפן oyfn 17. agev en outre/by the way 
18. réflexion/reflection 19. bale-khaim animaux, êtres vivants/an-

imals, living beings, sing. בעל־חי bal-khay 20. אי... אי ... ainsi que/
both ... and 21. société/society 22. double 23. point de vu ex-

térieur/external point of view 24. beemes véritablement/really 
25. l’autre/others 26. façon/manner 27. seyder-hooylem 

l’ordre des choses/way of the world 28. bikhla’l en 
général/in general 29. legabe par rapport à/concerning 

30. minhogim coutumes/customs, sing. מינהג mineg 
31. oppression 32. pogrom de Kichinev/Kishinev 

pogrom (1903) 33. mistome probablement/
probably.
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17. clameur/clamor 18. comment est-ce possible ?/how can it be? 19. accomplir la cérémonie de kapores/perform the kapores ceremony 20. sur-
tout/most of all 21. remuaient ciel et terre/moved heaven and earth 22. kapore volaille/fowl 23. ici donnera n’importe quoi/here will give 
anything 24. afile même/even 25. une madame/lady 26. piano 27. meshu’genervayz frénétiquement/madly 28. payer le prix fort/pay a high 
price 29. pourvu qu’on ait/as long as they got 30. moucheté/speckled 31. … tselokhes comme par un fait exprès/on purpose 32. … refue petite 
quantité/tiny amount 33. canards/ducks 34. gosiers/gullets 35. oies/geese 36. ventres/bellies 37. dindes/turkeys 38. ... meyukhosim aristocrates 
bouffis d’orgueil/bloated aristocrats 39. becs/beaks 40. innocentes colombes/innocent doves 41. quoi que tu fasses/you can lay down and die! 
42. … moykhl ici s’il vous plaît/here beg pardon 43. bien loin/far away 44. même/as far as 45. moulins/mills 46. ... khoyshekh c’était la pagaille/all 
hell has broken loose 47. coqs/roosters, sing. 48 הָאן. chant (du coq)/crowing 49. caquètement/clucking 50. pépiement/chirping 51. sourd/deaf 
52. poussé et serré/pushed and pressed 53. abattu/cut down 54. claque/clap 55. raboysay messieurs/gentlemen 56. ... yedue vous connaissez 
bien/it is known to you 57. ignominieux/shameful 58. mineg coutume/custom 59. balebatim maîtres/masters 60. balebostes maîtresses/
mistresses 61. mehume ruée/turmoil 62. qu’ils aillent au diable/a black year on them 63. perchoirs/roosts 64. balbutient/mumble 65. besha’s-
mayse en même temps/all the while 66. sider livre de prières/prayer book 67. ... ruekh ... le diable sait quoi/the devil knows what 68. nous bal-
ancent/fling us 69. shoykhet abatteur rituel/ritual slaughterer 70. uvde tâche/task 71. bizoyen outrage 72. fini/an end to 73. reprennent/repeat 
74. sûrs/sure 75. ... nisoyen surmonter l’épreuve/resist the temptation . 76. laisser rouler/be duped 77. millet 78. orge/barley 79. zoylel-ve-
so’yvenikes gloutons et soiffards/gluttons and drunkards 80. 3 x 60 81. khas-vesholem Dieu nous en garde !/God forbid! 82. fermement/ firmly 
83. crever/peck out 84. sof terminé/an end. 

זוך מיך ! איז געווָארן ַא גווַאלד17 : „סטַײטש18, מיט ווָאס וועט 
די  אַײנגעלייגט  הָאבן  הויּפט20  איבער  ּכּפרות19 ?“.  שלָאגן  מען 
וועלט21 די ווַײבער ; ֿפַאר ַא ווַײסע ּכּפרה22 וועט אַײך ַא ווַײב 
זַײן ַא ּכּפרה23. זי מעג זַײן ַאֿפילו24 ַא „מַאדַאם25“, מיט ַא הוט 
זיי געלָאֿפן  ַא ֿפָארטעּפיַאן26... משוגענערווַײז27 זַײנען  און מיט 
אין מַארק ַארַײן, גרייט געווען צָאלן אין טָאג ַארַײן28, ַאבי29 צו 
קריגן ּכּפרות ; אויב נישט קיין ווַײסע הון, לָאז זַײן ַא רַאבע30, ַא 

שווַארצע. לָאז זַײן ַא רויטער הָאן — ַאבי ַא ּכּפרה !
און ווי אויף צו להכעיס31, איז נישט געווען אין מַארק, איר 
זָאלט זָאגן, ַאן עוף אויף ַא רֿפואה32. דָאס הייסט, ס'איז געווען 
זיי  מיט  זָאל  מע  ווָאס  ַאזעלכע,  נישט  נָאר  מַארק,  אין  עוֿפות 
קָאנען שלָאגן ּכּפרות. צום בַײשּפיל : קַאטשקעס33 זַײנען געווען 
מיט גרָאבע ּפוּפקעס34, גענדז35 מיט ֿפעטע בַײכלעך36, אינדיקעס37 
שנָאבלען39.  ַארָאּפגעלָאזענע  מיט  מיוחסים38,  ָאנגעבלָאזענע 
ווַײסע, ריינע אומשולדיקע טַײבעלעך40 הָאט מען געכַאּפט און 
ַארויסגעטרָאגן אויף צו ֿפַארקויֿפן. ס‘איז ָאבער ַאלץ נישט דָאס, 
קיין  און  עוֿפות,  מען  דַארף  ּכּפרות  אויף  בַאדַארף.  מע  ווָאס 

עוֿפות איז נישטָא, כָאטש נעמט לייגט זיך און שטַארבט41 !
ווּו זַײנען ַאהינגעקומען ַאלע עוֿפות ?

לייענט, זַײט מוחל42, ווַײטער, וועט איר 
הערן ַא שיינס.

קַאּפיטל ב
העט־ווַײט43 הינטער דער שטָאט, ַאזש44 
געטָאן  זיך  הָאט  מילן45,  זַײט  יענער  אויף 
געווען  איז  ֿפעלד  גַאנצע  דָאס  חושך46 ; 
ֿפול מיט הינער, הענער47, ַאלטע קווָאקעס 
און קליינע הינדלעך. דָאס קרייען48 ֿפון די 
און  הינער  די  ֿפון  קווָאקען49  דָאס  הענער, 
הינדלעך  קליינע  די  ֿפון  ּפישטשען50  דָאס 
איז געווען ַאזוי גרויס, ַאז מע הָאט געקָאנט 
טויב51 ווערן. ַאלע הָאבן זיך געשטוּפט און 
דָארט,  און  ָאן.  אויבן  ַאהין  געקוועטשט52 
אויבן ָאן, ליגט ַאן ַאלטער אויסגעהַאקטער53 
ַאלטן  דָאזיקן  דעם  אויף  און  בוים, 
ַא  גָאר  ַארויף  ֿפליט  בוים  אויסגעהַאקטן 
יונגער הָאן, טוט ַא ּפַאטש54 מיט די ֿפליגלען 

און הייבט ָאן צו קרייען :

— קוקַאריקו, רבותי55 ! הערט צו ווָאס איך וועל אַײך זָאגן ! 
אַײך איז ידוע56 דער שענדלעכער57 מינהג58 ֿפון בעלי־בּתים59 : 
ַאלע יָאר, ַאז עס קומט אין דער צַײט, ֿפַאלט ָאן אויף אונדזערע 
בעלי־בּתים און אויף די בעלי־ביתטעס60 עּפעס ַא מהומה61, דער 
שווַארצער יָאר זָאל זיי וויסן62 ! זיי כַאּפן אונדז ֿפון די סידעלעס63, 
שלעּפן אונדז ַארויס איינציקווַײז ֿפון די שטַײגן, בינדן אונדז און 
דרייען אונדז איבערן קָאּפ, בעבען64 עּפעס בשעת־מעׂשה65 ֿפון ַא 
סידור66, דער רוח ווייס זיי ווָאס67, און טוען אונדז ַא שלַײדער68 
אונטערן טיש און נעמען און טרָאגן אונדז ַאוועק צום שוחט69, 
און דָארט מַאכט ער אונדז די שּפיל — עס ווערט ָאנגערוֿפן בַײ 
זיי „ּכּפרות“... געֿפעלט אַײך ַא ביסל ַאן עוֿבדה70 ? ווָאס זָאגט 
ווי לַאנג נָאך וועלן מיר  איר אויף דעם בזיון71 ? ברידער ! ביז 
שווַײגן ? צַײט מיר זָאלן מַאכן ַאן עק מיט דעם שענדלעכן מינהג 
ֿפון ּכּפרות ! לָאמיר זיך שטעלן איין מָאל ֿפַאר ַאלע מָאל : ווָאס 
וועלן מיר בַײ אַײך  ווילט טוט מיט אונדז — קיין ּכּפרות  איר 

נישט זַײן ! אויס72  ּכּפרות !
— קָא־קָא־קָא ! — כַאּפן אונטער73 ַאלע עוֿפות מיט ַא מָאל. — 

אויס ּכּפרות !
ליבע  און  ברידער  געטרַײע  זשע,  געדענקט  קוקַאריקו !   —
אין  בַאווָארנט74  איר  זַײט  צי  שוועסטער. 
דעם  קעגן  בַײשטיין  וועט  איר  ַאז  זיך, 
לָאזן  נישט  זיך  איר  וועט  צי  נסיון75 ? 
זיכער  וועט  מע  ַארַײן76 ?  בָאד  אין  ֿפירן 
קומען און ֿפָארלייגן אַײך ּפרָאסע77, ָאדער 
זולל־ אַײך,  דָאך  קען  איך  און  הירזש78, 

וסוֿבאניקעס79, ַאז ֿפַאר ַא ביסל ּפרָאסע און 
ֿפַאר ַא הירזשל וועט איר ַאוועקגעבן דרַײ 

שָאק80 אייער...
זָאל  מע  חס־ושלום81 !  קָא־קָא־קָא !   —

אונדז געבן גָאלד ! קָא־קָא־קָא !
ַא  נָאך  זשע  געדענקט  קוקַאריקו !   —
מָאל און נָאך ַא מָאל : איר זָאלט זיך הַאלטן 
שטָאל און אַײזן82 ! און טָאמער וועט מען 
אַײך וועלן כַאּפן, זָאלט איר זיך נישט לָאזן. 
איר  אויסּפיקן83 !  זיי  איר  זָאלט  אויגן  די 
זָאלט זיך נישט לָאזן, איר הערט ? ַאן עק ! 

ַא סוף84 ! אויס ּכּפרות !



ּכּפרות
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Kapores1

 

1. Au singulier, le mot kapore (ּכּפרה  si ni e  e piati n   ra hat . e p rie  
kapores (ּכּפרות  est e n m d ne r m nie e piat ire r e a ei e de m 

ipp r e rand ard n  pendant a e e n t rne a dess s de a t te de 
ha e mem re de a ami e ne p e  n  en pr n n ant ne n di -

ti n. a te est ens ite sa ri e p r ra heter es p h s. ar e tensi n  e m t 
kapore d si ne ne ai e destin e  e rit e   en re  a  sens r  n  
missaire. a te r e s r di rentes ti ns idi mati es inspir es de e 

rite  mme darfn oyf kapores (דַארפֿן אויף ּכּפרות   n en a ir a n es in  et 
zayn a kapore far (זַײן ַא ּכּפרה פַֿאר   tre pr t  endre s n me p r . 
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דעם ערשטן טָאג רָאש־השנה נָאך, ַאז דער עולם איז גע־
מחנה  ַא  בַאמערקן  געקָאנט  מען  הָאט  צו ּתשליך,  גַאנגען 
מיט  הינדעלעך  יונגע  און  קווָאקעס  ַאלטע  הינער,  עופֿות, 
די  אויסגעצויגן  הינטערגעסלעך,  די  אין  לויפֿן  הָאנעכלעך 
קעּפלעך, מַאכן ּפָאלקעס, הייבן פֿיסלעך, שּפרינגען אונטער 
עּפעס מיט ַא מין אימּפעט, און ַאלץ ַאהין, ווַײט, הינטער דער 
איז  קיינעם  נָאר  געווען,  דָאס  איז  חידוש  ַא  ַארויס.  שטָאט 
נישט אַײנגעפַֿאלן ָאּפשטעלן זיך נָאכקוקן, ווּו ַאהין לויפֿן דָאס 

די דָאזיקע נַארישע עופֿות.
ערשט שּפעטער, אין די עׂשרת־ימי־ּתשובֿה ַארַײן, הָאט 
מען ָאנגעהויבן זיך ַארומקוקן, ַאז די שטַײגן זַײנען ָאפֿן, און 
ווּו ס‘איז געווען ערגעץ ַאן עוף איז דָאס ַארויסגעפֿלויגן — און 
ווָאס  ַא גווַאלד : „סטַײטש, מיט  זוך מיך ! איז געווָארן  גיי 
וועט מען שלָאגן ּכּפרות ?". איבער הויּפט הָאבן אַײנגעלייגט 
די וועלט די ווַײבער ; פַֿאר ַא ווַײסע ּכּפרה וועט אַײך ַא ווַײב 
הוט  ַא  מיט  „מַאדַאם",  ַא  ַאפֿילו  זַײן  מעג  זי  ּכּפרה.  ַא  זַײן 
און מיט ַא פָֿארטעּפיַאן... משוגענערווַײז זַײנען זיי געלָאפֿן 
ַאבי  ַארַײן,  טָאג  אין  צָאלן  געווען  גרייט  ַארַײן,  מַארק  אין 
ַא  זַײן  לָאז  הון,  ווַײסע  קיין  נישט  אויב  ּכּפרות ;  קריגן  צו 
 רַאבע, ַא שווַארצע. לָאז זַײן ַא רויטער הָאן — ַאבי ַא ּכּפרה !

קַאּפיטל א
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Chapitre 1

 

2. Rosh-hashone, ou Rosh Hashana (רָאש־השנה  e  n i  n septem re/
d t t re .
3. Tashlekh, ou tashlikh (ּתשליך  rite e e t  e r d  e  n i  nsis-
tant  se r nir pr s d n rs d ea  et  r iter ne pri re p r a s ti n des 
p h s  sym is e par e este de ret rner ses p hes a dess s d  rant.

s e premier r de Rosh-hashone2  tandis e 
es ens se rendaient  a ri i re p r tashlekh3  n p t 

remar er ne h rde de ai es  p es  iei es -
e ses  p ettes et e nes s rant dans es r e es  

t te a premi re  aisant e  des de  pi ns  i ant 
 t tes pattes  sa tant a e  ne s rte d imp t sit  

et t tes en dire ti n des a r s  as a  in. e 
ta ea  tait rt s rprenant  mais pers nne n e t id e 
de s arr ter p r ir  raient es st pides ati es.

s tard se ement  en p ein dans es rs de re-
pentan e  n se rendit mpte e es a es taient -
ertes  et e t tes es ai es sans e epti n s taient 

en es  et a e  d n  es tr er   e t ne ame r : 
 mment est e p ssi e  a e  i era t n a 
r m nie de kapores   . es emmes s rt t rem aient 

ie  et terre ; p r ne p e an he  sa ri er  ne 
emme a rait end  s n me ; m me si tait ne 
 madame  a e  hapea  et pian  es raient 

mme des es a  mar h  pr tes  payer des 
s mmes astr n mi es p r n imp rte e e ai e.  

 d a t de p e an he  a p r ne ta het e  ne n ire 
 m me n  r   p r  n ait e e h se. 
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און ווי אויף צו להכעיס, איז נישט געווען אין מַארק, איר 
זָאלט זָאגן, ַאן עוף אויף ַא רפֿואה. דָאס הייסט, ס'איז געווען 
עופֿות אין מַארק, נָאר נישט ַאזעלכע, ווָאס מע זָאל מיט זיי 
קָאנען שלָאגן ּכּפרות. צום בַײשּפיל : קַאטשקעס זַײנען געווען 
מיט גרָאבע ּפוּפקעס, גענדז מיט פֿעטע בַײכלעך, אינדיקעס 
ַארָאּפגעלָאזענע שנָאבלען.  ָאנגעבלָאזענע מיוחסים, מיט 
ווַײסע, ריינע אומשולדיקע טַײבעלעך הָאט מען געכַאּפט 
און ַארויסגעטרָאגן אויף צו פַֿארקויפֿן. ס‘איז ָאבער ַאלץ נישט 
דָאס, ווָאס מע בַאדַארף. אויף ּכּפרות דַארף מען עופֿות, און 
קיין עופֿות איז נישטָא, כָאטש נעמט לייגט זיך און שטַארבט !

ווּו זַײנען ַאהינגעקומען ַאלע עופֿות ?
לייענט, זַײט מוחל, ווַײטער, וועט איר הערן ַא שיינס.
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t mme par n ait e pr s  i  n y a ait a  mar h  pas 
p s de ai e e de e rre en ran he  mme n dit. 

n ait  i  y a ait ien des ai es  mais pas de e es 
i n iennent  a r m nie. ar e emp e  i  y a ait 

des anards a  sier pr minent  des ies a  entre 
re ndi  des dindes es d r ei  de e r i na e  a 
mine ren r n e. inn entes et an hes m es 
a aient t  apt r es et men es  p r y tre end es. 

ais e n tait t rs pas e d nt n a ait es in. r 
a r m nie  i  a t des p es  et de p es  i  n y en 

a ait p int  m me p r ne esti n de ie  de m rt.
 taient pass es es ai es 

e i e  s d nner a peine de ntin er  ire  s 
en apprendre  de e es.
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העט־ווַײט הינטער דער שטָאט, ַאזש אויף יענער זַײט מילן, 
הָאט זיך געטָאן חושך ; דָאס גַאנצע פֿעלד איז געווען פֿול מיט 
הינער, הענער, ַאלטע קווָאקעס און קליינע הינדלעך. דָאס 
קרייען פֿון די הענער, דָאס קווָאקען פֿון די הינער און דָאס 
ּפישטשען פֿון די קליינע הינדלעך איז געווען ַאזוי גרויס, ַאז 
מע הָאט געקָאנט טויב ווערן. ַאלע הָאבן זיך געשטוּפט און 
געקוועטשט ַאהין אויבן ָאן. און דָארט, אויבן ָאן, ליגט ַאן 
ַאלטער אויסגעהַאקטער בוים, און אויף דעם דָאזיקן ַאלטן 
אויסגעהַאקטן בוים פֿליט ַארויף גָאר ַא יונגער הָאן, טוט ַא 

ּפַאטש מיט די פֿליגלען און הייבט ָאן צו קרייען :
— קוקַאריקו, רבותי ! הערט צו ווָאס איך וועל אַײך זָאגן ! 
אַײך איז ידוע דער שענדלעכער מינהג פֿון בעלי־בּתים : ַאלע יאָר, 
ַאז עס קומט אין דער צַײט, פַֿאלט אָן אויף אונדזערע בעלי־בּתים 
און אויף די בעלי־ביתטעס עּפעס ַא מהומה, דער שווַארצער 
יָאר זָאל זיי וויסן ! זיי כַאּפן אונדז פֿון די סידעלעס, שלעּפן 
אונדז ַארויס איינציקווַײז פֿון די שטַײגן, בינדן אונדז און דרייען 
אונדז איבערן קָאּפ, בעבען עּפעס בשעת־מעׂשה פֿון ַא סידור, 
דער רוח ווייס זיי ווָאס, און טוען אונדז ַא שלַײדער אונטערן 
טיש און נעמען און טרָאגן אונדז ַאוועק צום שוחט, און דָארט 
זיי  ָאנגערופֿן בַײ  ווערט  — עס  מַאכט ער אונדז די שּפיל 
זָאגט  ווָאס  עובֿדה ?  ַאן  ביסל  ַא  געפֿעלט אַײך  „ּכּפרות"... 
איר אויף דעם בזיון ? ברידער ! ביז ווי לַאנג נָאך וועלן מיר 
ַאן עק מיט דעם שענדלעכן  זָאלן מַאכן  שווַײגן ? צַײט מיר 
ַאלע  פַֿאר  מָאל  איין  שטעלן  זיך  לָאמיר  ּכּפרות !  פֿון  מינהג 
מָאל : ווָאס איר ווילט טוט מיט אונדז — קיין ּכּפרות וועלן מיר 

בַײ אַײך נישט זַײן ! אויס ּכּפרות !

קַאּפיטל ב
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ien in de a i e  pres e de a tre t  d  
m in  tait e ran e as de m at. e hamp 
entier tait ert de p es  s  iei es -

e ses et petits p ets. e hant des s  e a e-
ta e des p es  e piai ement des e nes p ets 
taient  s rendre s rd. s se pressaient et se 

s aient ers a p a e d h nne r. t  isait n 
iei  ar re a att  s r e e  se dressa n t t e ne 

 i attit des ai es et se mit  rier :
 ri  messie rs   te  e e e ais s 

dire. i n minie se t me de n s ma tres s est 
nn e : t s es ans   ette sais n  ne s rte de r -

n sie s empare d e  h mmes et emmes  e dia e 
es emp rte   s n s arra hent  n s per h irs  n s 

e tirpent n par n de n s a es  n s i tent et n s 
nt t rner a t r de e r t te  t t en red i ant 
ie  se  sait i tir  d n i re de pri re  p is n s 
an ent s s a ta e a ant de n s emmener he  

e sa ri ate r ; et  est n tre te  kapores  i s 
appe ent a  rs  i  est  tre t  e tra ai    

e dites s de ette h nte   r res   s es  
and n s tair ns n s    est temps de mettre n 

 ette t me in me   ress ns n s ne is 
p r t tes : aites e e s e  de n s  mais 
n s ne ser ns p s s s missaires   inie a 
kapores 

Chapitre 2
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— קאָ־קאָ־קאָ ! — כַאּפן אונטער ַאלע עופֿות מיט ַא מָאל. — 
אויס ּכּפרות !

— קוקַאריקו ! געדענקט זשע, געטרַײע ברידער און ליבע 
שוועסטער. צי זַײט איר בַאווָארנט אין זיך, ַאז איר וועט 
בַײשטיין קעגן דעם נסיון ? צי וועט איר זיך נישט לָאזן פֿירן אין 
בָאד ַארַײן ? מע וועט זיכער קומען און פָֿארלייגן אַײך ּפרָאסע, 
ָאדער הירזש, און איך קען דָאך אַײך, זולל־וסובֿאניקעס, ַאז 
פַֿאר ַא ביסל ּפרָאסע און פַֿאר ַא הירזשל וועט איר ַאוועקגעבן 

דרַײ שָאק אייער...
— קאָ־קאָ־קאָ ! חס־ושלום ! מע זָאל אונדז געבן גָאלד ! קאָ־

קאָ־קאָ !
— קוקַאריקו ! געדענקט זשע נָאך ַא מָאל און נָאך ַא מָאל : 
איר זָאלט זיך הַאלטן שטָאל און אַײזן ! און טָאמער וועט מען 
אַײך וועלן כַאּפן, זָאלט איר זיך נישט לָאזן. די אויגן זָאלט איר 
זיי אויסּפיקן ! איר זָאלט זיך נישט לָאזן, איר הערט ? ַאן עק ! ַא 

סוף ! אויס ּכּפרות !
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 t t t   reprennent en h r t tes es 
p es  nie a kapores 

 ri    ttenti n  hers r res  tr s h res 
s rs  tes s ien s rs a  nd de s de p ir 
a r nter pre e   a e s pas s aisser r -
er dans a arine   ar n a ertainement enir s 

pr p ser d  mi et   de r e  et e s nnais ien  
esp es de t nnes  p r n pe  d r e  de mi et 

s d nnerie  tr is r sses d s
 t t t  ie  n s en pr ser e   me si n 

n s d nnait de r   t t t   
 ri    appe e s ien en re et en re : 

i  a t e s s ye  in e i es  et si amais n e t 
s attraper  ne s aisse  pas aire. re e e r es 

ye    e s aisse  pas aire  s m entende    s 
amais   inie a kapores 
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