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ּפערעלע
ֿפון לַאנַא קוּפיעץ

־ס'איז ַא מָאל געווען ַא ּפָארֿפָאלק, הָאבן זיי נישט געהַאט קיין קינ
דער. זַײנען זיי ַאלע מָאל געגַאנגען אויֿפן בית־עולם בעטן בַײ גָאט, 
ער זָאל זיי שענקען ַא קינד. איין מָאל איז ַארָאּפגעֿפלויגן ַא מלאך 

ֿפון הימל און זָאגט צו זיי :

— גָאט הָאט דערהערט אַײער ּתֿפילה. ווָאס ווילט איר בעסער : ַא 
זון, ווָאס זָאל זַײן ַאזוי גרויס ווי ַא בעבעלע, צי ַא טָאכטער, ווָאס 

צו דרַײצן יָאר וועט זי זיך שמדן ?

זָאגן זיי :

— בעסער ַא טָאכטער, כָאטש זי וועט זיך שמדן.

איז ַאוועקגעגַאנגען ַא יָאר, הָאבן זיי געהַאט ַא טָאכטער. מיט ַא 
שמייכל אויֿפן ּפנים איז זי געקומען אויף דער וועלט, און אירע 
אייגעלעך הָאבן געֿפינקלט ווי צוויי ּפערעלעך, דערֿפַאר הָאבן זי 
טַאטע־ די  נחת  געגעבן  ּפערעלע  הָאט  ּפערעלע.   – גערוֿפן  ַאלע 

מַאמע, הָאבן די טַאטע־מַאמע געגעבן ליבשַאֿפט ּפערעלען.
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בַײ נַאכט הָאבן זיי געוויינט, ווַײל זיי הָאבן געווּוסט ַאז עס וועט 
נישט געדויערן אייביק. די יָארן זַײנען געגַאנגען און עס דַאכט זיך 
זיי – די יָארן לויֿפן, זיי ֿפלִיען, אין גיכן וועט ּפערעלע זיי ֿפַארלָאזן.

ּפערעלע ווַאקסט, זי ווַאקסט ַא צוֿפרידן, שיין מיידעלע – מיט ַא 
שמייכל אויֿפן ּפנים און אייגעלעך ווי צוויי ּפערעלעך. די מַאמע 
און דער טַאטע קוקן ַאז ּפערעלע ווַאקסט – זיי לַאכן בַײ טָאג, זיי 

וויינען בַײ נַאכט.

די מַאמע לערנט ּפערעלען ַאלץ ווָאס זי קען – ווי צו מַאכן קניידלעך, 
ווַאשן טעּפעלעך, שטריקן, נייען, בַאקן ַא קוכן. טרַאכט די מַאמע 
ֿפַאר זיך : "ָאך ! איך וועל נישט זען ּפערעלען ַאז זי וועט זַײן ַא 

־ּכלה, איך וועל זי נישט זען ַאז זי וועט זַײן ַא מַאמע. קיין אייניקל
עך וועל איך נישט הָאבן – ּפערעלע וועט מיך אין גיכן ֿפַארלָאזן".

־די מַאמע און דער טַאטע דַאוונען יעדן טָאג און זיי לערנען ּפער
עלען דַאוונען און זַײן ַא גוטיטשקע יִידישע טָאכטער. זי זָאל זיך 

חלילה נישט שמדן !

דער טַאטע קריגט מורא.

— ּפערעלע — זָאגט ער — גיי נישט אויף דער גַאס, גיי נישט אויֿפן 
מַארק. זיץ אין שטיבעלע, שטריק, ניי, שטריק און ניי, מַײן בעל־

הביתטעלע.

ער הָאט מורא ַאז ּפערעלע וועט טרעֿפן אויֿפן מַארק ַא קריסט און 
זיך אין אים ֿפַארליבן.

ַא מָאל טרַאכט דער טַאטע : "אויב ּפערעלע לייענט סֿפרים, וועט 
זי נישט וועלן זיך שמדן ! זי קען מיך נישט ֿפַארלָאזן !"
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און דער טַאטע לערנט ּפערעלען ַאלץ ווָאס ער ווייס.

ַאזוי זיצט ּפערעלע, נייט און לערנט.

זיי קענען הַאלטן ּפערעלען  ַאז  די טַאטע־מַאמע הָאבן געטרַאכט 
ַאזוי אויף אייביק. איצט הָאבן זיי געהָאֿפט ַאז ּפערעלע וועט זיך 

אֿפשר נישט שמדן…

און ּפערעלע ? ווָאס טוט זיך אין ּפערעלעס קעּפעלע ?

ַא מָאל ֿפלעגט זיך ּפערעלע ָאּפשטעלן און קוקן דורכן ֿפענצטער : 
ַאזוי הָאט זי געזען די וועלט.

זי הָאט געזען, ווי די קינדער לויֿפן, לַאכן און שמועסן אויף זייער 
ברענגט  מילכיקער  דער  ווי  געזען  הָאט  זי  שּפרַאך.  קינדערשער 

מילך און גייט ֿפון הויז צו הויז,

ווי דער שנַײדער גייט נייען,

ווי דער סוחר גייט הַאנדלען,

ווי דער שוחט גייט שעכטן,

ווי דער רֿב גייט לערנען און געבן עצות.

זי הָאט אויך געזען ווי די ֿפייגעלעך ֿפלִיען, ווי די בלומען בלִיען, 
ווי די ביימער גרינען.

איין מָאל איז זי געווען ַאליין. ּפלוצלינג הערט זי "סטוק !".

זי הָאט זיך ַארומגעקוקט און הָאט געזען אינעם קוימען ַא ֿפייגעלע 
ַא גרויס מיט ַא בלויער ֿפעדער. עס איז ַארַײנגעֿפַאלן אינעם קוימען.
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— ֿפייגעלע, ֿפייגעלע, ווָאס טוסטו דָא ? — הָאט ּפערעלע געֿפרעגט 
— ַא ֿפייגעלע דַארף ניט בלַײבן אינעווייניק.

הָאט זי אויֿפגעמַאכט דָאס ֿפענצטער און געזָאגט :

— ֿפייגעלע, ֿפייגעלע, ֿפלי !

און דָאס ֿפייגעלע ֿפליט ַאוועק.

ּפערעלע הָאט געקוקט ווי דָאס ֿפייגעלע ֿפליט – און איין טרערעלע 
איז געֿפַאלן ווי ַא ּפערעלע אויֿפן דיל.

דעמָאלט איז צוריקגעקומען די מַאמע ֿפונעם מַארק. הָאט זי געזען 
ַאז דָאס ֿפענצטער איז ָאֿפן און הָאט אויסגעשריגן :

— ּפערעלע, ּפערעלע, ווָאס טוסטו ? מַאך דָאס ֿפענצטער צו !

ַאן ַאנדער טָאג איז ּפערעלע געזעסן בַײם ֿפענצטער ווען... "סטוק !" 
– הָאט זי געהערט. הָאט זי זיך ַארומגעקוקט און הָאט געזען אינעם 

קוימען דָאס ֿפייגעלע, דָאס גרויע, מיט ַא בלויער ֿפעדער.

ניט  דַארף  ֿפייגעלע  ַא  דָא ?  טוסטו  ווָאס  ֿפייגעלע,  ֿפייגעלע,   —
בלַײבן אינעווייניק.

הָאט זי אויֿפגעמַאכט דָאס ֿפענצטער און געזָאגט :

— ֿפייגעלע, ֿפייגעלע, ֿפלי !

און צוויי טרערעלעך זַײנען געֿפַאלן ווי ּפערעלעך אויֿפן דיל.

הָאט די מַאמע זי געזען ֿפון וועג און הָאט אויסגעשריגן :

— ּפערעלע, ּפערעלע, מַאך דָאס ֿפענצטער צו !



5

ַאן ַאנדער טָאג איז ּפערעלע געזעסן בַײם ֿפענצטער. "סטוק !" – 
הָאט זי געהערט און הָאט געזען דָאס ֿפייגעלע, דָאס גרויע, מיט 

ַא בלויער ֿפעדער.

— ֿפייגעלע, ֿפייגעלע, ווָאס טוסטו דָא ?

הָאט זי אויֿפגעמַאכט דָאס ֿפענצטער – און הָאט זיך בַאווַאשן מיט 
טרערעלעך ווי ּפערעלעך.

— ֿפייגעלע, ֿפייגעלע, ֿפלי !

— ַא ּפערעלע דַארף ניט בלַײבן אינעווייניק — הָאט געשעּפטשעט 
־דָאס ֿפייגעלע, דָאס גרויע, מיט ַא בלויער ֿפעדער — ּפערעלע, ּפע

רעלע, ֿפלי !

און עס איז ַאוועקגעֿפלויגן.

ּפערעלע איז געשטַאנען בַײם ֿפענצטער, זי הָאט געקוקט ווי דָאס 
־ֿפייגעלע ֿפליט, און ּפלוצלינג הָאט זי געזען דורך טרערן ווי ַא ֿפע

דער ַא בלויע ֿפליט ַארָאּפ און לייגט זיך אין איר הַאנט...

ּפערעלע הַאלט די ֿפעדער אין די הענט און קוקט אויֿפן הימל ווי 
ַא בעל־חלומותטע. קומט די מַאמע צוריק ֿפונעם מַארק און שרַײט :

— ּפערעלע, ּפערעלע, מַאך דָאס ֿפענצטער צו !

ּפערעלע בַאהַאלט די ֿפעדער אין איר קלייד, מַאכט דָאס ֿפענצטער 
צו און ַארבעט ווַײטער אין דער היים. בַײ נַאכט, ווען די טַאטע־

מַאמע שלָאֿפן, נעמט זי די ֿפעדער, די בלויע, און שעּפטשעט :
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— ּפערעלע, ּפערעלע, ֿפלי !

און נישטָא ! נישטָא מער קיין ּפערעלע אין בעט !

ווּו איז זי, ֿפרעגט איר זיך…

איר  דַאנק  ַא  ּפערעלע  ֿפליט  דָארטן  שטיבל,  איבערן  הימל,  אין 
בלויער ֿפעדער.

זי ֿפליט די גַאנצע נַאכט און זעט דָאס שטעטל אין ליכט ֿפון די 
טַאטע־מַאמע  די  און  בעט,  אין  צוריק  זי  קומט  בַאגינען  שטערן. 

ווייסן נישט ֿפון ּפערעלעס ַאווענטורעס.

גייט ווַײטער דער טָאג לויט זַײן שטייגער : ּפערעלע שטריקט, נייט, 
קָאכט און בַאקט, ווַאשט די דיל און קלַײבט צו די שטוב.

— ַא ּפערֿפעקטע בעל־הביתטע — זָאגן זיך די טַאטע־מַאמע. זיי 
הָאבן ֿפַארגעסן גָאטס ווערטער… )ווָאס מיר הָאבן – צום גליק – 

נישט ֿפַארגעסן !(

גייט דער טָאג לויט זַײן שטייגער – ָאבער אין ּפערעלעס קעּפעלע 
־איז גָארנישט ווי ֿפרִיער. זי הערט דעם ֿפייגעלעס לידל : "ַא ּפערע

לע דַארף ניט בלַײבן אינעווייניק". און זי קען זיך ניט דערווַארטן 
אויף דער נַאכט.

דָאס ֿפייגעלע הָאט איר געוויזן ַאן ַאנדער וועלט, ַאן ַאנדער וועג 
– ַא וועג ווָאס געהערט צו ּפערעלען ַאליין )איך הָאב געהערט ַאז 
עס געשעט ָאֿפט מיט מיידלעך ווָאס וועלן אין גיכן זַײן דרַײצן יָאר 

ַאלט…(.

־ּפערעלע הָאט אַײנגעזען ַאז ס'זַײנען דָא זַאכן ווָאס זי הָאט ווייני
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קער ליב צו טָאן. למשל : זי הָאט ליב צו נייען, עס ַארט זי נישט – 
ָאבער זי הָאט בעסער ליב צו ֿפלִיען איבער דעם שטעטל צווישן די 
שטערן. ֿפון די שטערן איז דָאס שטעטל קליין – און עס געֿפעלט 

ּפערעלען.

ַאזוי ַארבעט די בעל־הביתטעלע בַײ טָאג און ּפערעלע ֿפליט בַײ 
נַאכט.

־ַא מָאל, בַײ נַאכט, ַא זיסע ווַארעמע זומערנַאכט, ווען ַאלע ֿפענצ
טער זַײנען ָאֿפן, ֿפליט ּפערעלע נישט איבער דעכער, נָאר צווישן 

־שטיבעלעך, און זי הערט ּפלוצלינג קינדערשע קולער ווָאס שמו
עסן ַאזוי :

— צי קענסטו ּפערעלען, דָאס מיידל מיט ַא שמייכל אויֿפן ּפנים און 
טרערן ווי צוויי ּפערעלעך אין די אויגן ?

— איך הָאב זי געזען בַײ איר ֿפענצטער, ָאבער איך הָאב זיך קיין 
איך  קען  דערֿפַאר  גָארנישט.  אין  איר  מיט  געשּפילט  נישט  מָאל 

נישט זָאגן ַאז איך קען זי.

)ַא לָאגישער געדַאנקען־גַאנג(.

— לָאמיך דיר דערציילן ּפערעלעס מעׂשהלע : ּפערעלעס טַאטע־
מַאמע הָאבן זי זיך געווּונטשן ַאזוי שטַארק, זיי הָאבן ַאזוי געבעטן 
בַײ גָאט, ַאז גָאט הָאט זיי געגעבן די מּתנה – זייער טַײער ּפערעלע. 
זיך שמדן צו דרַײצן  וועט  ַאז ּפערעלע  ָאבער גָאט הָאט געזָאגט 
יָאר. זיי ווָאלטן געקענט אויסקלַײבן ַא זון, ַאן ַאנדער וועג… זיי 
זַײנען ֿפַארֿפַאלן, ּפערעלע איז ֿפַארֿפַאלן ! דער טָאג רוקט זיך צו… 

־דערֿפַאר היטן זי די טַאטע־מַאמע אינעם שטיבעלע, דערֿפַאר הָאס
טו זיך קיין מָאל נישט געשּפילט מיט ּפערעלען… און איך ווייס ֿפון 
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ַא גוטן מקור ַאז ּפערעלעס טַאטע־מַאמע הָאבן ַאזוי מורא, ַאז ֿפַאר 
־איר דרַײצנטן געבוירן־טָאג וועלן זיי נעמען ּפערעלען, זי ַאוועק

ֿפירן אין די וועלדער… און זי אויֿפעסן ! ס'איז בעסער ווי זי לָאזן 
זיך שמדן !

— געוויס ! — מַאכט ַא קליין, צעשרָאקן קול.

צי דער ברודער און די שוועסטער ווָאס הָאבן ַאזוי געשעּפטשעט 
בַײ נַאכט, הָאבן נָאך דעם געקענט שלָאֿפן ווייס איך נישט, ווַײל 

איך בין נָאכגעֿפלויגן ּפערעלען, צוריק צו איר ַאהיים.

ּפערעלע הָאט ָאנגעכַאּפט די ֿפעדער, די בלויע, שטַארק, שטַארק, 
און הָאט געבעטן שטַארק, שטַארק :

— בלויע ֿפעדער, העלף מיר, איך בעט דיך ! ַאבי איך זָאל נישט 
ווערן דרַײצן יָאר !

־און – גלייבט מיר ! – די ֿפעדער הָאט זיך צוגעהערט צו ּפער
עלען. ּפערעלעס דרַײצנטער געבוירן־טָאג איז קיין מָאל נישט 
געקומען, ווַײל ּפערעלע איז געבוירן געווָארן אין ָאדר שני, און 
דָאס יָאר ֿפון ּפערעלעס דרַײצנטן געבוירן־טָאג איז אויסגעֿפַאלן 
אין ַא געוויינטלעך יָאר. דערֿפַאר איז ּפערעלע קיין מָאל נישט 

־געווָארן דרַײצן ! און זי הָאט זיך נישט געשמדט. הָאבן אויֿפג
עֿפינקלט נָאך ַא מָאל די ּפערעלעך אין אירע אייגעלעך, הָאבן 
די טַאטע־מַאמע זי נישט אויֿפגעגעסן )אויב איר ווילט וויסן(. 
ָאבער ּפערעלע הָאט קיין מָאל נישט ֿפַארגעסן דָאס געֿפיל ווָאס 
זי הָאט געהַאט ווען זי איז געֿפלויגן צווישן די שטערן און ווען 
ווַײט־ און  קליינטשיק־קליינטשיק  געווָארן  איז  שטעטל  דָאס 

ווַײט.
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זַײט מיר מוחל ֿפַאר דעם לַײכטן איבערקער אין דער מעׂשה ווָאס 
דערווַײזט נָאר דָאס :

ַא מיידל מיט ַא ֿפעדער קען ָאנצייכענען איר אייגענעם וועג.

סוף


