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איזסעַאזױװיגעשען.איזדָאסַאזױװינישטװײסאיך
מײַנענעמעןצוגעדַאנקַאזַאאײַנגעֿפַאלןגָארמיר

עסָאבערבַאנק!ַאָאנגעטרױעןזײאוןגעלטערבלוטיקע
איךהָאביָארהײַנטיקןֿפוןמוצאי־חנוּכהגעשען.איז

מײַנע—געלטערֿפַארהָארעװעטעשװערמײַנעגענומען
ַארײַןבַאנקאיןַאװעקגעטרָאגןזײאון—דָאלַארצװַאנציק

קָאןמעןװָאסגעלט,לעבעדיק—געלטָאנשטָאטאון
ַאעּפעסגעקרָאגןאיךהָאבװיל,מעןװָאסקױֿפןדערמיט

—אוןקָאנװערטל,געלַאאיןצונױֿפגעלײגטביכעלע,גרין
אײַנגעֿפַאלןמיראיזדערזעןדָאסהָאבאיךַאזַאלץ.דָאס

גַאנצןדעםאױףגעהַאטחרטהשױןהָאבאיךאוןס'הַארץ,
ענין.

װָאסבחורלדָאסגעװָארןגעֿפעלןנישטמיראיזערשטנס
יונגַאס'געלט.צונעמטאוןֿפענצטערלבײַםשטײט
ערַאזאים,איךטוװָאסֿפַארהײַרַאטס.קײןנישטבחורל.

מיראיזצװײטנסאוןַאנטלױֿפט?אוןס'געלטצונעמט
צוגענומעןבַאהַאנדלט:מיךהָאטערַאזױװיגעֿפעלןנישט

ַארײַנגעשריבןביכעלע,ַאעּפעסגעטוןכַאּפַאס'געלט,
אױֿפןקנַאקַאדערמיטדערלַאנגטאיז,נישטװָאסדָארטן

ֿפענצטערל און ַא זינג געטון: „נעקסט!“...
קוקַאאיךהָאבס'ביכעלעגעקרָאגןהָאבאיךװיגיךַאזױ

געװָארןֿפַארקילטמיראיןס'איזאון...אינעװײניקגעטון
ַאֿפַארדָאסאיזװָאסבלוט.טרָאּפןַאגעהַאטהָאבאיךװּו
קָאנעןעסערװעטַאזױװיאוןגעשריֿפטס?מין

מַאכטסעַאזער,װײסטװַאנעטֿפוןאוןאיבערלײענען?
געֿפעלט„עּפעסגעטרַאכט,איךהָאב„איי!“צװַאנציק?...

צוגעלָאֿפןביןאיךאוןעסק!“...גַאנצערדערנישטמיר
איזװָאסיִידןדעםַאװעקגעשטוּפטֿפענצטערל,צום

בחורלדעםצוַארײַנגעשריגןאוןלײַןאיןגעשטַאנען
ַארײַנגעשריגןאיםאיךהָאב„היי!“אינעװײניק.דָארטן

צװַאנציקַאװעקגעגעבןָאקערשטאײַךהָאב„איך
דָאלַאר!“

קַאסירערלדָאסמירצומַאכט—איר?װילטזשעװָאס—
און ֿפַארשניצט זיך ַא בלײַֿפעדער.

זָאג—עזות־ּפנים!ַאזַאזײַןנישטזָאלטאירַאזװיל,איך—
ַאזּפיסקעסדיאיבערֿפלעםַאכַאּפסטונישטַאז—איך

דער גוטער־יָאר װעט דיך צונעמען.
אײַךהָאבאיךאיר?װילטװָאסמיסטערמיר:צוערמַאכט

געגעבן ַא ביכל? — דַאצָאל!

הרעיוןעלהבכללאיךקרה,זהאיךיודעלאאני
בבנק.אותוולהפקידשליהמחורבןהכסףאתלקחת

אתלקחתיהשנהחנוכהבמוצאיקרה.כךאבל
-אותולהרוויחכדיקשהשעבדתיהכסףהכסף,

הבנק,אלאותםסחבתי-שלידולרהעשרים
מהבולקנותשאפשראהובכסף-כסףובמקום
מעטפהבתוךמקופלירוקפנקסקיבלתי-שרוצים

צהובה, וזה הכל.

ו...בתוכומבטהעפתיהפנקסאתשקיבלתיברגע
הסימניםמהםבגוף.דםטיפתבכלקרלינעשה

הואמאיפהזה?אתלקרואבכללאפשראיךהאלה?
לא-חשבתי-איי!דווקא?עשריםפהשכתובידע

דחפתיהאשנב,אלרצתיהעסק...כלבעיניחןמוצא
שםהבחוראלוצעקתיבשורהשעמדהיהודיאת

לךזרקתיהרגע-אליוצעקתי-"היי!בפנים:
עשרים דולר!"

שהואתוךהפקידליאמררוצה?"אתהמה"אז
מחדד לו עיפרון.

אומר,אניחצוף!"כזהתהיהשלארוצה"אני
"אחרת תחטוף..."

לונתתירוצה?הואמה"מיסטר,לי:אומרהוא
פנקס? - זה הכל!"



נישטמערדירמיטװילאיך—איך.זָאג—נָאף!איצע—
זעאיךביסט.דוװָאס—איךזָאג—בלוטזױגער,דורעדן,
דיאיןַארײַנגעֿפַאלןדָאביןאיךַאז—איך,זָאג—שױן,

אוןס'געלט—איךזָאג—צוריקמירגיבהענט.ריכטיקע
לָאמיר — זָאג איך — זײַן אױס מחוּתנים.

מַאכט ער צו מיר: צימּפַאסיבל!
דערַאזצימּפַאסיבל,ַאגעבןבַאלדדיראיכ'לאיך:זָאג

—איךזָאג—שװינדלער,צונעמען.דיךװעטגוטער־יָאר
מַאכןנישטװעסטו—איךזָאג—מירמיטביסט.דוװָאס

—איךזָאג—געלטער,דיַאהערגיבשטיק.ַאזעלכע
—אײדעראוןּפָאליצײסקערוףאיך—איךזָאג—אײדער

צעשרײַ—גע־װַא־לד!,געװַאלד.שרײַאיך—איךזָאג
איך זיך אױֿפן קול — גע־װַא־לד!

ַאגעװָארןשױןעראיזגעװַאלד,שרײַאיךַאזדערהערט
צוגעבןגענומעןמיראוןבחור,דער—װײכערביסל

ס'געלט,צוריקגעבןנישטמירערקָאןאיצטַאזֿפַארשטײן,
ַאז איך מוז װַארטן צװײ װָאכן. ס'ַא רול ַאזַא.

אירװָאסאיבערמירזשעלײענטטָאַאזױ,אױבאיך:זָאג
—איךזָאג—זען,לָאמיךביכעלע.איןַארײַנגעשריבןהָאט

עּפעסַארײַנגעשריבן.דָארטןהָאטאירװָאסװײסטאירצו
עסשנעל.צוגעמַאכטמירעסאירהָאט—איךזָאג—

גיךַאזױמ'זָאלַאז—איך,זָאג—נישט,מירזיךגלױבט
קָאנען ֿפַארשרײַבן ַאזױ ֿפיל געלט.

איבער:לײענטאוןס'ביכעלעצומירבײַערנעמט
„צװַאנציק דָאלַאר.“

דָאלַאר!צװַאנציקס'איזזשע!געדענקטָאלרײַט.איך:זָאג
לעבןשטײעןװָאס—איךזָאג—יִידןדיזָאלןאון

ַאזעדות,זײַט—איךזָאג—יִידן!עדות.זײַןֿפענצטערל,
איך הָאב דָא אין בַאנק צװײ קנַאקעדיקע צענערלעך!

און איך גײ ַאהײם מיטן ביכעלע.
געװעןשױןאיזשלָאֿפןֿפוןַאזזיך,ֿפַארשטײטמילא

ַאזגעחלומטמירזיךהָאטנַאכטגַאנצעַאָאּפגערעדט.
אױסגערױבטמ'הָאטאוןבַאנקדיבַאֿפַאלןזענעןרױבער

זיךאיךהָאבנַאכטדערדורךמָאלעטלעכעּפעני.ַאװּו
געװָארןאיזסעַאזאוןגעװַאלד,געשריגןאוןאױֿפגעװעקט

אוןקַארדיגעכַאּפטזַאךערשטעדיאיךהָאבטָאג,
ַאװעקגעלָאֿפן צו דער בַאנק.

מיראיזשטײןַאאױסגערױבט.נישטגַאנץ.געװעןאיזזי
ַארָאּפ ֿפון הַארץ.

אוןבַאנקדערבײַגעשטַאנעןַאזױביןאיךװיַאזױנָאר
דיַאזאײַנגעֿפַאלן,מיראיזֿפענצטער,דָאסבַאטרַאכט

נײַעהָאבןמ'דַארףַאזאוןשװַאךצוזענעןגרַאטעס
גרַאטעס.

מוצץאתך,לדברגמרתי"לאאומר,אנילא!""הו,
אומר,אנירואה",כבר"אניאומר.אנישכמוך",דם

אומר,אנימיד",ליתחזירהנכונות.בידיים"שנפלתי
"את הכסף ורק אז אני אעזוב אותך".

הוא אומר לי: "אי'פשר!"

אומר.אנירמאי",'אי'פשר',לךאתן"אניאומר:אני
תביאשטיקים.כאלהתעשה"לאאומר,אני"אתי",

למשטרהקוראשאני"לפניאומר,אנית'כסף",לפה
ולפני שאני", אני אומר, "צועק הצילו. ה-צי-לו!"

התרכך,ומידהצילוצועקשאנישמערקהוא
יכוללאהואשעכשיולהסבירוהתחילהבחור,
שבועיים.לחכותצריךושאניהכסף,אתלילהחזיר

זה מין חוק כזה.

בפנקס,שכתבתמהליתקראככה,"אםאומר:אני
שכתובמהמביןאתה"אםאומר.אנינראה",בוא

מדי.מהרזהאת"עשיתאומר,אניאיכשהו",שמה.
כךכללכתוב"שאפשראומר,אנילך",מאמיןלא

הרבה כסף כל כך מהר".

הוא לוקח ממני את הפנקס וקורא: "עשרים דולר".

וכלדולר.עשריםזהתזכור!"אולרייט.אומר:אני
עדים.האשנבליד"שעומדיםאומר,אניהיהודים",

בבנקפהלישישעדים"אתםאומר,אנייהודים",
שתי עשיריות מרשרשות!"

ואני הולך הביתה עם הפנקס.

הלילהכללדבר.מהאיןשינהשעלרואהאנימילא,
כמהפני.כלושדדוהבנקעלהתנפלושגנביםחלמתי
וכשעלההצילו,וצעקתיהתעוררתיבלילהפעמים
אלורצתיהאוטואתחטפתיראשוןדברהבוקר,
הבנק.

הוא עומד על תלו. אבן נגולה מעל לבי.



איןלָאנטשקעסטלמיטןגעשטַאנעןַאזױשױןאיךבין
װעטבַאנקֿפוןּפרעזידענטדערביזגעװַארטאוןהַאנט

ָאנקומען.
איםאיךהָאבָאנגעקומען,איזּפרעזידענטדערַאז

נײַעהָאבןמוזערַאזגעזָאגט,איםאוןזײַטַאָאןֿפַארנומען
איךזָאג—מײנונג,מײַןנָאךאוןבַאנקדערֿפַארגרַאטעס

זידַארףמעןאוןשװַאכע,ַאגעבײַדעגַאנצעדיאיז—
גַאנצעדיַאז—איךזָאג—זען,דַארףמעןאיבערבױען.

װײַלמערמלשטײן,סַאמעֿפוןזײַןזָאלגעבײַדע
מערמלשטײן, — זָאג איך — איז הַארט.

מַאכט ער צו מיר: ָאלרײַט. איך דַאנק אײַך ֿפַאר דער עצה.
ֿפוןגעבײַדענײַעַאלמע"ה!זשע,געדענקטאיך:זָאג

זָאג—זײַן,זָאלסעאוןגרַאטעס...נײַעאוןמערמלשטײן!
—איךזָאג—עקסטרעביןאיךבַאװָארנט...גוט—איך

מיר,זיךהָאטסעװײַלברָאנזװיל...ֿפוןלױֿפןצוגעקומען
— זָאג איך — געחלומט ַאז מ'הָאט אונדז בַאגנֿבעט...

און איך לױף ַאװעק צו דער ַארבעט.
איכ'לאיך:טרַאכטַאהײמֿפָארן,דַארףאיךַאזנַאכט,ֿפַאר

קײןמ'קעןזיך.הערטסעװָאסזעןבַאנקדיֿפַארבײַגײן
מַאכטזַאךַאַאזױװי—איךטרַאכט—װיסן,נישטמָאל

זיך. ס'ַאמעריקע! — טרַאכט איך.
איך:זעקוק,ַאגיבאיךאוןבַאנקדערצוצוַאזױקוםאיך

עּפעס ַא יִיד ֿפליט ַארױס ֿפון בַאנק און — הײבט ָאן לױֿפן.
נָאך...איםלױףאיך—אוןגעװַאלד!שרײַעןָאןאיךהייב
ָאּפגעשטעלט.איםהָאטּפָאליסמַאןַאווַאנעןביזלַאנגַאזױ
זיךהָאטעסַארױסגעװיזן?זיךהָאטאיר,מײנטװָאס,און

ַאזאוןבַאנקאיןָאנגעשטעלטאיזיִידדערַאזַארױסגעװיזן,
צואיםגײטװײַבדָאסװײַלקַאר,ַאכַאּפןגעלָאֿפןאיזער

קינד מיט ַא מײדעלע.
הָאב איך מיך ַא קַאּפעלע ֿפַארשעמט און ַאהײמגעֿפָארן.

ָאבער שלָאֿפן הָאב איך װידער נישט געקָאנט.
דָאסַאזאױסגעדַאכט,ַאלץמירזיךהָאטנַאכטגַאנצעַא

דעראיןהַאלטס'ביכלגעגעבןמירהָאטװָאסקַאסירערל
אים...נָאךאיךאוןלױֿפט.אוןגעלטמיטזעקלַאהַאנט

ֿפוןגעװַאלדגעשריגןמָאלעטלעכעװידערהָאבאיךאון
דידערהרגעטשִיעראוןהענט,דימיטגעװָארֿפןאוןשלָאף

בײבי...

האשנב,אתובוחןהבנקלידככהעומדאניעודאבל
לעשותושחייביםמדיחלשיםשהסורגיםקלטתי
בידשליהאוכלתיקעםעמדתיככהחדשים.סורגים
הגיעכשהנשיאיגיע.הבנקשלשהנשיאוחיכיתי
לבנק.חדשיםסורגיםלעשותחייבשהואלואמרתי

וצריךמדיחלשהבניין"כלאומר,אני"ולדעתי",
"שכלאומר,אנילעשות",צריךמחדש.אותולבנות
קשה"."הואאומר,אנישיש",כימשיש,יהיההבניין

אניהעצה".עללומודהאני"אולרייט.לי:אומרהוא
משיש!חדשבנייןהשם!למען"תזכור,אומר:

כימבראונזווילבמיוחדרצתיחדשים...וסורגים
חלמתי ששדדו אותנו!" ורצתי לעבודה.

ברגלאחלוףחושב:אניהביתה,נוסעכשאניבערב,
אנילדעת,אפשראינשמע.מהלראותהבנק,ליד

חושב, זאת אמריקה!

יהודירואה:אנימבט,ונותןהבנקאלבאאניככה
צועקאניאזלרוץ.מתחילו...מהבנקהחוצהעף

אתםומהאותו.עוצרששוטרעדאחריוורץהצילו
בבנקעובדשהיהודימתבררמתברר?חושבים
עומדתאשתוכיהחשמליתאתלתפוסרץושהוא
לאשובאבלהביתה.ונסעתיהתביישתיקצתללדת.
לישנתןשהפקידחלמתיהלילהכללישון.יכולתי

אחריו.ואניורץ,כסףשקבידמחזיקהפנקסאת
שינה.מתוךהצילופעמיםכמהצעקתיושוב

מהעירבחורלאיזההלכתיבבוקר,מוקדםלמחרת,
אחוזשלושיםלווהבטחתיהבנקמולשגרשלי

וישגיח.הבנקעלעיןשישיםהעיקרמההפסד,
אניאל",ותשגיח!"שבממנו,מבקשאני"תשגיח",

אומר,אניוברגע",מהבנק,עין"תורידאומר,
בשלום,יעברווהשבועייםלייעזור"שאלוהים

ואז",דולר,העשרים"אתאומר,אנימיד",אחטוף
אני אומר, "שיישרף הבנק!"



װָאסלַאנדסמַאן,ַאצוַאװעקאיךביןֿפריגַאנץמָארגנסצו
צוגעזָאגטאיםהָאבאיךאוןבַאנק,דערַאקעגןגרָאדװױנט

הַאלטןזָאלערַאביֿפַארלוסט,דעםֿפוןּפרָאצענטדרײַסיק
„װַאטש!“װַאטשן.זיזָאלעראוןבַאנקדעראױףאױגַאן

ַארָאּפנישטלָאזװַאטש!און„זיץגעבעטן,איםאיךהָאב
זָאג—גיך,ַאזױאוןבַאנק,דערֿפוןאױגַאן—איךזָאג—

װעלןװָאכןצװײדיאוןהעלֿפןמירװעטגָאטװי—איך
—איךזָאג—ַארױסגלײַךאיךכַאּפאיזַאריבער,בשלום

ָאנצינדן—איךזָאג—זיךלָאזןאוןדָאלַאר,צװַאנציקדי
נישטדָארטאיךטרעט—איךזָאג—מער,בענק.ַאלע

ַאריבער די שװעל!“
דיאיןאיךלײעןטעג,צװײנָאךַאװעקגײעןדערװײַל
דיאיןערגעץבַאנק,ַאבַאגנֿבעטמ'הָאטַאזּפײּפערס,
בַאנקמײַןֿפוןּפרעזידענטצוםַאװעקאיךלױףברָאנקס.

און זָאג אים:
— ס'איז ביטער!

מַאכט ער צו מיר: װָאס איז דער מער?
זָאג איך: מען גנֿבעט!

איזבַאנקמײַןגנֿבענען!נישטמעןװעטמירבײַער:זָאגט
בַאװָארנט.

אײַערַאזלמשל,איר,טוטװָאסאוןנו,איך:זָאג
קַאסירערל כַאּפט צו ס'געלט און ַאנטלױֿפט?

זָאגט ער: מיסטער, איר װײסט נישט װָאס איר רעדט!
רעד...איךװָאסנישטאיךװײסמילא...נו,איך:זָאג

אירהָאטגרַאטעסנײַעָאבערגעלעגן...נישטמירס'איז
געמַאכט?...

זָאגט ער: נײן.
ציאיבערגעבױט,אירהָאטגעבײַדעדיאוןנו,איך:זָאג

אױך נישט?
מַאכט ער: ּפליז, הערט אױף בַאדערן.

גרַאטעסנײַעקײןגעמַאכטנישטהָאטאיראױבאיך:זָאג
אוןאיבערגעבױט,נישטאױךאירהָאטגעבײַדעדיאון

נישטאירהָאטאײַערסקַאסירערלשײנעדָאס
די—איךזָאג—ַאהער,מירזשעגיטטָאָאּפגעשַאֿפט,

געלטער!
ֿפולעזײַןװעטעסװַאנעןביזװַארטןמוזטאירער:זָאגט

צװײ װָאכן.

ששדדובעיתוניםקוראואנייומיים,עובריםבינתיים
שלהנשיאאלרץאניבברונקס.שהואאיפהבנק

"מהלי:אומרהואנורא!""זהלו:ואומרשליהבנק
לא"אצליאומר:הוא"שדדו!"אומר:אניקרה?"

אםלמשל,תעשו,ומה"נו,אומר:אניישדדו!"
אומר:הואויברח?"הכסףאתיחטוףהקופאי
אומר:אנימדבר!"הואמהעלמביןלאהוא"מיסטר,

אבלמדבר...אנימהעלמביןלאאנימילא"נו,
אני"לא".אומר:הואעשיתם?"חדשיםסורגים
לא?"זהגםאוהבניין,אתמחדשובניתם"נו,אומר:

אניהמוח".אתלבלבלתפסיק"בבקשהאומר:הוא
ואתחדשיםסורגיםעשיתםלאאתם"אםאומר:
הנחמדהקופאיואתמחדשבניתםלאכןגםהבניין
"אתאומר,אנימהר",ליתןאזפיטרתםלאשלכם

שיעברועדלחכותחייב"הואאומר:הואהכסף!"
אחכה.אני"אולרייט.אומר:אנישלמים".שבועיים

אניהבנקמולבחוץ,כאןאחכה?אניאיפהאבל
בלייישארושלישהילדיםיודעשאניאפילואחכה.

אתבחזרהאקבלשלאעדמכאןאזוזלאאניאבא,
אניהבנק."אתאומר,אניאפקיר",לאאניהכסף.

גםממולשגרשלי"והחבראומר,אניאשגיח",
יהודימיןכזהחושך!"שיהיהאומר,אניעד",ישגיח.

הגדול"בכפוראומר,"אניבחוץ,פהאעמודאניאני!
ביותר, ובוא נראה", אני אומר, "שתעשה לי משהו!"

ואניבבנקלמטהאתירדמוזר,"יהודילי:אומרהוא
שלך".דולרהעשרים"אתאומר,הואלך",אשלם

ביזנס.מונקיכאלהתעשהלאאתי"לא!אומר:אני
הכסף,אתלילהחזיררוצה"הואאומר,אניואם",

אומר:הואלקחת".רוצהלאדווקאאניאז
אומר:אניהכסף".אתתיקחאלאז"אולרייט,

אומר:הואאותו".אקחכןאניארצה,"כשאני
אומר:אנילנדנד".ותפסיקהחוצהצא"בבקשה,
בכפורבחוץ.אעמודאניאבלהולך,אני"אולרייט,

שלי.הכסףעלואשגיחאעמודאניביותרהגדול
של"והדםאומר,אנישלי",מפשעהחףוהדם

על"ייפולאומר,אנישלי",מפשעהחפיםהיתומים
"לאאומר,אניהחשמלי",הכיסאבנדיט.שלו.הראש

מתחילואניה-צי-לו!"רוצח!בשבילו...מספיק
לצעוק בכל הכוח.



װּואירװײסטָאבערװַארטן.איכ'לָאלרײַט.איך:זָאג
װעלבַאנק,דערֿפַארדרױסןאיןדָאָאט—װַארטן?איכ'ל

ערדדיקײַען—איךזָאג—מירבײַװעטאירװַארטן.איך
מירבײַאירװעט—איךזָאג—סַאטיסֿפעקשָאןקײןאון

קינדערמײַנעַאזװיסן,ַאֿפילוזָאלאיךאױסֿפירן.נישט
ֿפוןרירןנישטמיךאיךװעלטַאטן,ַאָאןבלײַבןװעלן

ס'געלט.צוריקהָאבןנישטאיכ'לװַאנעןביזדרױסן,
הֿפקר.אױףבַאנקדי—איךזָאג—איבערלָאזןנישטאיכ'ל

װָאסלַאנדסמַאן,מײַןאוןװַאטשןװעל—איךזָאג—איך
—טון,זיךסע'טװַאטשן...װעטאיבער,קעגןדָאװױנט

דָאאיכ'לאיך!...ביןיִידמיןַאזַאָאטחושך!—איךזָאג
ֿפרעסט,גרעסטעדיאין—איךזָאג—דרױסןאיןשטײן

מידועּפעס.מירטוט—איךזָאג—זעןלָאמיךאון
סַאמטינג!

קומטמענטש,מָאדנערַאזענטאירמיר:צוערמַאכט
הײסןאײַךאיךװעלבַאנק,איןאונטןמירמיטַארָאּפ

דָאלַאר.20אײַערע—ערזָאגט—אױסצָאלן
מירבײַגײעןמָאנקי־ביזנעסַאזעלכענָאסער!איך:זָאג

צוריקגעבןמירװילטאיר—איךזָאג—װײַלאוןנישט
מיךקענטאירנעמען.נישטדװקאעסאיךװילס'געלט,

— זָאג איך — נישט צװינגען דערצו...
זָאגט ער: ָאלרײַט, נעמט נישט ַארױס ס'געלט.

ַאזס'געלט“.ַארױסנישט„נעמטנעװערמײַן,איך:זָאג
איכ'ל װעלן װעל איך ַארױסנעמען.

זָאגט ער: ּפליז, גײט ַארױס און הערט אױף נודיען!
דרױסן.איןשטײןאיכ'לָאבערגײ,איךָאלרײַט,איך:זָאג
אוןדרױסןאיןשטײןאיךװעלֿפרעסטגרעסטעדיאין

זָאג—בלוט,אומשולדיקמײַןאוןגעלטער.מײַנעװַאטשן
װעטיתומיםאומשולדיקעמײַנעֿפוןבלוטדָאסאון—איך

זָאג—בַאנדיט!קעּפ.אײַערעאױף—איךזָאג—ֿפַאלן
—איךזָאג—לעקטרי־טשער,דעםזענט.אירװָאס—איך

איז ֿפַאר אײַך װײניק... היצעל! מערדער! געװַאל־ל־ד!
און איך נעם שרײַען מיט ַאלע ּכוחות.

~~~
צװַאנציקדיָאּפגעגעבןמירמ'הָאטַאזגעװען,איזסוףדער

מירבײַזײמעןהָאטבַאנק,ֿפוןַאהײמגייענדיקאוןדָאלַאר
ַארױסגעגנֿבעט ֿפון קעשענע...

דערצײלטװָאסיִידדערענדיקט(ַאזױָאןדעמָאלטֿפוןאון
געגעבןזיךאיךהָאבָאןדעמָאלטֿפוןגעשיכטע)דָאזיקעדי
שװעלדיַאריבערטרעטןנישטזָאלֿפוסמײַןַאזשֿבועהַא

דָאס!איזבַאנדיטןרעגעלעס'איזבַאנק.ַאֿפון
קעשענע־גנֿבים! ּפיק־ּפַאקעטס! לָאזן זײ זיך ָאנצינדן!

ובדרךדולר,העשריםאתשקיבלתיהיההסוף
נשבעתיומאזמהכיס.אותםליגנבומהבנקהביתה
כאלה,בנדיטיםהבנק.סףעלתדרוךלאשרגלי

כייסים! שיישרפו!

Warsaw. Advertisement encouraging saving at the Jewish

People's Bank. From the YIVO Digital Archive on Jewish Life

in Poland.
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