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 טן בַײם ֿפענצטערא  ש א  
 

ק דער יער, ּפָאּפערוייַאשטשערקע איז געלָאֿפן איבערן מ א  

ף ַא רגע הָאט זי זיך ויווַאנט, מיטן קעּפל צו דער זון. א
געטָאן מיטן קעּפל אין מַײן זַײט, און גלַײך יי געשטעלט, ַא דרפּ אָ 

שּפַאלט. איך בין  ןדיקוון אין ַא ּכמעט אומזעעראָ ווּונדן געווֿפַארש
ע צום ייצבַײם ֿפענצטער, מיט דער ּפל ייןגעבליבן שט

ֿפַארגעסענעם עֿבר. געשטַאנען און געֿפילט, ַאז דָאס דָאזיקע 
ָאס ווציקע יינציקער ֿפַארמעגן, דָאס איינֿפענצטער איז מַײן א

עלכע אין וו, ייט. ַא רוִיקייטע רוִיקטזָארגאַ אומב ןזָאגט מיר צו אַ 
 ן נָאך ַא ליבענַאכט. יענעם, ֿפַארגעסענעם עֿבר, ֿפלעגט קומע

דָאס דָאזיקע ֿפענצטער הָאב איך בַאקומען בירושה ֿפון מַײן    
ֿפַארלירן.  נָארָאס לָאזט זיך וורן ַאלץ, ויטַאטן ווען ער הָאט ֿפַארל

ער הָאט ניט געקענט שטיין אויף די ֿפיס, די גַאנצע צַײט געלעגן 
געזוכט די  יק אוןווייטֿפון  ייןאין בעט, געקריצט מיט די צ

ֿפַארלוירענע סטעזשקע צום לעבן. ֿפון זַײן געלעגער הָאט ער 
סגעזעצטע ויַארָאנעס, אווַארצע ווגעקענט זען נָאר די כמַארעס ש

ַאקסענע אין ווער, אַײנגעיימַײגן ֿפון די ַאלטע בווף די גָאלע צויא
, יידּכזית ֿפר ייןגרעזל, ק ייןבלום, ק ייןַארצַאּפלען. קווזַײנע ש

ַײגן און קרַאקענדיקע וויק, גָאלע צווייטנָאר ַא דערֿפרעסנדיקער 
 ווַארָאנעס. 
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ן זַײן ויּוסט, ַאז ניט אים געהערט שווער הָאט, נעבעך, ניט גע   
עגן דעם ניט ווֿפענצטער, נָאר מיר. אויך איך גוֿפא הָאב נָאך 

ר ייע, זַײט ֿפון מַײן טַאטןוור ייעען זווּוסט. כ'בין דעמָאלט געווגע
בַײם ֿפענצטער און זוכן,  ייןבן צו שטויַײט. כ'הָאב ּפשוט ָאנגעהוו

 ןאיך ניט ביז ווייסָאס הָאב איך געזוכט, וועּפעס זוכן, ָאבער 
סער נַײגער הָאט זיך וימַײן ַאמָאליקער גר לַײווטָאג,  יקןהַײנט
 זעט איבער דער צַײט. ויצעפּ 

ּפענסיָאנירט. און  זיך הָאטּוסט, ַאז דער טַאטע וואיך הָאב גע   
ָאס נָאך הָאט ער געהַאט אין ווַײל וודָאס הָאט אים צעברָאכן, 

ָאד? און דָא, ּפלוצעם, שיקט מען אים ווזַײן לעבן ַאחוץ זַײן זאַ 
ריבער וווינען אַ איז ער  לטאָ עמף דער ּפענסיע. דויַאנג אוומיט צ

בַײם ֿפענצטער און ֿפון  ייןשטצו בן ויָאנגעה סטצימער,אַ אינעם ג
רדינען געקוקט אויף די ֿפַארמָאכטע אַ ערע גווהינטער די ש

נג געדויערט, אַ בער, ניט לאָ ט, אָ עס הביימער אינעם ַאלטן ּפַארק. 
געהערט אים צו דינען און מער איז ער שוין פֿ בן אויאָ יס הפֿ די 

 ון בעט.פֿ נען אַ געשטפֿ ניט אוי

טַאטע הַאלט בַײם  דערסט, ַאז וּ ווהָאב ניט געא פֿ גואיך    
בַײ אונדז אין  און ,ניט געזָאגטרער הָאט מיר גאָ יינשטַארבן. ק

טֿבע צו שטעלן  ייןקט אַ געהניט  בכללהָאט מען  חהפּ ר משעד
ָאס ווציקע, יינא סאָ ַאטע זַאכן. דוועגן ּפריווגעס און רעדן אַ ֿפר

ּפענסיָאנירט זיך ּוסט איז, ַאז דער טַאטע הָאט וואיך הָאב יָא גע
 .ייםס ֿפון דער הויניט ַארן ויש ייטאון ג

ַארבעט. עס איז  סך אַ ר ייעיענעם זומער הָאב איך געהַאט ז   
גריּפע הָאט זיך ־טלעכע זומערוויינאון די גע ייסען מסוּכן הווגע

ער הָאט יינָאך. קוואין משך ֿפון איין  נדאַ ן לאיבער ייטצעשּפר
ָאּפ דעם נַײעם מין זַארַאזע.  טשטעלמע י וודעה  ייןניט געהַאט ק

ֿפנעמען ביז ֿפערציק ּפַאציענטן ַא טָאג און ויכ'הָאב געמוזט א
ֿפעניש צווישן דער קליניק און ויסגעריסן ֿפון לויען ממש אווגע

ַאן  –נט, ווֿפלעג איך קומען שּפעט אין אָ  ייםשּפיטָאל. ַאה
ָאס גיכער זיך וו –ציל  ייןסגעשעּפטער, ָאן ּכוחות, מיט אויא
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עטשערע וו ייןהַײדַא אין בעט ַארַײן. ק –שטעלן אונטערן דוש און 
 –, וימיט דער ֿפר וסטע דיבוריםפּ  ייןבוך ניט און ניט ק ייןניט, ק

 ויָאס גיכער אין בעט ַארַײן און שלָאֿפן. און ַאזווגָארניט, נָאר 
ב, כָאטשבי ויג אורלעגן ַא טאָ ווגן ַא גַאנצן זומער. ויהָאט זיך געצ

ַײל ווָאס צו רעדן, ווען וומָאל אין ווָאך, איז בכלל ניט גע ייןא
רים. ֿפון צַײט צו צַײט הָאב וידָאקט ייןעס הָאט ניט געסטַײעט ק

ן הַאלטן וואיך געֿפילט, ַאז די ּכוחות ֿפַארלָאזן מיך און די נער
 שענדיקדערקוטמיך בַאֿפַאלן ַא איז בַײם ּפלַאצן. חוץ דעם, 

געשען עּפעס ַא שרעקלעכע זַאך. און  דַארףֿפָארגעֿפיל, ַאז דָא 
שטַארק, ַאז ַא  ויערט ַא ֿפָארגעֿפיל ַאזווט איר, ווייסַא מָאל, 

 שטילן. נאַײן ָאדער כָאטש ַא ביסל ַײקומעניט ב עסודם קען ־בׂשר

ָארן ַא ווגֿפה געמ־מיט דער גריּפע בֿ מצ ערסוף זומער איז ד   
ע רֿפואה ווגעֿפונען ַאן עֿפעקטיסוף ־לכּ ־סוףסך בעסער, מע הָאט 

ן ּפלַאנירט איבערצורעדן ויקעגן דער זַארַאזע, און איך הָאב ש
ַארט, ַאז ווב. איך הָאב נָאר געויעגן ַא ווָאך אורלוו וימיט מַײן ֿפר

ר. זָאל זיך אומקערן ֿפונעם יערלעכן ּפעדַאגָאגישן סעמינאַ  וידי ֿפר
ען, ָאבער זיכער, ַאז סוף זומער, הָאב וו ויט געניאיך געדענק נ

ערער ַארבעט און וונָאך ַא טָאג ש ייםאיך זיך אומגעקערט ַאה
עק און קער ווֿפון דיר אַ יי ֿפן בעט ַא צעטל: "איך גויגעֿפונען א

זיך אום צו די עלטערן. זוך מיך ניט. זַײ געזונט און שטַארק, דער 
. זַײ שטַארק! מיר ויזַײ שטַארק." זַײ שטַארק... ָאט ַאז –עיקר 

מָאל זיך ניט  ייןעלף יָאר, קווגעלעבט צוזַאמען צּפהָאבן אָ 
ן ניט געזָאגט ווייטער דעם ציינָארט אוושלעכט  ייןגעקריגט, ק
 "זַײ שטַארק"!  –און איצט 

ונגען יִ יסע ָאנשטרענגונג אין אונדזערע בַאצווַא געדאי, וואַ    
איז אונדז ניט געגַאנגען מיט  ייבען. ֿפון סַאמע ָאנהוואיז גע

ען קַאלט ווי ַא זשַאבע, ַא וואיז גע ויקינדער הָאבן. אמת, מַײן ֿפר
ען וומָאל ניט גע ייןך איך בין קויֿפריגידקע, ָאבער גַאנץ געזונט. א

געהַאט צו טָאן גיכער ער מַאטשָא", ָאבער דָאס הָאט ייסקיין "ה
בלעמען. עס אָ ּפר־מַײן טעמּפערַאמענט און ניט מיט געזונטמיט 

 איז אונדז ּפשוט ניט געגַאנגען מיט די קינדער.
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איז  ויסגעקלָארט, ַאז מַײן ֿפרויר גיך הָאט זיך אייעבקיצור, ז   
עלכן וועק ניט צו די עלטערן, נָאר צו ַאן ַאנדערן מַאן, מיט וואַ 

 ַאר. ֿפן סעמינויזי הָאט זיך בַאקענט א

. און ייםַאה ויָאלט אומקערן מַײן ֿפרווכ'הָאב געקעמֿפט, גע   
ב ניט אומקערן, טָא כָאטש איבערצַײגן, ַאז זי זָאל ֿפַארלָאזן ויא

די עלטערן.  בַײנען וווי ייןף ַא צַײט גוידעם ֿפרעמדן מַאן און א
ָאבער ס'איז ניט געגַאנגען, עס איז ּפשוט ניט געגַאנגען, זי הָאט 

 ניט אומגעקערט.  זיך

ן ווכ'הָאב ניט געקענט שלָאֿפן, ניט געקענט ַארבעטן, די נער   
ַאכט, און סוף־ּכל־סוף ווָארן אין גַאנצן ָאּפגעשוומַײנע זַײנען גע

 עםנייָאך צַײט אין ַא קלווף ַא ויעקגעֿפָארן אוובין איך אַ 
און,  וי. יעדן טָאג הָאב איך געקלונגען צו מַײן ֿפרןַאלדּפַאנסיאָ וו

 ייטגָאט צו דַאנקען, מיר זַײנען געקומען צו ַא הסּכם, ַאז זי ג
ַײל דער "ּפַארַאזיט" הָאט זי וואיר חֿברטע,  בַײנען וווי
ָארֿפן. ַאלע מענער זַײנען ּפַארַאזיטן ווסגעויסגענוצט און ַארוי"א

 לות." בֿ און נ

געסן צו ֿפַאר ייטען גרווען ממש גליקלעך און געוואיך בין גע   
 אַ ם צו כּ הס אַ ון פֿ ז אַ ס ליגן. כ'בין געווען זיכער, ויאין מַײן ֿפר

רונג. איך הָאב זיך אַײנגערעדט ַא קינד אין פּ צנשאַ ק אַ שרה איז פּ 
 סאָ וודי ּפַאציענטן, און דָאס,  ייטך, ַאז מַײן איבערגעגעבנקויב

 דירה לעבט ייןֿפַארגעסן, ַאז מיט מיר אין אווי איך הָאב ּכמעט 
קא דָאס ווענע געֿפילן און ּפלענער, דייגמיט אירע א ויַא יונגע ֿפר

ָאס הָאב ווון בכלל, א ".טעסטאָ רפּ ס "ויען מַײן ֿפרווהָאט גורם גע
ע מַאשין יינסע מָאדערנע שטוב? ַא שויאיך איר געגעבן? ַא גר

ף דעם ָאדער ַאנדערן ויב אויָאכן יערלעכן אורלוויי וואון צ
 קורָארט?

איך הָאב זיך געֿפילט שולדיק, שולדיק ֿפון ַאלע זַײטן, און    
ַאלד, הָאב איך ווב אין ויקא דעמָאלט, בעת מַײן קורצן אורלווד

בַײם ֿפענצטער. איך בין ּפשוט געשטַאנען  ייןבן ּכסדר שטויָאנגעה
 ערט, ַא סיגַארעט נָאך ַא סיגַארעט. כייבַײם ֿפענצטער און גער
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ַארט. ווניט גע ייםף מיר אין דער הויגליקן הָאבן אסע ויגר ייןק   
" איך הָאב  –שיינע נַײעס,  אַ ר געווען שׂ בֿ הָאט מיר מ וימַײן ֿפר

ונה חתן לעווליב מַײן חֿברטע, אויך זי הָאט מיך ליב, און מיר 
 לות." בֿ הָאבן. ַאלע מענער זַײנען ּפַארַאזיטן און נ

רשה... און איך בין פּ סוף  שרה,פּ אויס  שוין... אויס זיווג,   
ערט. ַאֿפילו אין כייַײטער געשטַאנען בַײם ֿפענצטער און גערוו

דער קליניק ֿפלעג איך געֿפינען ַא ּתירוץ צו מַאכן ַא לַאנגן 
ילט, פֿ ב געאָ איבעררַײס און זיך געשטעלט צום ֿפענצטער. איך ה

ילטיק לט און גלַײכגאַ ק ַײזוובַײ מיר ביסלעכרץ ווערט אַ ה סאָ דז אַ 
בן מיר געשטערט צו שטיין אָ ציענטן הּפאַ צו יענעמס ווייטיק. די 

 ענצטער.פֿ בַײם 

 ייןקָאלט זַײן וומָאל ניט גע ייןדעם אמת געזָאגט, כ'הָאב ק   
ערן ַא וומט צו וידָאקטער. ֿפון קינדווַײז ָאן הָאב איך געטר

עם ניט יינמען הָאבן קויעטערינַאר, ָאבער מַײנע טרוו
 אינטערעסירט. 

עטערינַאר, ַא דָאקטער... די זעלבע ווחיות, מענטשן... ַא  –   
 הָאט ַא בורטשע געטָאן דער טַאטע.  –זַאך, 

ז ַא דָאקטער ֿפַארדינט מער אַ רגעסן, ֿפאַ ר ניט אָ ָאבער מע ט –   
 יןעק אווהָאט צוגעגעבן די מַאמע און איז אַ  –עטערינַאר, ווי ַא וו

 קיך. 

טענות צו די עלטערן הָאב איך ניט געהַאט און ניט  ייןק   
ען ַאן ָאּפגעדינטער וון געויּפרָאטעסטירט, כָאטש כ'בין ש

בן מַײן אייגענע מיינונג אָ ַאקסענער מענטש און געקענט הוודער
הָאט  חהפּ ר משעדט. בַײ אונדז אין פֿ וועגן מַײן אייגענער צוקונ
 ַײט באָ טעסטירן" האָ רפּ רט "אָ ס וואָ מען ניט ּפרָאטעסטירט. ד

לץ איז געווען אַ אונדז אין דער היים ניט עקסיסטירט. 
לימודים,  –כליסטע, אָ וו אַ געשריבן אויף פֿ אויסגעסדרט און אוי

רט, ּפאָ כן סאַ מען, מאַ שן, ראַ ן, וופֿ נקויַײן, אָאפֿ טן, שלַײלצאָ מ
אין , אָ דיאַ רן ררטן, העאָ רבעטן אין גאַ ך, ַײם טַײצירן בּפאַ ש
ט מיר ַײיסה. זּתפֿ  אַ ש ווי אין ממלץ! אַ לץ, אַ  –לעט גיין... אַ טו
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בן גוטע אָ ז די עלטערן האַ ילט, פֿ ב געאָ מוחל, נערוון... איך ה
ון פֿ בער אָ עס. פּ ון עפֿ שיצן אַ במיך צו די כּ ס אָ וונות און טוען דכּ 
ן ופֿ ון דער וועלט? פֿ לעבן?  ןן אייגַײון מפֿ ר? בֿ ון זייער עפֿ ס? אָ וו
 ס? אוף... נערוון... אָ ון וופֿ ילן? פֿ נע אייגענע געַײמ

ט אַ ך ניט געהאָ ב איך נאָ ר צוריק, האָ נציק יאַ לט, מיט צוואָ דעמ   
ב איך אָ טן הַײענצטער, אין יענע צפֿ ם ַײע צו שטיין בבֿ קיין ט

ייגל, חיות און שרצימלעך פֿ די  –רים", בֿ נדערע "חאַ ט אַ געה
נד, צו ַײרפֿ נע ַײנגען צו מאַ איך בין געג רק. אוןּפאַ לטן אַ ונעם פֿ 

 רץ.אַ ן ביטער הַײשטילן מ

רום אַ הינטערצוים  םט צופּ רק איז געווען צוגעקלעּפאַ דער    
צוויי ט אַ בן מיר געהאָ ז הויט הַײז אָ  ון דערפֿ רטן. אָ דעם קליינעם ג

ענצטער צום פֿ סטצימער מיט די אַ ג אַ ן צימער און ַײמ –חדרים, 
טיר אין  אַ ריקל מיט אָ רידאָ קליין ק אַ  –רק, און צווישן זיי ּפאַ 
סטצימער איז אַ בן דעם גאָ ן הפֿ ראַ דמיר ס אָ . צו ווסויראַ  רטןאָ ג

ב אָ עטער הפּ בער שאָ גרויס רעטעניש,  אַ לט געווען אָ מיר דעמ
ר די ֿפאַ לטן אַ בן אים געהאָ ז די עלטערן האַ נען, אַ רשטֿפאַ איך 

ט שוין ניט געקענט שטיין אָ טע האַ ווען דער טטן, און ַײע צרעווש
לניע אינעם ּפאַ ון דער ספֿ נגען אַ יבערגעגראַ יס איז ער פֿ אויף די 

 ן.ָאפֿ ק שלויִ ל קענען ראָ מע זאַ ז די מאַ , רַײןאַ  סטצימעראַ ג

ען, ניט ויזַאקסיש שטעטל ּפל ייןמיר הָאבן געלעבט אין ַא קל   
טַאטע איז  דערקעמניץ.  –ַײט ֿפון קַארל־מַארקס־שטָאט, הַײנט וו
ָאד. און כָאטש ווטָא־זאַ ויֿפן היגן אויּפט־מעכַאניקער אויען ַא הווגע
מיטגליד ֿפון  ייןען קוואיז ניט גע חהפּ משער ֿפון אונדזער יינק

הָאט מען מיר געגעבן די בעסטע רעקָאמענדַאציעס,  יי,דער ּפַארט
קָאמיטעט ֿפון טַאטנס יי־ם ּפַארטון דעפֿ סַײ יי ער ַארמן דופֿ  סַײ
, ווקִיע ייןעטן־ֿפַארבַאנד, קווסאָ  ייןָאד, און איך בין געֿפָארן קווזאַ 

ֿפן חשבון ֿפון דער דַײטשישער וין מעדיצין אשטודירצו 
 דעמָאקרַאטישער רעּפובליק. 

רט איז ַארעמע שטָאט, ָאבער צו לעבן דאָ וור ַא ייעאיז ז ווקִיע   
. ַא ייןער. און ניט צוליב דער שּפרַאך, נווען ַא ביסל שוומיר גע
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געלערנט ך אָ זיך דביסל רוסיש הָאב איך געקענט, מיר הָאבן 
מיר, די סטודענטן ֿפון  סאָ ווֿפילו דָאס, אַ רוסיש אין דער שול. 

ן, ווייטער נָאכן צייננירן א־דַײטשלַאנד הָאבן געמוזט שּפיאָ מיזרח
עגן וו מיך ניט געַארט, ַאלע הָאבן געמסרט און ַאלע הָאבןהָאט 

עגן אין גַאנצן ַאנדערע זַאכן, איך רעד ווּוסט. איך רעד וודעם גע
איך, הָאבן מיך שּפעטער  ייןמ ויעלכע, ַאזוועגן זַאכן, וו

סגעריסן ֿפונעם נָארמַאלן לעבן און צוגעקלעּפט צום ויַאר
 ֿפענצטער. 

ער מיר הָאבן ייד, נָאך אווקִיע ייןָאנקומען קגלַײך נָאך מַײן    
בן דעם ערשטן סעמעסטער, הָאט מען אונדז געשיקט אין ויָאנגעה

ען ווֿפן בוריקעס־ֿפעלד. דָאס איז געויעּפעס ַא דָארף צו ַארבעטן א
סן. מיר וימין שקלַאֿפישע ַארבעט, ָאבער ניט דָאס בין איך א אַ 

גן און אונדז ויידעַאליסטיש דערצען יונג, נַײגעריק, אווזַײנען גע
ּו צו ווַאנדערער בַאשטימט ֿפַאר אונדז ן אַ  סאָ ווהָאט ניט געַארט, 

מילא...  –ָאס צו טָאן. ס'איז ניט ָאנגענעם, ָאבער ווזַײן און 
ָאך ַארום הָאט מיך צוגערוֿפן צו זיך דער וובקיצור, בערך אין ַא 
ַײל אינעם דעקַאנַאט וו, ווקִיע ייןן ֿפָארן קייס"קָאמיסַאר" און געה

הָאט מען זיך געכַאּפט, ַאז אין מַײן דָאסיע ֿפעלן עטלעכע 
ַאז דער  יי,. גוט, כ'בין דָאך ַא דַײטש און איך ֿפַארשטקומענטןאָ ד

יכטיקער ֿפון בוריקעס. מיט ווסדר אין די ּפַאּפירן איז ַא מָאל 
ל ֿפון ווע שטיסגעשלעּפט די גומענוירַא הָאב איך יידס ֿפרויגר

 דער קלעּפיקער ֿפעלדבלָאטע און בין געֿפָארן אין אינסטיטוט. 

דער דעקַאן איז געזעסן בַײם טיש און עּפעס ַאן אומבַאקַאנטער    
מיטן ּפנים צום ֿפענצטער  ייטסגעדרוימענטש איז געשטַאנען א

טלעכע וויינערט אין דער ֿפָארטקע. נָאך ַא ּפָאר געכייאון גער
ענטֿפערס איז דער דעקַאן ּפלוצעם  שוטעפּ עס און מַײנע ֿפרַאג

 ס ֿפונעם קַאבינעט. ויֿפגעשטַאנען און ַארויא

מיר צו מיר דָאס ּפנים,  ייטסגעדרוידער אומבַאקַאנטער הָאט א   
 ל ַא ֿפרעג געטָאן:ייכדערלַאנגט ַא הַאנט און מיט ַא שמ
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ַא מָאל ֿפירן צו ער ליגן קען יינט איר, ַאז ַא קלווייסצי  –   
 סע צרות?ויגר

י ווהָאב איך געענטֿפערט  –אַײך ניט, יי איך ֿפַארשט –   
ָאלט בַאֿפרַײען די הַאנט, נָאר דער ווצעמישט, און גע

 אומבַאקַאנטער הָאט זי ֿפַארקלעמט נָאך שטַארקער. 

הָאט איר  עסַאטע. אין אַײערע ַאנקעטוומַאכט זיך ניט ּפָאצע –   
 ן, ַאז איר זענט ַא דַײטש. יזווָאנגע

איך קום דָאך ֿפון קַארל־, ער אמתיינר דעריָא, דָאס איז  –   
 מַארקס־שטָאט. 

ן ֿפון ווייסנָאמען. מיר  'סּפעקולירט ניט מיט קַארל מַארקס –   
ַאנען איר קומט. זָאגט מיר, ביטע, ַאז מַײנע טַאטע־מַאמע זַײנען וו

 ך? ַא כינעזער? ער בין איוואוקרַאִינער, דַאן 

קלָאר, ַאז איר זענט ַאן  .ָאס ּפלוצעם ַא כינעזער?..ווֿפַאר  –   
 אוקרַאִינער. לָאזט, ביטע ָאּפ מַײן הַאנט. 

ּוסט, ַאז איר זענט ַא קלוגער ווזַײט מיר מוחל. מיר הָאבן גע –   
איז דָאס געשען, ַאז בַײ אַײערע  ויי ַאזוומענטש. הַײנט זָאגט מיר, 

ן דור, סטזנטויר גוטע מענטשן און ּכשרע יִידן אין טייען, זעלטער
רן ַא זון ַא דַײטש? ַא גענעטיש רעטעניש, ויערט ּפלוצעם געבוו

  .הַא? ָאדער?..

יכטיק און ניט ווַײטער איז ניט ווָאס איז געשען וו   
ר ייעיכטיק און זוור ייעז –אינטערעסַאנט, ָאדער ֿפַארקערט, 

ר ּפיקַאנטע ייעָאבער דָאס איז ֿפַארבונדן מיט זאינטערעסַאנט, 
עט מיך וועגן דעם, סַײדן מע וויל ניט רעדן ווזַאכן און איך 

 ַא ּפריווַאטע זַאך... –. מיט איין ווָארט ף ּפיץ־ּפיצלעךוישנַײדן אצע

ף די ויֿפילו אאַ ַאכט יָאר און  ווען אין קִיעוואיך בין ָאּפגע   
ּתירוצים, ַאז מע  ייןדַײטשלַאנד. ק ייןרן קַאקַאציעס ניט געֿפאָ וו
ס. כ'הָאב ֿפַארענדיקט די לימודים און די וייל, ֿפעלן ניט אוו

 ייןטן" דיּפלָאם און זיך אומגעקערט קויקטיק, בַאקומען ַא "ראַ ּפר
 וידַײטשלַאנד מיט ַא גוטן ֿפַאך אין די הענט און מיט ַא יונגער ֿפר
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ען ַא סטודענטקע ֿפון דַײטשלַאנד, ווגעך זי איז ויף די הענט. אויא
נגער ֿפון מיר. ָאבער יִ נָאר ֿפון ַאן ַאנדערן אינסטיטוט און ַא סך י

 ָארט.וויכטיק, ס'איז ּפשוט געקומען צום וודָאס איז ניט 

 יין, הָאבן זיך אומגעקערט קוימיר, איך מיט מַײן ֿפר   
ָאּפע יירן אדַײטשלַאנד גלַײך נָאך די ַאלע איבערקערענישן אי

בַײ מַײנע עלטערן זַײנען מיר ָאּפגעֿפָארן  יזיטוואון נָאך ַא קורצן 
ישער גרענעץ. ייזשטעטל בַײ דער ֿפרַאנצ ייןמערֿב, אין ַא קל ייןק

 מיטקרוֿבים, נָאר איך  ןָאֿפרַײנד,  ןָאבַאקַאנטע,  ןָא –ַא מחיה, 
געבַאקענע ַא ּפערסּפעקטיווער דָאקטער און ַא ֿפריש־ –, וימַײן ֿפר

 לערערקע. 

 ייןעלף יָאר הָאבן מיר ָאּפגעלעבט שטיל און רוִיק, ָאן קווצ   
איך בַײם ֿפענצטער און יי שום קָאנֿפליקטן. און איצט... איצט שט

ַײטער. יָא, איך בין שולדיק, ָאבער ווי מען לעבט ווניט  ווייס
אין  ויט מַײן ֿפרייגשולדיק, ניט איך הָאב אונטערגעל וורעלַאטי

ָאס?! ווָאס הָאט זי געזוכט דָארט, וו, Scheisseַא ֿפרעמד בעט. 
ען מַײן קָאּפ, מַײן ווּו איז געווגן, ויען מַײנע אווּו זַײנען געוואון 

 הַארץ, מַײן נשמה? 

על ווס דַײטש... און ַא יִיד ויער בין איך הַײנט? אוואון בכלל,    
איך? ַא שָאטן בַײם  ער ביןווערן. וומָאל ניט  ייןאיך דָאך ק

  ...Scheisse?... ֿפענצטער

ק דער יער, ּפָאּפערוי... ַא יַאשטשערקע איז געלָאֿפן איבערן מ   
ף ַא רגע הָאט זי זיך ויַאנט, מיטן קעּפל צו דער זון. אוו

ערע טריט. ווָאּפגעשטעלט... עס הָאבן זיך געלָאזט הערן טריט, ש
דעם ֿפָארהַאנג אין דער זַײט. גערוקט ָאפּ דער ּפַאסטָאר הָאט 

ונג ייטבַאגל דן איןאיבער דער גַאס איז געגַאנגען ַא שערענגע ייִ 
לַײט. דער ּפַאסטָאר הָאט דערהערט ַא ־עס־ַאלטע עסוויי ֿפון צ

. סויראַ ף ויהסגעלָאֿפן אין ויקלַאּפ ֿפון דער קַאליטקע און איז ַאר
קינדער, ַא יִינגל י וויאונטער דער בַאנק הָאט ער דערזען ליגן צ

 ל. יידמיט ַא מ
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 ָאס זוכט איר דָא, קינדער מַײנע? וו –   

עכטער. דָאס ווטער, מיר זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפון די אָ הייליקער פֿ  –
עט וועסטערקינד. די מַאמע הָאט געזָאגט, ַאז איר וואיז מַײן ש

 אונדז העלֿפן. 

 , מַײנע קינדער, קומט מיט מיר. יאָ  –   

ען... ויּפל ...scheisseער קלינג עס? ָא, ווטעלעֿפָאן...    

 ענטֿפערן, ניט ענטֿפערן... גוט... 

 נט, מַאמע. וואָ ־ַא גוט –   

קומען, מָארגן  ייםנט, מַײן קינד. צי קענסטו ַאהוואָ ־ַא גוט –   
 ַארבעטן?  ואין דער ֿפרי, ָאדער דַארֿפסט

 ס. וייָא, איך מוז ַארבעטן, ָאבער דָאס מַאכט ניט א –   

דער טַאטע איז געשטָארבן, מיט דרַײ און ֿפערציק מינוט  –   
 צוריק. 

 יָא, זיכער, איך קום.  –   

זָאגן, ַאז ַא ּפָאר נצואָ כ'הָאב ָאנגעקלונגען מַײן סעקרעטַארשע    
אין ַא שעה  ף דער ַארבעט, אוןויעל איך ניט זַײן אוונג אַ לטעג 

 . ייםסגעֿפָארן ֿפון דער הויַארום בין איך ַאר

ּוסט, בַײ אונדז ווהָאב איך ניט גע ויי ַאלט איז מַײן טַאטע גענוו   
 ייןעגן ַאזעלכע זַאכן. קווהָאט מען ניט גערעדט  ייםאין דער ה

קרוֿבים  ייןעט, קווג הָאט מען בַײ אונדז ניט געּפראַ אָ ט־רןויגעב
הָאבן מיר ניט געהַאט, צו גַאסט זַײנען מיר ניט געגַאנגען און 

 ןפֿ ויאאון  סטערוילק איןגעסט הָאבן מיר ניט ֿפַארבעטן,  ייןק
ּוסט, ַאז וו. איך הָאב נָאר גענגעןאַ געגמיר ניט  זַײנעןנטער יווצ

ען וומַײנע עלטערן זַײנען מלחמה־קינדער. ֿפַאר מיר איז דָאס גע
עגן די מלחמה־קינדער וואינֿפָארמַאציע  איבעריקעַײל די וו גענוג,

עגן ווהָאב איך בַאקומען אין דער שול. ָאבער דָאס ֿפולע בילד 
מַײנע עלטערן הָאט מיר "ָאנגעריסעוועט" דער "אומבַאקַאנטער 
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ן" אינעם קַאבינעט ֿפונעם דעקַאן. די עלטערן הָאב איך ויּפַארש
יי ָארן קלָאר, ַאז זווֿפַאר מיר איז געט. יילעגן דעם ניט דערצוו
 יןדער טַאטע א –, ייטע הָאבן זיך בַאגרָאבן לעבעדיקערהיידב

ר ייעֿפון ז םעטאון ביזן לעצטן אָ  ,קיך יןא –ָאד, די מַאמע, ווזַײן זאַ 
נטערן היזיצן אין יענעם ֿפינצטערן קעמערל יי עלן זוולעבן 

 עלן מורא הָאבן ֿפַאר יעדן לעבעדיקן שָארך. וואון  ,סטערויקל

סטצימער, איבערגעדעקט אַ ג אין דעםדער טַאטע איז געלעגן    
ַײסן לַײלעך, מיט די ֿפיס צו דער טיר, מיטן קָאּפ צום וומיט ַא 

ער ֿפענצטערברעט ייטף דער ברויֿפענצטער. לעבן טַאטנס קָאּפ, א
ן־ַאּפַארַאט און ַא ּפָאר איז געשטַאנען אונדזער ַאלטער טעלעֿפאָ 

 ַאזע. ווליבטער אַ בַײסע הַארבסטיקע בלומען אין טַאטנס וו

ט, וויינף חידושים רוִיק, זי הָאט ניט געויען אוודי מַאמע איז גע   
נט ייעניט געיָאמערט, ּפשוט געזעסן אין קיך בַײם טיש און געל

קעמניץ,  ןייען איך הָאב איר געזָאגט, ַאז איך ֿפָאר קווַא בוך. 
עגן דער וואין דער סינַאגָאגע, איבערצורעדן מיט די קהילה־לַײט 

 :ֿפיס און געזָאגט די יה, הָאט זי מיך בַאקוקט ֿפון קָאּפ ביזוול

זָאלן ַאלץ יי . נָאר איך בעט דיך, זשוין.. טווייסאיך זע, ַאז דו  – 
 בקשהמַאכן שטיל, ָאן עדות און ָאן רעקלַאמע. דָאס איז אונדזער 

 י. אַ און ּתנ

 יָא, מַאמע.  –   

 גען דער טעלעֿפָאן. נּפלוצעם הָאט זיך צעקלו   

הָאט געזָאגט די מַאמע,  –על ענטֿפערן, וו, איך ייןקענסט ג –   
 על. ווָאבער איך הָאב זיך ֿפַארזַאמט בַײ דער ש

 . ויצו צום טעלעֿפָאן, דָאס איז דַײן ֿפריי ביסט נָאך דָא? ג –   

 ַא דַאנק.  –   

ר קורץ און איך הָאב ייעען זוודער טעלעֿפָאן־שנור איז גע   
ממש הַארט צוגערוקט צום טַאטנס קערּפער. אין  ייןגעמוזט שט

מַײן מעדיצינישער ּפרַאקטיק הָאב איך געהַאט צו טָאן מיט 
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, ָאבער ניט ֿפון ַא נָאענטן מענטש, און מיר איז יםהונדערטער גופֿ 
נגענעם צו רעדן טעלעֿפָאניש לעבן ַא בר־מינן. און אָ ־ען ניטווגע

 . ייזָארן בוואֿפשר דָאס ערשטע מָאל אין לעבן בין איך גע

 הַאלָא.  –   

 איך הָאב דיך געזוכט ַא גַאנצע נַאכט.  –   

 ... כליתתּ  –   

טער קענסטו זיך ֿפאָ ָאס, ָאן ַאן עצה ֿפון דַײן ֿפַארביסענעם וו –   
 ? ייןניט בַאג

איך הָאב דערֿפילט, ַאז די ֿפרוי איז ניט אין גַאנצן ניכטער,    
מָאל ניט געזען טרינקען, ָאבער איר  ייןכָאטש איך הָאב זי ק

 ־חֿברטע... רבֿ ח

איך הָאב אַײך ֿפַײנט, איר הָאט מיר קַאליע געמַאכט מַײן  –   
 לעבן. 

 איצט קען איך ניט רעדן...  –   

על ווס טרַײבל דַײן טַאטעטשקע, איך איז גיב איבער דאָ  –   
 עגן אַײך, ּפַאסקודנע מענער. ווָאס איך טרַאכט וואים זָאגן ַאלץ, 

דער טַאטע איז געשטָארבן. איך בעט דיך זייער, ַאז דו  –   
 זָאלסט מיר מער ניט קלינגען. 

. איר חהפּ משאמתער נַײער איך דַארף הָאבן געלט ֿפַאר מַײן  –   
 ט מיר... אָ ה

הערן די גוטע דערָאלט, ַאז די מַאמע זָאל וואיך הָאב ניט גע   
ן", כ'הָאב אַ דער "מאָ רוי" פֿ " רעַײרויס נפֿ ן ַײבׂשורה וועגן מ

 ייןאון מיט ַא ביטער הַארץ געֿפָארן ק רַײבלט סאָ ט דייגעקגעלוואַ 
 קעמניץ. 

דער ֿפָארזיצער ֿפון דער קעמניצער קהילה הָאט לַאנג ניט    
ן, ַאז ייבָאלט גלווַײל ער הָאט ניט געווגעקענט קומען צו זיך, 

ענער יִיד, הָאט ויען זַײנען נָאך דָא יִידן. דער לעצטער ּפלויאין ּפל
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יבער ֿפוֿפציק יָאר צוריק. יָא, אער געטענהט, איז געשטָארבן מיט 
נַײנצן זיבן און ֿפוֿפציק. ָאבער ַאז דער ֿפָארזיצער איז קוקט, אין 

יה איינס און צוויי, ווגעקומען צו זיך, הָאט ער ָארגַאניזירט די ל
, ס'הייסט, ברענגען קשהאון צוגעזָאגט רעסּפעקטירן אונדזער ב

 גן, בַײ נַאכט. וי־יׂשראל ָאן ֿפרעמדע ארצו קבֿ  ןדעם טַאט

בן אָ ה יזי .דןייִ היים בין איך געקומען מיט צוויי קעמניצער אַ    
ורה. בֿ ן דעם בר־מינן און אים צוגרייטן צו קַײט מטהר זפֿ ראַ געד

ילו ניט ַאפֿ מיך  טאָ המע בער אָ ן, פֿ לט העלאָ געוויי זב אָ איך ה
רענדיקט ֿפאַ בן ניט אָ ביז זיי ה סטצימעראַ זט אינעם גאָ נגעלַײראַ 

ך אָ נגעקומען נאָ ינצטער, זַײנען פֿ רן אָ ס'איז געווז אַ כה. אָ זייער מל
־ן ביתפֿ טן אויאַ ירט דעם טפֿ וועקגעאַ ון קעמניץ און פֿ ר יִידן ּפאָ  אַ 

  עולם.

ען קַאלט און ֿפינצטער, די וועס הָאט גערעגנט, עס איז גע   
ען ֿפַארטיק נָאך ווקעמניצער הָאבן זיך געאַײלט און ַאלץ איז גע

 קומט דָא ֿפָאר. ס'ָאס וו ייןיזן צו ֿפַארשטוובאַ ער איך הָאב יידא

צום סוף הָאט מען מיר ַארַײנגעשטעקט אין דער הַאנט ַא    
געדרוקטע  עסויגן ּפַאּפיר מיט גרויב אַ ל און פּ מלע־קעשענע
 ווייסנט ייעגעל באָ ה ָאס איךוון זָאגן קדיש. ייסאון געה אותיות

   טָאג.  יקןהַײנט ןאיך ניט ביז

יה. איך וועקגעֿפָארן גלַײך נָאך דער לווקעמניצער זַײנען אַ  די   
 בין געבליבן נעכטיקן בַײ דער מַאמען. 

הָאט געזָאגט די מַאמע  –דו ביסט ַא גוטער זון, מַײן קינד,  –   
ן אין אָ טאון דָאס ערשטע מָאל אין לעבן הָאט זי מיר ַא קוש גע

 שטערן. 

ֿפרי און צו מיטָאג בין איך שוין איך בין אויֿפגעשטַאנען גַאנץ    
ט אָ גע "ווי לעבט מען ווַײטער?" האַ רפֿ די  .ייםגעווען אין דער ה

, וימַײן ֿפרמיט געגט זיך איך הָאב מיך מער ניט געגריזשעט. 
ז און בין ויֿפט דָאס הויעק ֿפון דער ַארבעט, ֿפַארקוואַ 
 בן מיך געקענט. ָאס האָ ווַײטער ֿפון די ַאלע, ווָאס וועקגעֿפָארן וואַ 
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ַאלדשטיבל און ווֿפון דעמָאלט ָאן לעב איך אין ַא ֿפַארווָארֿפן    
. ניטאון שטערט מיר  ניטער זוכט מיך יינכ'בין גליקלעך, ַאז ק

ַא קלונג טָאן  רףאָ שכנותדיק ד אַ איך אין יי מָאל אין חודש ג ייןא
און נָאך עּפעס יי ט, טויֿפן טַאבַאק, ברוידער מַאמען און אַײנק

דער אָ איך בַײם ֿפענצטער יי צַײט שט איבעריקעָאס צו קַײען. די וו
 ֿפייגל, חיות און שרצימלעך.  מַײנעמיט  לפּ כ'בין זיך מט

"חיות, מענטשן... ַא  –, טַאטע הָאט ַא מָאל ַא זָאג געטָאן דער   
ע, עטערינַאר, ַא דָאקטער... ס'איז דָאך דָאס זעלבע." ניין, טַאטוו

עס איז ניט דָאס זעלבע, ווַײל עס איז מקוים געווָארן מַײן 
 קינדערטרוים.

ט, ווייסן. כָאטש, איר יילָאס צו דערצוומער הָאב איך ניט    
נעכטן בַײ דער שקיעה בין איך געשטַאנען בַײם ֿפענצטער און 

שטיין, מיטן קעּפל צו דער  אַ ף דערזען ַא יַאשטשערקע ליגן אוי
געטָאן מיטן קעּפל יי רעמקייט. ּפלוצעם הָאט זי ַא דרלעצטער וואַ 

ָאלט מיר עּפעס זָאגן. ַא ווט געלאָ ווי זי וואין מַײן זַײט, גלַײך 
ן ראָ ווּונדן געווף מיר און איז ֿפַארשויהָאט זי געקוקט אוויי רגע, צ

ָארן, ּפונקט ווּונדן געוושּפַאלט. ֿפַארש ןדיקוואין ַא ּכמעט אומזעע
ָאס איך ֿפַארמָאג איז ווציקע, יינא סאָ ד און ,מַײן עֿבר יוו ויַאז

 נעםמָאל בַאקומען בירושה ֿפו ָאס כ'הָאב אַ וודָאס ֿפענצטער, 
די  –ך ויאדָאס ֿפענצטער און  –זַײט מיר מוחל, סטַײטש, טַאטן. 

 ֿפייגל, חיות און שרצימלעך.

 

 

  2010דעם זיבעטן יוני, 
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 ןא  מא  דישן רא  לטמא  ן א  ר ֿפא  סוזשעט  א  
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ט אים אָ ר די צַײט האָ ד, נאָ ס אַ ען ווגע אָ איז ד ערי  רפֿ 

הדיקע פּ רן מיט חוצאָ ווקסן געאַ וואַ רצלט. די ערד איז באָ ווסגעויא

עלד פֿ ונעם פֿ נד אַ מע ראַ גרעזער. בַײם סבודיקעס און ביטערע 

ט ניט געקענט זַײן אָ ער היינם און קויב ייןקסן אאַ וואיז געבליבן 

ינאה־בוך". שׂ נט דעם "רונדן ייעבן געלאָ ס האָ וומען, חוץ די, אָ נ

ונעם פֿ ף דער לינקער זַײט וים. אויבנעאָ ען דער קרווס איז געאָ ד

יי ב. זאָ ר אַ ף דער רעכטער ויאון א אָ ט געלעבט די קראָ ם הויב

עלט וונצע אַ ט די גאַ ַײנט געהפֿ בן אָ לט און האַ ר ייעען זווזַײנען גע

לן ֿפאַ געָאפּ ראַ ם ויונעם בפֿ הושענא־רבה איז  בֿ . ערייןלאַ און זיך 

סערן אַ וועדער און צו חצות זַײנען די זיסע פֿ ליגל־פֿ רצע אַ ווש אַ 

 דערן.אָ ון די ערדפֿ רן אָ ווסגערונען געויי אוו

נט, וואַ געדָאפּ ט און וויינעגָאפּ ט קודם אָ ישרי התּ דער חודש    

ינטל וו רןוינַײ־געב אַ נצט. אַ געטָאפּ סט און ֿפאַ געָאפּ כדעם אָ דערנ

ות כּ ון די צעשמעטערטע סופֿ גן דעם סכך אָ און צעטר ייטט צעזאָ ה

ים. די בֿ ענע לולפֿ ראָ ווסגעויראַ נט די וירברֿפאַ ט אָ און די זון ה

ורות זַײנען תּ רי־פֿ ון די ספֿ לעך ענטעסגעקושטע מויא

בן וינגעהאָ סיען אָ ט דער אָ לט האָ רן, און דעמאָ ווסגעטריקנט געויא

 .וירילינגטפֿ ך דעם אָ י נווילת־טל, ּתפֿ ך אָ בענקען נ

נער ברונעם, ביר־יִ ן איז דער בעדוווחודש מרחש ייבנהאָ    

ט דער אָ ן האַ דרן און אָ ווסגעטריקנט געוינצן אאַ קוב, אין גאַ י

ף, צענומען זַײן אָ לע זַײנע שאַ לעט וידין געקאַ ללאַ ייך לטער שאַ 

ר ּפאָ  אַ ר אָ עלד. נפֿ ס אָ זט דאָ רלֿפאַ געצעלט און  ץראַ ווש

לעבן דעם גרוב  ייטגעדרמרואַ בן זיך אָ נדזשעטע הינט האָ צוגעבל

ון צַײט צו צַײט פֿ , און וויידענע אינגעָאפֿ לטע שויפֿ רֿפאַ מיט 

קרָאען, וויי ון צפֿ טן אָ לענדיקן שייכן שמפֿ ויאקעט וואַ געה

 קסענע אין לעבן.אַ וורַײנגעאַ 
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ט, די גרעזער און בלומען ויר רן ציגלאָ וועלד איז געפֿ ס אָ ד   

רן אָ וורט געאַ רשט און די ערד איז האָ ון דפֿ נגען אַ סגעגויזַײנען א

 ן עקשן.אַ ד יִ י אַ י וו

 –רי, פֿ ר ייעז ייןצושטפֿ וירן אאָ וונט געוווירה איז געפֿ בע שאָ ב   

ט אַ ל אין איר לעבן ניט געהאָ מ ייןט זי קאָ דענע, היִ ישע יפֿ ראָ ד אַ 

ער, ייגז אַ בן אָ רף מען האַ ס דאָ ווער. און צו ייגענעם זייגא ייןק

 ט אַײן.שלעֿפנה בֿ און די ל ט אױףעקוון אָ ה אַ ען וו

ון זעקס טעכטער בַײם פֿ נגסטע יִ ען די יוורה איז געפֿ ש   

ען דער וון. ר' מרדכי איז געאַ מאַ ראַ ַײנהענדלער ר' מרדכי קוו

ט זיך אָ ס האָ ווחה, פּ רדישער משפֿ רַײכער ס אַ ון פֿ דריטער דור 

וד אַ ע, ר' דיידרן צוריק. מרדכיס זאָ כיע מיט יאַ לאַ ווזעצט אין אַ ב

 ייןט ניט קאַ ון טערקַײ און געהפֿ ביע אַ ראַ בעס ייןאיז געקומען ק

נדל מיט די טערקישע אַ ַײז־הפּ און ש־ייון הפֿ רנסה פּ שלעכטע 

סע וינען אין די גראַ עלכע זַײנען געשטוורעס, אַ ניטשאַ י

ען די ווון. פֿ ף צויטין אעף דרום ביז כוין אאַ קערמאַ  –עסטונגען פֿ 

ט זיך ר' אָ ביע האַ ראַ ון בעספֿ רן אָ וורטריבן געֿפאַ טערקן זַײנען 

ון יענער זַײט פֿ עלע פֿ כיש דעראַ לאַ וו ייןקל אַ אין  בַאזעצט ודאַ ד

ל און יידנזיש מכּ שאַ ן אַ ט מיט אַ ט ער חתונה געהאָ רט האָ רוט. דפּ 

 ַײנהענדלער.וו אַ רן אָ וואיז גע

ן ויע שיידרן איז איר עלטער־זאָ וורן געוירה איז געבפֿ ען שוו   

מעט ניט געזען און ניט כּ רן, אָ ען אין מתושלחס יוונג געאַ ון לפֿ 

ט אָ ַײן הוורט גוטן אָ ווק אַ רַײנגיסן אין זיך אַ ון פֿ בער אָ געהערט, 

מיליע, ֿפאַ  אַ קסן אין אַ וורה איז געפֿ גן. שאָ זָאפּ ער זיך ניט געקענט 

ילו ַאפֿ רגעדענקען ֿפאַ ניט געקענט הָאבן בעס אָ עס און ביידדי ז וּ וו

די מומעס און  וּ וו ;יקלעךיינליקע אאָ נצאָ רע ייעון זפֿ די נעמען 

לימעניקעס פּ רע ייעון זפֿ נגער יִ ען יווט געפֿ אָ ר ייעעטערס זַײנען זפֿ 

צו קינד  ייןג ןַאפּ רַײנכאַ ל אָ מ אַ לעגט זיך פֿ בע אָ ב אַ עס פּ ע וּ וואון 
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ט מען אָ נצע צַײט האַ די ג וּ וויקל, און יינג מיט איר אאָ ט ייןאין א

לטער אַ נַײעם צימער צו דער  אַ ען ויצוב ייןלטן אין אאַ געה

ף און וייהפֿ סער ויגר אַ ען וואיז גע זויענער שטוב. הינטערן היימל

ערד, ציגן, הינער און פֿ ר צענדליקער בהמות, ֿפאַ לן אַ שט

זשלקע אַ ס אַ ען ווף איז געוייהפֿ ונעם פֿ ַײטער ווביסל  אַ אינדיקעס. 

זשלקע, אַ , און איבער דער סבֿ ף שבת און יום־טווייש אפֿ מיט 

סטינע מיט  אַ ען וושע, איז געּפאַ בערגל, אין מיטן דער  אַ ף ויא

 כערַײ.אָ קעזק אַ ף און אָ ש

רן ֿפאַ הַײזל  אַ שילעכל און  אַ נען אַ ף איז געשטויאין מיטן ה   

ס אָ בער דאָ מיליעס. ֿפאַ רע ייעמלמדים מיט זוויי און צ בֿ ישן ריימה

ען דער וומע טַײערסטע איז געאַ ס סאָ יכטיקסטע, דוומע אַ ס

מערן אַ צענדליקער קנגער, מיט אַ ל אַ ער און פֿ טי אַ  –ַײנקעלער וו

ר ֿפאַ ַײן. וועסער מיט פֿ סע דעמבענע ויבן גערוט גראָ רט האָ ד –

ענע מינערַײ־פֿ ראָ וורֿפאַ  אַ סט ּפאַ ט מען צוגעאָ ַײנקעלער הוודעם 

ער יינלכשטאַ קומען קאַ סבויראַ לעגט מען פֿ ל אָ מ אַ  וּ וולניע, אָ שט

 אַ ט אַ לניע געהאָ ט די שטאָ ים הוירבעט. בַײ די היגע גאַ ויר בֿפאַ 

סמַײדן צו דערנענטערן זיך צו דעם וילעגן אפֿ יי שלעכטן שם און ז

רטיקע אָ ט די ויל וּ וורט, אָ ולן פֿ ענישיימשרעקלעכן געה

נעלם־ םון דעפֿ רום די נשמות אַ נדזשען אָ לעגענדעס בל

כישער געליבטער. אַ לאַ וורענעם טערקישן מושל און זַײן אָ ווגע

ס, זַאבַאבָאנערישע אַ די נט אין ייבבן ניט געגלאָ בער, האָ דן, יִ י

ען ווקע געאַ ַײבער איז טווז די קינדער און אַ ר דער אמת איז, אָ נ

ַײבער און קינדער, ווַײל די ווַײנקעלער, וואין  ייןרַײנגאַ טן אָ רבֿפאַ 

עס, כּ ַײן אין וורַײן דעם אַ וד, ברענגען אַ ט געטענהט ר' דאָ ה ויזאַ 

 ל.אַ י גווערט ביטער ווערט זיך און ייזער ב

ס אָ ט געהערשט די הלכה און דאָ חה הפּ סער משויאין דער גר   

לע אַ סקנט פּ ט געאָ ער ה –, ר' שמשון, בֿ ישן ריימון הפֿ רט אָ וו
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 ייןא ייןבן קוינגעהאָ ט מען ניט אָ ן זַײן ברכה האָ שאלות און 

רבעטערס אַ רעמדע פֿ  ייןט. קפֿ געשע ייןא ייןרבעט, קאַ ערנסטע 

ס אָ וו, ויחוץ דעם שבת־גאַ ן, עווחה ניט געפּ זַײנען אין דער מש

, ויזאַ בער אָ רף. אָ ַײטן דוו אַ ון פֿ ך אָ וו אַ ל אָ מוויי לעגט קומען צפֿ 

ף צו ויענע הענט, סַײ אייגט געקלעקט אאָ ך, האָ וואין מיטן דער 

ף. מיט די וייהפֿ ן פֿ ויַײנגערטנער און סַײ אוורבעטן אין די אַ 

ס אָ שמשון. און דירט ר' פֿ נגעאָ ט אָ מיליע הֿפאַ שידוכים אין דער 

 וּ ווט עס ערגעץ אָ ה. צי ר' שמשון השׂ נצע מעאַ ג אַ ען וואיז גע

ר די חתונות אָ כט, נאַ סגעטרויא ייןלאַ קע אַ שר טפֿ נט צי אייעגעל

רדענונג. אָ ט דער עלטער־ויבן לאָ לעגט מען הפֿ מיליע ֿפאַ אין דער 

חתונה ען די מיזינקע און ניט געקענט וורה איז געפֿ י שוו ויזאַ און 

רטן אַ ווט זי געמוזט אָ עסטער, הווון די עלטסטע שפֿ ער יִ רפֿ בן אָ ה

ז אַ בער, אָ ר. אָ נציק יאַ ווף און צעינפֿ נגע אַ שערטן לאַ ף איר בויא

מע  –ג איז געקומען, אָ רהס טפֿ מע לעבט דערלעבט מען. און ש

ים, אָ נתּ ט געשריבן אָ ַײנעם חתן, מע הפֿ  אַ ונען פֿ ט איר געאָ ה

ג "ל –ה פּ ון דער חופֿ ג אָ שטימט דעם טאַ טעלער און בכן אָ געבר

 בעומר, דינסטיק.

רה פֿ רן שֿפאָ ה איז געפּ ר דער חוֿפאַ חודש  אַ סח, פּ ך אָ גלַײך נ   

ה־פּ חו אַ ן ייעצונפֿ ויט, אאָ סער שטויגר אַ טן אין אַ מיט איר ט

ט אָ ה ויזאַ  –ליך, וּ וומעלע אַ שנַײדער זידעם ל, בַײ יידקל

 גערעשעט ר' שמשון.

ך דעם ערשטן מנין. דער אָ רי, נפֿ נץ אַ רן גֿפאָ סגעויראַ מע איז    

רגעניגן צו ֿפאַ  אַ ען ווער און עס איז געיינש אַ ען ווג איז געאָ ט

עך, יילרפֿ ן גיך און ָאפֿ ענדיקע סעדער. די צַײט איז געליִ זען די בל

לקנס אָ וועטער געביטן, די ווט זיך דער אָ ג האָ בער צום מיטאָ 

ט זיך אָ עלדער הפֿ גן דעם הימל און אין די וירצֿפאַ בן אָ ה

בער ניט אָ ט זיך אָ ינט. ר' מרדכי הוולטער אַ ק אַ רַײנגעריסן אַ 
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ט די פּ געשלעפֿ ויראַ ט אַ ט געהאָ ערד הפֿ ס אָ ד –רגט, אָ געז

ף יענער ויקא אווונעם טַײך, און דפֿ כן ברעג וין הפֿ ויבריטשקע א

 ט.אָ ען די שטווזַײט טַײך איז גע

ט אָ יקער חושך, ס'הפּ קלע אַ גענידערט ָאפּ ראַ ט אָ ון הימל הפֿ    

בַײטש  אַ נגט אַ ט דערלאָ בן דונערן און בליצן. ר' מרדכי הוינגעהאָ 

צום טַײך־ ָאפּ לאַ זט אין גאָ ט זיך געלאָ ערד און יענער הפֿ דעם 

געדונערט דעם פֿ ויט אאָ שרעקלעכער דונער ה אַ נג. אַ איבערג

רהן פֿ ן שפֿ ראָ ווסגעויראַ ט אָ הליע אַ וורַײס־כפֿ ויע אייסה אַ רום און אַ 

 ון דער בריטשקע.פֿ 

ונען ליגן אין פֿ ט זי זיך געאָ רה איז געקומען צו זיך, הפֿ ען שוו   

בן אָ גן הויר די אֿפאַ ערד. פֿ טן וילוזשע בלוט לעבן טאַ ק אַ 

ערן איז ויסן, אין די אּפאַ רביקע רינגלעך און ֿפאַ ילפֿ ינדלט ווגעש

יס פֿ נג, די הענט און אַ גענער קלויער צעצפּ טעמ אַ נען אַ געשט

 אַ י וורן אָ ווע איז געייצלפּ ט און די גרהען צענווזַײנען גע

ס, אָ ען דוומע שרעקלעכסטע איז געאַ ס סאָ בער דאָ ערנע. יינשט

ט אים אָ רה הפֿ ען. שווטע אירער איז לעבן איר ניט געאַ ז דער טאַ 

. און לץ אומזיסטאַ  –ד, אָ עלד, אינעם ספֿ געזוכט בַײם טַײך, אין 

 .ייםהאַ סן זיך אומקערן אָ שלאַ רה בפֿ ט שאָ ן האַ ד

ט זי אָ ף הויט דערזען אין האָ רה הפֿ ס שאָ ווס, אָ ד   

ערס, פּ רום זַײנען געלעגן קעראַ רום און אַ  –ערט, יינרשטֿפאַ 

עט ווטעאַ לעבאַ בן באָ ף הויַײבער און קינדער. אין הווצענדליקער 

נגן טיש אין אַ ן לפֿ ויידלעס. אוורעמדע מענטשן מיט העק און פֿ 

ַײנקעלער... צו ווונעם פֿ ס ֿפאַ סע ויגר אַ נען אַ ף איז געשטוימיטן ה

עס ויורע גכּ שיוויי ען צוגעבונדן איר חתן, און צווס איז געֿפאַ דער 

רף אָ וו אַ ט זיך אָ רה הפֿ גן מיט שטעקענעס. שאָ בן אים געשלאָ ה

 זַײט: אַ ט אין פּ עקגעשטווואַ יי ען, זוירפֿ ן צו די אָ געט
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 ען...יִ לד געשראַ ווברוך, גע‒    

 רוט...פּ ף צו די רוסן... איבערן וינטלאַ רהניו... מלחמה... פֿ ש‒    

 טע?...אַ איז מַײן ט וּ וו‒    

 ף...וינטלאַ ‒    

 בן ברעכן מיט בלוט...וינגעהאָ ט אָ ברוך ה   

 ן...ָאפֿ נטלאַ רה איז פֿ און ש   

ען וורף איז געאָ סיבירער ד ענעםפֿ ראָ וורֿפאַ  אַ ס לעבן אין אָ ... ד   

ס. ּפאַ  אַ ן אָ חה, פּ מש אַ ן אָ ך, אַ רפּ ש אַ ן אָ  –ערס, ווש אַ ר ייעז

ק אַ ז אַ ניט שרעקלעך.  –בער אָ רעסט, פֿ נע כּ די מסו –ך אָ דערצו נ

רף אָ בן. אינעם דאָ רה הפֿ לעגט שפֿ ט אַ נאָ מ אַ ף ויליעס אָאפֿ רטאַ ק

ט געקענט אָ און מע החות, פּ דישע משיִ יוויי ך צאָ ען נווזַײנען גע

רץ. אַ ס האָ ען דוויינסוין און אפֿ ך זיך טרעאָ וו אַ ל אָ מ ייןטש אאָ כ

טע? אַ איז דער ט וּ וו –זט זי צו רו, אָ ט ניט געלאָ בער, האָ ך, אַ ז ייןא

לוצעם פּ ן. ָאפֿ זט שלאָ ט זי ניט געלאָ ער הפֿ ן ענטאַ ן אָ גע אַ רפֿ די 

ר די ֿפאַ ט אַ ט מורא געהאָ , הייןלאַ ן רעדן צו זיך ייבנהאָ לעגט זי פֿ 

 ייןלאַ ט ניט געקענט בלַײבן אָ ידלעס, הוומענטשן מיט העק און 

ן און פֿ סהעלויבן אוינגעהאָ ט אָ רה הפֿ ען שוובער אָ אין שטוב. 

טלען, אָ ד מיִ ער יוורשעאַ וושטילן  אַ לן און וווי אַ ז ויס האָ ירן דפֿ 

לט איז אָ ף די הענט, דעמויע טעכטער איינקלוויי למן מיט צאַ ן אַ 

ט אַ געהחתונה יי בן זאָ סך גרינגער. סוף מלחמה ה אַ רן אָ וואיר גע

־ארץ ייןרטן קאָ ון דפֿ לן און ויפּ  ייןרן קודם קֿפאָ עקגעוואַ און 

 .יׂשראל

ד, מיט אים איז יִ לער יוווי אַ שטילער און  אַ ען ווטל איז געאָ מ   

לד אַ ט ער באָ לטער, האַ גוטער בוכה אַ ק. יִ ען גרינג און רוווגע

ען אי מילך וורבעט און אין שטוב איז שטענדיק געאַ ן אַ ונען פֿ גע

ר ֿפאַ רשע, אַ ווך אין ויף שבת. אויא יישלפֿ ר די קינדער, אי ֿפאַ 
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קא וולטער, און דאַ בוכה אַ י וורבעט אַ טל געאָ ט מאָ דער מלחמה, ה

ען ווטן". אַ רפֿ ניאָ ז "בוידישן משוגעים־היִ סטן יוּ וואַ אין דעם ב

ינקל ווכט זוכן אין יעדן אַ ן אין מיטן דער נייבנהאָ לעגט פֿ רה פֿ ש

טל אָ מנָאר  ט אָ ן האַ ען, דוויינטן און רעדן צו אים און אַ איר ט

רהלע, פֿ , שאָ ערטל: "הווקא מיט זַײן ווקן, און דיִ רואַ געקענט זי ב

לעגט זיך פֿ רה פֿ טן". און שאַ רפֿ ניאָ ון בפֿ גלעקל  אַ דו הערסט? 

 קן.יִ רואַ ב

חה זַײנען פּ ַײל אין דער משוורבעט, אַ ער געווט שאָ ה טלאָ מ   

לץ זַײן גוט? אַ בער, צי קען דען אָ קסן דרַײ קינדער. אַ וון געויש

ט אַ נאָ רץ, יעדן מאַ ן הפֿ וירן אאָ וונק געאַ לוצעם קרפּ טל איז אָ מ

ל און איז אין גיכן אָ יטפּ ך צַײט אין שאָ וו אַ ליגן ָאפּ לעגט ער פֿ 

 . ייןלאַ ע יינארה איז געבליבן פֿ עק. שוואַ 

ר ֿפאַ ט אַ ן אינטערנאַ בן זיך געלערנט אין אָ טעכטער הפֿ די שטי   

ף ויא –ר, אָ י אַ ל אָ מוויי ר צאָ נ ייםהאַ לעגן קומען פֿ יתומים און 

 אַ נקעלע, אַ ר דער זון אירער, יאָ סח, נפּ ף ויש־השנה און אאָ ר

ס טוט מען אין אָ וובער אָ יעריק קינד איז געבליבן מיט איר. פֿ ינפֿ 

צו ף וינעמט מען געלט א וּ וו, און ךֿפאַ  אַ ן אָ ט אָ סער שטויגר אַ 

ט די פֿ ויסגעקויטל אאָ ט מאָ טירה הפּ ר זַײן ֿפאַ ז אַ לעבן? אמת, 

ט אים אָ ת הווי דער מלאך־המוובן געלעבט, גלַײך אָ היי ז וּ וודירה 

 אַ רן אין ֿפאָ עקגעוואַ רה איז פֿ נט, און... שאַ ירט בַײ דער הפֿ גע

 אַ רבעט, אַ ען גרינגער מיט וורט איז געאָ ַײל דוו, בֿ שויִ י ייןקל

ט אָ ט האָ ף. די דירה אין שטוייהפֿ ן פֿ ויל אאָ מ אַ עלד און פֿ ל אין אָ מ

 אַ סטער אַ יפּ ר ּפאָ  אַ כט אַ ט געבראָ ס האָ ך דוירדונגען און אֿפאַ זי 

 ט.אַ נאָ מ

דע. אָ ן בַײ דער קַאפּ ט און מע קען עס ניט כפֿ ויס לעבן לאָ ד   

די עלטערע  –ר לעבן, ייעבן געלעבט זאָ די עלטערע קינדער ה

סער ויגר אַ ט און געלעבט אין אַ געהט חתונה אָ כטער האָ טפֿ שטי
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מעריקע, אַ  ייןרן קֿפאָ עקגעוואַ רהלע, איז שׂ ע, יינט, די קלאָ שט

ראל, שׂ י ייןביסל געלט, זיך אומגעקערט ק אַ רט אָ רדינט דֿפאַ 

רק, אָ ניו־י ייןרן קֿפאָ עקגעוואַ ל אָ מ אַ דער יוודירה און  אַ ט פֿ ויגעק

ען ניט וון געוינקעלע איז שאַ ך יויף שטענדיק. אויל אאָ ס מאָ ד –

רן דער רוח ֿפאָ עקגעוואַ געדינט און איז ָאפּ ט אָ ער ה ;קינד ייןק

נדערט אָ ר צַײט געשליאָ י אַ ַײטן מיזרח, זיך וון פֿ וי, אוּ ווט ווייס

סרעדן. ויראַ ד קען עס ניט יִ ניכטערער י אַ ילו ַאפֿ ס אָ וונד אַ ל אַ אין 

נדער אַ ן אַ נצן אַ ן אין גויש ייםהאַ ט זיך אומגעקערט אָ ער ה

לטן אָ געגָאפּ ן אַ ן מיט וירשּפאַ  אַ עס פּ ר עאָ נקעלע, נאַ מענטש, ניט י

עס, ניט ווראָ רצע בגדים און באַ וורזשניק, אין שאָ טאַ ק אַ י וו, ָאפּ ק

עס פּ ט מיט עאַ געהט ער חתונה אָ הכט. אין גיכן אַ עם געדיינר קֿפאַ 

יר קינדער אין בוזעם. פֿ מיט  וירפֿ ינער פּ יליפֿ  אַ דער אָ כינעזער  אַ 

רהלעס דירה. צו שׂ ט, אין אָ ט זיך אומגעקערט אין שטאָ רה הפֿ ש

ט איר אָ נקעלע האַ ט זי ניט געקענט, און יאָ אין דירה ה ייןלאַ זַײן 

בן אָ הינטל. די צרות הע וואַ קוטשער ייןקל אַ הונט,  אַ ט פֿ ויגעק

נק אַ רה איז קרפֿ גרט. שפּ ס הינטל איז געאָ ען דוובן וינגעהאָ זיך 

רן צו דער עלטסטער ֿפאָ ריבערגעאַ רן און איז אָ ווגע

נג אַ בער ניט לאָ ט אָ ט. ס'האָ סער שטויגר אַ כטער אין אָ טפֿ שטי

ט אָ קן, זי האָ ט זי איבערגעשראָ ט האָ סע שטוידי גר –ערט, ויגעד

ן צו פּ ט און געמוזט זיך שלעפֿ אין לי ייןרַײנצוגאַ ט אַ מורא געה

ענצטער, צו זען פֿ ן אין אָ קוק צו ט אַ ון פֿ ק. אָ ן נַײנטן שטפֿ ויוס אפֿ 

בע אָ גערעדט. און די בָאפּ סן, איז בכלל ויס ס'טוט זיך אין דראָ וו

ון די שרעקלעכע פֿ ַײטער ווס אָ וון צו דעם זון, ָאפֿ נטלאַ רה איז פֿ ש

 כע הַײזער. ויה טשטַײגן אוןפֿ לי

ען אין וומעט ניט געכּ רבעט און אַ ער געווט שאָ נקעלע האַ י   

ַײטן מיזרח, וון פֿ ויעטער, אפּ ך שויאון איי רמאַ . אין דער ייםדער ה

ט אָ רה הפֿ בע שאָ ס באָ ווך, ֿפאַ  אַ עס פּ סגעלערנט עויט ער זיך אאָ ה
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זיך, איז  ייטרשטֿפאַ שלעגער,  ייןן "שלעגערַײ". קפֿ גערו

סע ויר גרייעבַײ זלַײבהיטער  אַ ר אָ ען, נוונקעלע ניט געאַ י

נקעלען אַ לעגן קומען צו יפֿ ט אַ נאָ ל אין מאָ מ ייןנען. אוירשּפאַ 

לעגן זיך פֿ יי רבעט" און זאַ ון דער "משוגענער פֿ רַײנד פֿ זַײנע 

ַײנט פֿ ט עס אָ רה הפֿ בע שאָ ף. בויסן הוין גרפֿ ויט אויף טויגן אאָ של

יי בער גאָ ער און שטעקנס, וון מיט געילפּ ילדע שווט, די אַ געה

 קריג זיך מיט הַײנטיקע קינדער.

ט זיך אָ רה הפֿ בע שאָ ס באָ וור ֿפאַ סיבה  אַ ך אָ ען נווס'איז גע   

ען וולדע איז געאַ איר שנור עמער –, בֿ שויִ אומגעקערט אין י

רטשען, אָ וו ייןלטן אין אאַ ט געהאָ רה הפֿ טש שאָ געדיק. און כאָ טר

ט זי אין אָ עס בעסערס", הפּ ינען "עפֿ ט געקענט געאָ ז איר זון האַ 

טענות צו דער שנור.  ייןבן קאָ דער אמתן ניט געקענט ה

צוכט,  אַ , וירפֿ טישע ּפאַ שטילע סימ אַ ען וולדע איז געאַ עמער

דער אָ ש יִ דיש, העברעיִ רט יאָ וו ייןא ייןט ניט געקענט קאָ ה

רה ניט פֿ בע שאָ ט באָ בעסערס ה ייןמחיה... ק אַ כיש. אַ לאַ וו

ט אָ ה ָאפּ ך איבערן קאַ ד אַ , איז שטיל, בֿ שויִ , אין יאָ ד –ט, פֿ ראַ געד

ל אָ ער עס זוו אָ עס, איז דפּ ט עפֿ ב חס־וחלילה טרעויזי, און א

 סער.אַ ווז אָ גל אַ גן אָ צוטר

עלע יידלדעס אאַ ף עמערוינצע שטוב איז געלעגן אאַ די ג   

ף ויא ייםן אין דער הַאפּ רַײנכאַ לעגט זיך פֿ נקעלע אַ עס. יייצלפּ 

ג, אָ יעדן ט ויזאַ כט. און אַ עט בַײ נפּ ג און שאָ עטלעכע שעה בַײ ט

ס צו רעדן. אָ וו אָ ן אין שטוב איז ניטפֿ עגן צוהעלווך... אָ וויעדע 

ז וירעמהאַ וורבעט אין איר אַ לדע געאַ ט עמעראָ ג האָ לבן טאַ ה אַ 

ל־מיני גרינסן, כּ קסן אַ ווגע זַײנעןר אָ נץ יאַ ג אַ  וּ וורטן, אָ אין ג

ט ניט אָ נקעלע האַ ַײל יווירצן, ווטישע גרעזער און געאָ עקז

ע ווייטרוכטן. די צפֿ שעס, גרינס און אַ ר קאָ , ניישלפֿ  ייןגעגעסן ק

רברענגען אין איר ֿפאַ לדע אַ לעגט עמערפֿ ג אָ ון טפֿ ט פֿ העל
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ט זי אָ רט האָ ון דער שטוב. דפֿ ַײטן צימער וואין  אָ ער סטודייינקל

ירענע ּפַאפּ נטע הילצערנע און אַ ר עלעגייערבעט זאַ סגעויא

ז אַ ס, ויַײזט אווזן. עס ויע ריינעטע מיט שווסגעריסעויכערס, אֿפאָ 

ל אין אָ מ ייןַײל אוורנסה, פּ שלעכטע  ייןען ניט קווס איז געאָ ד

סער ויגר אַ ר ייעעס זפּ לדען עאַ לעגט קומען צו עמערפֿ כן אָ וויי ווצ

ינטער אין דעם זעלבן לַײבהעמד ווד, זומער און יִ עדיקער ייִ כלאַ נ

רטיקע ֿפאַ לע אַ לעגט צונעמען פֿ עס. ער ווראָ און שטענדיק ב

ף וירג און דעראַ ווסטנס מיט גרינאַ כערס, עטלעכע קֿפאָ 

ט אָ לדע האַ ען עמערווערט מיט געלט. וונאָ דיקן ק אַ זן אָ איבערל

מיט אירע קינדער מען אַ געדיק, איז זי צוזאָ ז זי איז טראַ ילט, פֿ דער

ט זיך אָ זוך צו די עלטערן און האַ ב אַ ף וירן אֿפאָ עקגעוואַ 

 ן קינדער.אָ , ייןלאַ אומגעקערט 

ען וואיז גע בֿ שויִ אין י –רידן, פֿ ען צווורה איז געפֿ בע שאָ ב   

ס סע אָ ווענצטער און זען פֿ ט געקענט זיצן בַײם אָ שטיל, מע ה

 עלד.פֿ סן, בַײ די שכנים, אין ויטוט זיך אין דר

ען וונגען און אַ רגֿפאַ ג בַײם זון איז שטיל אָ דער ערשטער ט   

ט אָ רבעט האַ ון דער פֿ כט אַ ט זיך אומגעקערט בַײ נאָ נקעלע האַ י

 ן. ָאפֿ ט געשלאַ ן געהוירה שפֿ בע שאָ ב

ט אָ ינטל הווז אָ נגלאַ קל אַ רן קילבלעך. אָ ווכט איז געאַ בַײ נ   

גענידערט צו דער ערד. ָאפּ ראַ נה און בֿ ן די יונגע לאָ גלעט געט אַ 

עדערן און פֿ בן ציטערן מיט די וינגעהאָ ט אָ ם הויבנעאָ דער קר

ן מיט די אָ כע געטֿפאָ  אַ ט אָ ב. ער האָ לטן ראַ עקט דעם ווגעפֿ ויא

רט, אָ עלד. דפֿ ַײטן עק וון בליק צום ייזב אַ ן פֿ ראָ ווליגל און געפֿ 

ון פֿ רצט אַ געשטט אָ רף האָ בישן דאַ ראַ עם יינקל אַ ון פֿ נד אַ בַײם ר

לטן מעטשעט. "כ־כ־ר־ראַ ן אַ ון פֿ  טענַארמי רכעויה אַ דער ערד 

ב. עס איז אָ ן דער ראָ געטל רכאָ כ אַ רידן פֿ ט אומצואָ  ה

 םון דעפֿ  טענַארמי ֿפןוין. אייעקרן־נעאָ ון הפֿ געקומען די צַײט 

"

–
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לטער אַ עטער ַאפּ רסֿפאַ  אַ געקלעטערט פֿ ויראַ ט אָ מעטשעט ה

לן דער ֿפאַ געָאפּ ראַ ם ויבנעאָ ונעם קרפֿ ן איז אַ מועדזין און ד

 עדער.פֿ ליגל־פֿ רצער אַ ווער שווייטצ
 אַ עס פּ ע –ן, ָאפֿ נג ניט געשלאַ ון לפֿ ן וירה איז שפֿ בע שאָ ב   

עקט גלַײך אין מיטן דער ווגעפֿ ויט זי אאָ נק האַ ערער געדווש

רום אין קיך, אַ זיך  ייטלדע דראַ י עמערווט געהערט אָ כט. זי האַ נ

רבעט, אַ רן צו דער ֿפאָ עקגעוואַ נקעלע איז אַ י יווט געהערט אָ ה

ון בעט, איז פֿ נען אַ געשטפֿ וירה אפֿ בע שאָ ן איז באַ ר דאָ און נ

ן פֿ וישוט געקוקט אפּ ענצטער און פֿ ענעם ָאפֿ נגען צום אַ צוגעג

גוטן  ייןניט ק אַ עס פּ ן עאָ  ,נקעןאַ ערע געדוון שאָ  –עלד, פֿ שטילן 

לטן בַײם אַ לט געהאָ ווי זי ווק, יִ שטיל און רו ויזאַ ר אָ יל, נפֿ רגעֿפאָ 

גענע וירבע און צעצאַ ט. די הפֿ געזעגענען זיך מיט דער צוקונ

בע אָ זַײט און ב אַ ן אין פֿ ראָ ווגעָאפּ ט זי אָ ונעם מועדזין הפֿ שטים 

ון הַײנט פֿ ע בריקל בֿ ס חרואָ ל. דּפאָ ן פֿ וילן אֿפאַ רה איז אומגעפֿ ש

נדן וּ וורשֿפאַ רן, עס זַײנען אָ ווכן געאָ ררגן איז אַײנגעבאָ אין מ

רה איז געבליבן ליגן פֿ בע שאָ ב –רבן, ֿפאַ נגען און אַ רן קלאָ ווגע

 ון "נעכטן".פֿ הום תּ אינעם 

◆ 

 ...ויי־אאָ ־יוי... אויי־אאָ ־יויא‒    

י ווען דער בחור, ווערן פֿ ער קען ענטוו, אָ ערט ניט. יפֿ מען ענט   

ַײבל... ווס יונגע אָ רבעט און דאַ ף דער ויט ער?... איז אייסה

נצן אַ ג אַ רעט זיך ּפאָ ַײבל ווס אָ ט זי?... גוט, דייסי הווטעניו, אָ ג

 ...אָ ד ייט, עמעצער שטאָ ג אין דער ערד. האָ ט

 טשינע? "ביסטו ערוו, אָ ה... ויי־אאָ ־יויא... ויי־אאָ ־יויא ‒   
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 ?...טעאַ ט, ביסטו וּ וו, טעאַ ט?" 1סינטעץ

טע, בֿ זי, די גנ ייטט שטאָ ג... אָ נעכטיקער ט אַ ען... ווער־ווס־אָ וו   

 רניט...אָ ז איך זע גאַ ט יינמ

 ...ויי־אאָ ־יויא... ויי־אאָ ־יויא ‒

דישע יִ עגן יווקע ויג אַ  יילדערציי ערט ניט... מילא, גפֿ זי ענט ‒   

 צרות...

 ... ויי־אאָ ־יויא... ויי־אאָ ־יויא ‒   

י ווס דו ביסט... נו, אָ ווטע בֿ גנ אַ כן. אַ ן מַײנע זאָ ריר ניט ‒   

 ף דיר.ויא ַאטֿפויסנדיק. ווכט זיך ניט אַ עלט עס אַײך?... זי מפֿ גע

 טע... אַ ביסטו? ט וּ ווטע, אַ ... טוי־איאָ ־יויא ...ויי־אאָ ־יויא ‒    

ס זַײנען אָ כן. דאַ נרירן מַײנע זאָ לט ניט אָ ער זענט איר? איר זוו‒   

יי קוק, איך רעד צו ז אַ ר גיט אָ נ כן. איר שעמט זיך ניט?אַ מַײנע ז

... עמעצער קען מיר ויי־אאָ ־יויאכן זיך ניט הערנדיק. אַ מיי און ז

 ון הונגער?...פֿ  ייןסגויל אאָ ז איך זאַ ילט, וון געבן עסן? צי איר ויש

ילט ווגעגעסן מיט צען מינוט צוריק. איר ָאפּ ך אָ ט דאָ איר ה‒    

 ך?אָ נ

 ... ויי־אאָ ־יויא. זַײן ניט קען עס"... 2יפֿ  סע טּפאָ  נו!... "אָ י ‒   

ט ניט אָ ם? איר האַ דאַ עס, מפּ ער זענט איר עוומיר מוחל,  זַײט‒   

ז מיר זַײנען אַ ט, יינַײגט... זי מוו, זי שאָ ?... הייןטן? נאַ געזען מַײן ט

ף. אָ ַײנגערטנער און שווט אַ ט געהאָ טע האַ שוטע... מַײן טפּ ון די פֿ 

ז אַ ט, ייננען? איר מאַ רשטֿפאַ ט מיך אָ איר הַײגט! וואיז זיצט און ש

                                                           
 װער זענט איר? –רומעניש  –טשינע סינטעץ   1
 עס קען ניט זַײן –רומעניש  –י פֿ ט סע אָ נו ּפ  2
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 ם!...אַ דאַ כן?... שעמט זיך, מאַ עט מַײנע זבֿ י איר גנוואיך זע ניט 

 אַ ר אַײך ֿפאַ כט אָ געקָאפּ ב אָ ילט עסן? איך הוומע, איר אַ מ‒    

 ליגע.עמאַ מ

 אַ מע־ליגע... אַ מע?... מאַ ער איז מוומע?... אַ לוצעם מפּ ס אָ וו‒    

ליגע אַ ליגע"... "שי מאַ גט "מאָ ד זיִ י אַ מעליגע, אַ מ גט ניטאָ ד זיִ י

ער ווכט... אָ געקָאפּ ט זי אָ ליגע האַ "... מ3לַײ, אַײ־אַײ־אַײאַ שי מ

ע יינגן מיט די שוירשמירן די אֿפאַ ילסט מיר ווקען עס איצט עסן? 

 מע... ליגע...אַ ערטער? מוו

 יי.ט איז אַײער טאָ טרונק.  אַ מע, גיט אַ מ‒     

 ביסטו?... וּ ווטע, אַ ... טוי־איאָ ־יויא ...ויי־אאָ ־יויא‒    

 , לעבן דיר.אָ רהניו, איך בין דפֿ ש‒    

לדע איז אַ רן און עמעראָ וון געָאפֿ נטשלאַ רה איז פֿ בע שאָ ב   

 ונעם צימער.פֿ ס ויראַ 

געהערט פֿ ויט אאָ לטיטשקע האַ י די ווך צַײט אָ וו אַ ן ויש   

דערקענען מענטשן, זי איז געלעגן אין בעט, געזונגען און 

בע אָ לדע איז געזעסן לעבן באַ ון היץ. עמערפֿ י ווגערעדט, 

שן און געקעמט, אַ ווט זי געאָ כט, האַ ג און נאָ רהס געלעגער טפֿ ש

עט זי וודעאָ ון זעלטענע גרעזער, געהפֿ געגעבן טרינקען עסענץ 

בן אָ וחות הכּ די  –ן, פֿ לאָ רניט געהאָ בער גאָ ט אָ עלע. ס'הפֿ לע אַ ון פֿ 

ך אַ ווש אַ י וונקט אַ ט געצאָ רה הפֿ בע שאָ זט און באָ רלֿפאַ זי 

 נעצל.אַ ק

 ַײגסטו?ווס שאָ ווטע, אַ ט‒    

 ן מיר...אָ , ייןלאַ לץ אַ ך אָ ט דווייסגן? דו אָ ס קען איך דיר זאָ וו‒    

                                                           
 לַײאַ ליגע, סַײ מאַ מאַ סַײ מ –רומעניש  –לַײ אַ ליגע שי מאַ שי מ  3
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 ישרי? תּ זַײנען מיר איצט? אין  וּ וו‒    

 עט רעגענען.ווילסט? הַײנט פֿ ן. דו וון מרחשויאיצט איז ש, ייןנ‒    

 .רבןאַ ב מורא צו שטאָ טע, כ'האַ ט‒    

 ן.ייטרישקאַ נ ייןרעד ניט ק‒    

גולם  אַ י וורט אָ ר... דו ליגסט דֿפאָ ר שטעל זיך אָ טע, נאַ ט‒    

ער וו, ייןטע... נאַ ל... טוירַײן אין מאַ סער רינט דיר אַ ווס אָ און ד

 טל...אָ טל, מַײן טַײערער, מאָ מזענט איר? 

ף אַײן. הער זיך צו, דו הערסט אָ ף, מַײן אוצריניע, שלאָ של‒    

 ס גלעקל? דו הערסט?אָ ד

 טן...אַ רפֿ ניאָ ון בפֿ ס גלעקל אָ ... דאָ י‒    

עדערן. מע פֿ ן מיט די אָ ציטער געט אַ ט אָ ם הויבנעאָ ... דער קר   

ם אַ לטן שטאַ רַײן אין דעם אַ י די צַײט רינט ווט געקענט זען אָ ה

ַײז ווותטעם קריכן שוראָ נס ון עמעצפֿ שקעס אַ י די מורוואון 

רצלען, אָ ווריכטונג, צו די  ייןקא אין אוורע, און דאָ אונטער דער ק

 רַײן.אַ אין דר'ערד 

רהס פֿ בע שאָ עדערל איז געלעגן אונטער בפֿ  ייןקל אַ ...    

רגע איז  אָ  ן דערט זיך ניט גערירט. און איאָ זלעכער און האָ נ

ר אָ ד, נאָ ס אַ ען ווגע אָ ער איז דיִ רפֿ " –רן די שורה אָ וורן געויגעב

 רצלט..."אָ ווסגעויט אים אאָ די צַײט ה
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 םויה־געלט אונטערן ניטלבכ  חנו
 

ַײז ָאן הָאב איך געהַאט צו טָאן מיט דער לֿבנה. און ווקינד ֿפון

ּו בין ווּו איז די לֿבנה און ווַײל וומיט דער לֿבנה גוֿפא,  ויניט ַאז

ף מַײנע נַאקעטע ויאיך, נָאר מיט דער השּפעה ֿפון דער לֿבנה א

מָאל  ייןַאנדלער, גָאט צו דַאנקען, בין איך קוונַאכט ייןן. קוונער

ען מיט ווערשטער הָאט מיך מכבד געייבען, נָאר דער אווניט גע

י דער ווַײס וו –ט, ויעלער און דינינקער היידא שַא בַאזונדער

דיק ווט ַאן אומזעעויף מַײן הויטָאג... עס זעצט זיך ָאּפ א

עם און ווער אומרוִיק, כ'ֿפיל זיך אומבַאקוון, כ'ויש –שטַײבעלע, 

ך דָאס איז נָאך ניט וין ָארט. ָאבער אקײקען זיך ניט געֿפינען 

י חיִישע חוש־ט צו דויעלער היידַאלץ... טשעּפעט צו דער א

ן מיר ייבעט איר אֿפשר ָאנהווהשמיעה און חוש־הריח און דַאן 

מקנא זַײן. די ַאלע גליקן זַײנען ניט, חס־וחלילה, עּפעס ַא 

ס די ּפילן ויי זעען אווניט ַאֿפילו  ווייס. איך ייןזעלטענע קרענק, נ

ּפשוט, מַײנע גוף און נשמה,  יי.ָאס ֿפַאר ַא טעם הָאבן זוואון 

ָאלף, הָאבן עּפעס ַא גלַײכע סודותֿפולע ווי בַײ ַא וו ויט ַאזּפונק

ֿפט רָאלט געדאַ וו ייןען איך ַאלוושַײכות צו דער לֿבנה. 

עלע ָאדער וועלווָאלט איך זיך גערוֿפן ווסקלַײבן זיך ַא נָאמען, ויא

 ּכלֿבטשי... איר לַאכט?... נו, נו, ַא גוט געלעכטער... 
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צוזַאמען מיט איר מַײנע ּכוחות ווַאקסן ַאקסט, ווען די לֿבנה וו   

עלט. די בָאבע ווף דער העלער ויימחה ֿפון לעבן אשׂ און די 

ּוסט, ַאז אין די ווף איר, הָאט שטענדיק געויגָאלדע, ַא לעבן א

ף מיר, און זי ויַאקסנדיקע" טעג קען מען זיך ֿפַארלָאזן אוו"

סקַאטשען דָאס יוען איבערצוזיּפן די מעל, אויֿפלעגט מיר ֿפַארטר

לָאז ייגנקער טימיט ַא דינ –יכטיקסטע, וואון, דָאס  ייגט

בלעטל די גלַײכע "ֿפולע ייגעטשן ֿפונעם דוֿפטיקן טווסקויא

ף שבת. די בָאבע וילֿבנהלעך" ֿפַאר די צימרינג־ּפלעצעלעך א

ַאקס ַאזַא ֿפעִיק יִינגעלע. וו, ַאז איך ייטגָאלדע הָאט זיך געֿפר

 –ֿפלעגט ַא בורטשע טָאן דער טַאטעשי,  –ָאס, וואיך  ווייס"

ָאלט ער גענומען ַא לערנביכל אין דער הַאנט ָאדער וובעסער 

הָאלץ ֿפַאר דער הרובע. ַא ּפלעצל־מַאכער...  לעבעָאנגעהַאקט ַא ק

נָאר מע ּפטרט די צַײט... און בכלל, מע דַארף הָאבן אַײזערנע 

ס יום־טוֿב... נָאר, נישקשה, וין... אויצו זַײנע ּפלעצעלעך." ש ייןצ

על איך בַאדעקן ווַאקסן, ווסויעל אווטַאטעשי, נישקשה... ַאז איך 

עסט וועכע לֿבנה־ּפלעצעלעך. יילעלט מיט מַײנע ֿפרוודי גַאנצע 

 נָאך זען...

לעג איך פֿ רמינערן ֿפאַ ן זיך צו ייבנהאָ לעגט פֿ נה בֿ ז די לאַ    

. יילאישפֿ ביסל  אַ דעם קינד  רף גיבןאַ ן. "מע דען צו קרענקייבנהאָ 

ן עצה געבן די קינדער־אַ ל אָ לעגט יעדעס מפֿ  –ן", פֿ עט העלווס'

ך אָ וו אַ ון פֿ רי אין משך פֿ סיע. און יעדן אינדעראַ קטערשע באָ ד

. יילאישפֿ דיקן ערגן מיטן שטינקאַ ווב איך געמוזט זיך אָ צַײט ה

קענען הנאה  בער בעראָ גר אַ דער אָ ץ אַ טע קאַ וומעתּ  אַ ר אָ ע!!! נפֿ 

ל אָ זַאטֿפו  ע.ווסקודסטּפאַ דיקע עשטינק אָ ט די אָ ון לעקן פֿ בן אָ ה

רקלעמט די ֿפאַ ז איר אַ ער זַײט, ווייטון דער צפֿ בער אָ ערן!... ווזי 

עט ַאפּ און ק יילשאיפֿ ן פּ אָ טר אַ ינגער, און נעמט פֿ וויי צמיט ז אָ נ

ס דער ויסער, זעט אאַ וושעלעכל מיט ברונעם־ אַ ן אין אָ אים 
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בער... איך בעט איבער אַײער אָ נה. בֿ ולע לפֿ י די וו יילן אָאפּ טר

רגלַײכן די ֿפאַ די צו כּ ט אָ לנע אידיּפאָ  אַ ך זַײן אָ רף דאַ וד, מע דּכבֿ 

 לעצל. פּ קרוכלע צימרינג־ אַ נה מיט בֿ ־ליילאישפֿ עטע פֿ 

ען וולץ געאַ איז סח פּ  ףוידער אאָ ורים פּ  ףויא יידרפֿ מיט דער    

־יום־בֿ ליטשקע און צום עראָ ווּפאַ קסט זיך אַ וונה בֿ די ל –ר, אָ קל

 לדן רענדל. אָ ג אַ , ממש יידרפֿ ול מיט לעבן און פֿ ערט זי וו בֿ טו

 ויזאַ י ווסודותדיק מיטל  אַ ישן אונדז גערעדט, קען איך ווצ   

ט אָ ימחה. שׂ  רן אמתעאַ כט אין אַ נּפשוטע  אַ נדלט מען אַ וורֿפאַ 

טעשי, אַ ט עס ניט דעם טיילאַײך, דערצר איך בעט אָ הערט... נ

 –ע קונצן", יינר מַײנע "שֿפאַ ן ָאפֿ שטראַ עט מיך בווַײל ער וו

כט אַ כן? בַײ נאַ רישע זאַ ף נויטרט די צַײט אפּ ס קינד אָ י דאַ "הלמ

 ָאפּ רן קאָ קל אַ בן אָ ל מען האָ רי זפֿ ז אין דער אַ ן, ָאפֿ רף מען שלאַ ד

ך דַײן אָ רטל בענקט נאַ גז דער אַ צום לערנען! נע־ע־ע... איך זע, 

 אַ לט אָ וו –רצן, מַײן קינד, אַ צום ה ניטחת!!!" "נעם עס תּ רן אַ ד

 אַ ילסטו?... ווס אָ וו –לדע, אָ בע גאָ ן די באָ טשע געטפּ שע

יסן וון ויס קען ער שאָ ווזשניק. אָ בעזב אַ בלַײבט  4זשניקאָ בעזב

ון פֿ חזקה, ־ד"ון יפֿ   5נה זַײן,בֿ לון מקדש־פֿ ות?... אָ לפֿ ון נסים־ונפֿ 

ונקט פּ ז אַ ז אין הימל?..." איך בין זיכער, "ון טפֿ ימחה און שׂ ו־"ט

ר אָ לט נאָ ווטעשי אַ ען דער טוורגעקומען ֿפאָ לט עס אָ וו ויזאַ 

ון פֿ מַײן סודותדיקער מיטל  ייטשטאַ ב עס סאָ וודערשמעקט אין 

ימחה. בקיצור, שׂ  רן אמתעאַ כט אין אַ ננֿפַאכע ייא ןאַ נדלען אַ וורֿפאַ 

 ט, הערט... אָ 

ן מיטן ייעסדרוירף זיך אאַ ונגען... מע דייטדי צוגר –ל, כּ קודם־   

ען ווט. ָאפֿ ז איר שלאַ נשטעל, אָ ן אַ כן אַ נט און מאַ וונים צו דער פּ 

                                                           
 ַאן ַאּפיקורס –בעזבָאזשניק  4
 ֿפַארצױגן ֿפון "מחדש זַײן די לֿבנה" 5
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ען, ָאפּ טעשיס קורץ כראַ זן הערן דעם טאָ עט זיך לוולקער אַ ונעם פֿ 

, ייןצוגון בעט און פֿ  ייןשטפֿ ויליטשקע אאָ ווּפאַ ן קען מען אַ ד

ענצטער. און פֿ צום  ,6עטשקעספּ ף די ציויז אאַ זיך,  ייטרשטֿפאַ ס'

עקרוקן אין דער זַײט די וואַ רזיכטיק בַײם ֿפאָ איצט... זַײט 

רהענגל ֿפאָ ונעם רעכטן פֿ ן אָ ט ייברהענגלעך. הֿפאָ זלטע ַײגעקר

דנס. אָ ישן די לוולט צּפאַ ער שייטעק ביז דער ברוואַ און רוקט אים 

רהענגל און רוקט אים ֿפאָ ן נעמט זיך צום לינקן אַ ד רטיק?...ֿפאַ 

ַײל וורזיכטיק, ֿפאָ מעלעך און ּפאַ ר אָ ג כט עסאַ . מאין דער זַײט ָאפּ 

ון דער פֿ ר אָ שטענדיק נקומט ף איר, וילעבן א אַ נה, בֿ ולע לפֿ די 

ל ויטעמען מיטן מאָ בן געדולד און אָ ר האָ רף נאַ לינקער זַײט. מע ד

ט אָ עלכע איר הוו, ייטקיינון דער שפֿ ַײל ווז, אָ און ניט מיט דער נ

ט אָ דנס, קענט איר, גאָ ישן די לוולט צּפאַ ש אַ נגען אין ֿפאַ גע

עקן דעם וופֿ ויעט איר אוון אַ ען... און דָאפּ ן צו סייבנהאָ היט, אַ ב

 ... בֿ יום־טו אױסן... ויטעשי און שאַ ט

 אָ ט דער אָ ז אַ רגעסן, ֿפאַ לט ניט אָ ז איר זאַ רשרַײבט אַײך, ֿפאַ    

ט אַײך יילט סאָ ד –סח, פּ ף ויורים און אפּ ף ויר אאָ מיטל איז גוט נ

כט און אַ ר גיט אָ ימחה, נשׂ שטיקל סודותדיקע אינטימע  אַ צו 

 הינטן,ון אַײער פֿ ערן וועט ווס אָ ווַײל ווות, בֿ ון התלהפֿ עט ניט ָאפּ ס

ז אַ ן... ויט איר שווייסטעשי, אַ עקן דעם טוופֿ ויעט אוואיר  עןוו

 חתל... תּ ר אַ ז אַײער דוויי'

 אַ סקריגן וי, מיט אאָ ה... יכּ ס קומט איצט? איצט קומט חנואָ וו   

 אַ קרענק, ממש  אַ בלעם, אָ רפּ  אַ ה איז כּ ף חנווינה אבֿ שטיקל ל

ישן וולט צּפאַ נה אין דער שבֿ ן די לַאפּ ת... דער מיטל מיט כאַ חל

ך ויצרה!... א אַ ה־צַײט. ממש כּ ר דער חנוֿפאַ ג ניט וידנס טאָ די ל

ס איז אָ ווסלו... יכּ נציק טעג אין אַ ווינעף און צפֿ ... בֿ יום־טו אַ מיר 

                                                           
 שּפיצֿפינגער –ציּפעטשקעס  6
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ל, זי קרענקט און תּ  אַ ערט וונה בֿ ?... די לימחהשׂ ס די ויגר ויזאַ 

ת בֿ ש־חודש טאָ ם דערלעב איך ביזן רויך. קאָ איך קרענק איר נ

לט, חלילה, ניט איבערקערן מַײנע אָ ה... איר זכּ און זאת־חנו

נצן אַ ז איך בין אין גאַ גן, אָ ערטער, בנאמנות... צו זוו

ליגן.  אַ ען ווך געאָ לט דאָ וו, ס'ניטס קען איך אָ אומגליקלעך, ד

ען ייקף מוירן און איך לאָ מיר די י ייטדערג יילישאפֿ אמת, דער 

שטענדיק אונדזער  דיל,בֿ י, להוו ונקטפּ ף מינוט, עינפֿ יעדע 

ן און ביז זאת־אָ טן ליכטל פֿ ינפֿ ון פֿ ס... אָ וור אָ ץ. נאַ געדיקע קאָ טר

מזלדיק  אַ געלט. אין יינול מיט קלפֿ ערן מַײנע קעשענעס ווה כּ חנו

ף ויה־געלט, כ'לעבן. אכּ חנו 7רותפּ נציק אַ וון ביז צאָ מל איך אַ ר זאָ י

נען אָ יסטפּ ושקעלעך מיט פּ וויי זש צאַ ן פֿ וידעם געלט קען איך ק

רשטעלן ֿפאָ !... איר קענט זיך אַ וואָ ל. וייסטפּ ר מַײן הילצערנעם ֿפאַ 

ט זיך ניט ייג... עס לנען... אוףאָ יסטפּ הונדערט וויי ך?... צאַ ז אַ זאַ 

צו  ייטנען בין איך גראָ יסטפּ ת די הילכיקע בֿ כל... לטושׂ ן פֿ ויא

 –רטשען, אָ וובעס אָ נה־קרענק און אין בבֿ רגעסן אין דער לֿפאַ 

ם יויז די גאַ ס... עס איז ניט גענוג, ויעלט אונדז אפֿ ס אָ ר דאָ "נ

, ןלע זַײטאַ ר ניטל־חגא און שיסן אין ייעף זוין אאָ ורן זיך כּ שי

ר דיר ֿפאַ ך דו, ניט ויערן... אויך און אויאין ביי ל זאָ שיסן ז

עק דעם וואַ רף אַ וושקוץ?...  אַ י ווף ויירסט זיך אפֿ כט, אַ געד

ף מַײן ויצרה א אַ , יול דַײנעם און נעם זיך צום ביכל... אוייסטפּ 

קסט בַײ אַ ווק אַ סיאָ ב אַ ק, אַ סיאָ ב אַ קסט בַײ אונדז אַ וו!!! עס ָאפּ ק

 אונדז!..."

ט אָ ף איר, הוילעבן א אַ לדע, אָ בע גאָ ן... די בויט, זעט איר שאָ    

בער, אָ ערטער. ווטעשי מיט די זידלאַ ונעם טפֿ נגעשטעקט אָ זיך 

 –ען גערעכט, וואיז געבע אָ גן?... די באָ ל איך אַײך זאָ ס זאָ וו

דישע יִ ר די יֿפאַ ערלעכסטע צַײט פֿ ען די געווה־צַײט איז געכּ חנו

                                                           
 ָאדלערזַײטַא מטבע מיט ַא קָאּפ ֿפון ַא קו אױף דער  –ּפרות  7
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ענט צו דעם, אָ רט נאַ ען הווה איז געכּ ען חנווו שזונדעראַ קינדער, ב

ן ייבנהאָ לעגן פֿ ם יויניטל. די ג םנעוואַ סלאָ וואַ רפּ דיל, בֿ לה

אין  לטןאַ ר דער ניטל־חגא און געהֿפאַ חודש  אַ ַײערן פֿ טרינקען־

 ט, ביזייסזש ביז דער "גרינער חגא", ס'האַ ען ווילדעוו ייןא

בן אַײזערנע אָ רף האַ ?... מע דייטיקיינקל אַ ועות. ס'איז דען בֿ ש

ַײס. ס'איז רן איבעראַ ן אָ ינעף חדשים פֿ קען אָ ף צו זשליויוחות אכּ 

ר אָ ג עס אַײך גאָ ישן אונדז גערעדט, איך זוור ניט לַײכט. צאָ ג

 פּ ונאימס קעשׂ ף אונדזערע ויין. אבֿ עזענער מווגע אַ י ווערנסט, 

עריקע ויעגן די טרוומיר איצט ניט רעדן אָ בער לאָ גליק...  אַ זאַ 

ען דעם וויינאַ בן און באָ גראַ ך קומען די צַײט צו באָ עט נווכן, ס'אַ ז

ס אָ און ד ייטקיִ לטענע אומרואַ האַ ר די באָ ן", נָאפּ "ביטערן טר

ס, ויר־אאָ ר־אַײן יאָ סדר, יכּ נה קומען בֿ ולער לפֿ ך דער אָ בענקען נ

ה, כּ חנו ענט צואָ רט נאַ ה –צַײט,  רזעלבעאין דער  מידתּ קע אַ און ט

 רט, עס קלעמט מיר בַײםאָ  ייןינען קפֿ איך קען זיך ניט גע –

כט אַ מיי רישער שנפֿ דער  ערן.וון ָאפֿ נטשלאַ רצן, כ'קען ניט אַ ה

רינגען מיר איבער פּ נקען שאַ , די געדייטער מַײן סמוטנעקיינניט ר

רַײן אַ יצר־הרע קריכט מיר  רלדיקעייכשמ ערדי הימלען... און ד

 חתונה... אַ עט וואַ רפּ דערן און אָ אין די 

נה בֿ לדע... די לאָ בע גאָ ן דער באָ ה כּ חנו רערשטע ... דער   

 ך מַײן נשמה. וימען קרענקט אאַ קרענקט און מיט איר צוז

איך,  ייןמ 8יטערפּ עם "גלות", אין יינרן אינעם שאָ נגע יאַ די ל   

שרַײבערס  וןפֿ זנטער נעמען וימיט ט ָאפּ ט מַײן קָאפּ נגעשטאָ בן אָ ה

לערער  אַ ערן ווצו  ייטב זיך געגראָ ַײל כ'הוורע ביכער, ייעאון ז

בן די שרַײבערס און אָ גַײסטיקע רו ה ייןר קאָ ג, נאָ לאָ ילפֿ  אַ 

                                                           
ט־ּפעטערבורג, קֿפָאלקסטימלעכער צונָאמען ֿפַאר סַאנּפיטער איז ַא  8

 ּפעטרָאגרַאד, לענינגרַאד
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ף וינס מַײן לעבן איוזאַ ס איז אָ ווערק מיר ניט צוגעגעבן. וורע ייעז

ב זיך אָ סט, און איך הוּ וולץ ניט געאַ ב איך אָ עלט הוודער 

 רבֿ קף איר ויא ייןער שטויר דער גראָ בע, נאָ יקט אין מַײן בייטגענ

יגן, די ווט געשאָ בע האָ ילן. די בווון מַײן פֿ רקער אַ ען שטוואיז גע

ילו די ַאפֿ ט... און וויינט געאָ רץ האַ יגן, מַײן הווט געשאָ נה הבֿ ל

עכער מַײנע יילרפֿ כן אַ בן ניט געקענט מאָ למידים מַײנע התּ 

 ן. פּ ביטערע לי

רן ָאּפֿפאָ  ייטט זיך געגראָ ורה הבֿ עסטערקינד דוובעס שאָ מַײן ב   

ס אָ וולט מיך מיטנעמען מיט זיך. "אָ וור געאָ ראל און נשׂ י ייןק

עלן וויי ז –לעגט זי טענהן, פֿ  –ניעס? ֿפאָ רן בַײ די וירלֿפאַ סטו אָ ה

ס אָ דון דיר פֿ ן ַאפּ סצויעלן אוו, ייטבן לעבעדיקערהאָ גראַ דיך ב

ן אַ י ווקע, וימּפאָ ף דער וין אפֿ ראַ ווסויראַ און  ,די נשמהבלוט און 

טעשי מַײנעם, דעם אַ ילו דעם טַאפֿ לקע." אַ סגעניצטע ליויא

עגן די וולט הערן אָ ווילו ניט געַאפֿ ט אָ עלכער הווזשניק, אָ בעזב

עט מיר זַײן ווראל שׂ ז אין יאַ צַײגט, געט זי איבעראָ ה "ציוניסטן",

נדרען מיט די שיקסעס און אָ על זיך ניט שליוובעסער און כ'

י ווגעשיכטע",  רעיינ"ש אַ ען אין ַאפּ רַײנליאַ על זיך ניט ווכ'

ט אָ עלכן די שיקסע זַײנע הווסקע, דער שכן אונדזערער, בַײ אָ י

רשה איז פּ און צום סוף  ,ב־און־גוטסאָ נצע האַ ס גאָ ט דַאפּ סגעצויא

 אַ ב אָ רעמדן זשלפֿ  אַ הין מיט וּ ווט ווייסן דער רוח ָאפֿ נטלאַ זי 

ף וייצל ממזרל אפּ  אַ זט אָ ט זי איבערגעלאָ סעלען האָ הולטַײ, און י

 ייןממזר?" ק אַ שיקסע מיט  אַ ילט איר? ווס אָ ט דאָ " –די הענט, 

גן ניט וידי אל אין אָ מ ייןטעשי קאַ ט מַײן טאָ לעבעדיקן ציוניסט ה

ט אַ ט ער מורא געהאָ ממזרל ה אַ שיקסע מיט  אַ ר ֿפאַ ר אָ געזען, נ

 נטע ציוניסטן.אַ קאַ ר די אומבֿפאַ י וומער 

ון דער שול פֿ ר אָ רמסרט, נֿפאַ ט מיך אָ ער הווניט  ווייסאיך    

עטער ררֿפאַ  אַ ציוניסט  אַ " –ן, פֿ ראָ ווסגעויראַ ט מען מיך גלַײך אָ ה
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ע קינדער, די יינון אונדזערע רפֿ לערער  קײןר ניט זַײן אָ ט

 מוניזם..." אָ ונעם ליכטיקן קפֿ ערס ויטיקע בפֿ קינ

ב איך זיך ניט אָ , צו די עלטערן אין שטעטל הייםהאַ    

ר די שכנים און ֿפאַ ב זיך געשעמט אָ ַײל כ'הוואומגעקערט, 

בן וינגעהאָ און  ענטע, דעריבער בין איך געבליבן אין טעגינאַ קאַ ב

רום אַ ר אָ י אַ י אין ווסַײ  –רבעט, אַ ַײליקע וושטיקל צַײט אַ זוכן  צו

 ראל. שׂ רבעט, אין יאַ ן זוכן פֿ ראַ ידער דוועל איך וו

 אַ רט ֿפאָ בער אָ ט, אָ סע שטויגר ייןאונדזער טעגינע איז ניט ק   

ס, אָ לץ איז דאַ ון פֿ יכטיקער ווע, און יינש אַ לטע און אַ ן אַ ט, אָ שט

ף וידן. איִ בַײ י שזונדעראַ ן, בווייטקען דעם צער יינז יעדער אאַ 

רַײן און אַ אין שיל  טַאפּ רַײנגעכאַ ב איך זיך אָ הורה תּ ימחת־שׂ 

 אַ זאַ און  אַ זאַ ז אין אַ ער, וימט אין אויט מיר אַײנגעראָ עמעצער ה

 קעאַ , און טניסטאַ יפּ דיקן ווישן זינגעיימה אַ ן זוכט מען אַ ראָ רעסט

 ן. אַ ראָ רעסט אַ ל זַײן אָ ן? זאַ ראָ רעסט אַ ן. גוט, אָ סעז ייןף אויא

ערע, ווש ייןנטע, ניט קאַ ן אינטערעסאַ ען וורבעט איז געאַ די    

ן פֿ נרואָ ס אָ לעגט דפֿ י עס וורבעט, אַ צקע" אַ סיאָ "ב אַ ביסל  אַ ר אָ נ

בע אָ ערזענלעך בין ניט זיכער צי מַײן בפּ טש איך אָ בע, כאָ מַײן ב

 אָ , טאָ ב יוין, און אאַ ראָ רעסט אַ ען אין וואין איר לעבן גע איז

י ערגעץ וונדערש אַ עלטקריג, און ניט וורן ערשטן ֿפאַ ך אָ זיכער נ

שטיקל אמת איז  אַ בער אָ דעס. אָ דער אין אָ יץ וואָ אין טשערנ וּ וו

 ען. ווגע אָ ערטער יוואין אירע 

נט וואָ גוטע קיך און אין  אַ ט אַ ט געהאָ ן האַ ראָ דער רעסט   

ט אָ נקעס. מע האַ ע הוליווטיאַ רּפאָ ראָ ר די קֿפאַ ר אָ געדינט נ

סטע אָ לעבאַ ב ערס און דוירֿפאָ ון פֿ ל אַ שטעלן דעם זאַ ט בפֿ ראַ געד

עלן קומען און וול מענטשן פֿ יווט בכלל ניט אינטערעסירט אָ ה

שטעלטע סומע אַ לט, ביטע, די באָ צאַ ען. ביעט קומען הולווער וו
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נצן אַ ג אַ ז אַ . איך געדענק, ייטעט אַײך געזונטערהיאון הול –

עט די ין געהולאַ ראָ בן אין אונדזער רעסטאָ ניטל ה רֿפאַ חודש 

קעס, אַ סיאָ ב –בעס לשון אָ ף מַײן בוירה. אבֿ קרימינעלע ח

לדענע הענטלעך און אָ מיט ג 9רעסאַ ן, די שמפֿ ראָ ווסויאורקעס, א

לץ אַ ען וובער, איז געאָ עס. מיר, ייצלפּ די זונות מיט אַײזערנע 

 ילן. פּ ַײטער שיי וונק" און גאַ ד אַ ג "אָ לט? זאָ ס. מע ציינא

ון די פֿ ער יינף אויסן... אויס בין איך אאָ , ניט דבעראָ    

טישן ּפאַ סימ אַ קענט מיט אַ ב איך זיך באָ נקעס האַ קרימינעלע הולי

ס אָ נדזשעלאַ ף מיקעלויא ר ענלעךייעליגענטן מענטשן, זאינטע

ן ייסט געהאָ ה וירפֿ מען, און זַײן אָ ען זַײן נווד". שרגא איז גע"דו

זיקער שרגא איז אָ ר דער דאָ כן, נאַ קע לאַ עט טווסיליסע. איר אַ וו

שרע כּ  אַ ען ווסיליסע איז געאַ וואון זַײן  ויער גיינר אַ ען ווגע

ן אַ עס פּ שרגא איז ע אָ ר ז דעאַ סט, וּ ווב געאָ דענע. איך היִ י

ז אין דער זעלבער צַײט איז ער אַ סט, וּ וור ניט געאָ אינזשעניר, נ

ון, אָ ג אַ , סער מומחהויגר אַ ילער, ממש פּ רטן־שאָ רימטער קאַ ב אַ 

 ך. ֿפאַ ן ווייטזַײן צ ייןאיך מ

ר אָ ילן, נפּ רטשאַ זאַ ון פֿ ַײט וור אָ ען גוואיך בין שטענדיק גע   

ריטעט, אָ טויסער אויגר אַ זאַ ז אַ נגענעם, אָ ר ייעען זוומיר איז גע

כן אַ די מכּ ילן פּ סקות אין אונדזער שפֿ ף די הוירט אאַ ווי שרגא, וו

דער די אָ נַײ בוך  אַ עס פּ נדלען עאַ האַ סל און בפּ שנע אַ מיט מיר 

 טור. אַ דערנער ליטעראָ ון דער מפֿ עגן וו

ב איך אָ רטע הבֿ ַײליקע חווצַײט ייןילו קַאפֿ רים און בֿ ע חנַײ ייןק   

ט מיר אָ ורה הבֿ ַײל די מומע דווט, אַ אין טעגינע ניט געה

ז אין ארץ־אַ רענונגען, אָ וומיט אירע נודנע  ָאפּ ט דעם קַאפּ רקלֿפאַ 

יל פֿ  ויזאַ בן אָ על הווגן דעם צוג" און כ'אָ על איך "דעריווראל שׂ י

                                                           
 זונה ‒שמַארע  9
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און מַײן  ל מַײן נשמה גלוסטפֿ יוולעך יידדישע מיִ שרע יכּ ע יינש

ען זיך ַאפּ רַײנליאַ ון פֿ ב איך זיך געהיט אָ . הלטןאַ סהוייק קען אפּ ופּ 

מען אָ צונ אַ ט יילט מען מיר צוגעטאָ ה", דעריבער השׂ "מע אַ אין 

 ך". אַ נאָ "מ

עס פּ ען עוור שרגא געאָ נאיז נטע אַ קאַ לע מַײנע באַ ון פֿ    

ון מיר פֿ סך עלטער  אַ ען ווגעער ל, איז כּ . קודם־לעאַ י וו נדערשאַ 

כן אין דער נשמה. איז אָ ל ניט געקראָ מ ייןער ק איזנס, ווייטאון צ

דער אָ נַײ ביכל  אַ נדלען אַ האַ ל איך מיט אים ניט באָ ס זאָ וור ֿפאַ 

 ך יונג און נַײגעריק. עס קומט מיר! אָ ליד?... כ'בין ד אַ 

ר ייעסגעקומען זויא הכּ ־חנוזאת איזר, געדענק איך, אָ י ץיענ   

בן וינגעהאָ בן אָ ם היוי. די גגאָ ט ןזעלב םמעט דעכּ ניטל,  ענט צואָ נ

 אַ מעט כּ ר אָ דעם נַײעם י נעצן"אַ ך "בויי אוו, ען די חגאוואַ רפּ 

סך  אַ ט אַ בן געהאָ ה ן,אַ ראָ , אין רעסטניטל און מיר רֿפאַ חודש 

ער ייגז אַ דרַײ וויי־ילט ביז צפּ בן מיר געשאָ ג האָ יעדן ט –רבעט, אַ 

ון פֿ הנאה  ייןק –גן דעם אמת, אָ רף אַײך זאַ . און איך דכטאַ בַײ נ

י וו ויזאַ ל, ניט ֿפאַ ף יעדן ויט. אאַ ב איך ניט געהאָ ה הכּ חנו םיענע

 ...ןבעאָ , מיט דער בייםאין דער ה

ט אָ מען האַ ט געקרענקט און מיט איר צוזאָ נה הבֿ די ל    

ביסל  אַ ט אָ ן האַ ראָ רבעט אינעם רעסטאַ געקרענקט מַײן נשמה. די 

ון דער פֿ נקען, אַ ערע געדווון די שפֿ ות בֿ ענדט מַײנע מחשווגעָאפּ 

ון דער פֿ בער, אָ בען. אָ ך דער באָ ט נַאפֿ דיקער בענקשנקלעמע

עבעדיקע לישן ווען צוונט געוואָ ך יעדן אָ דאיך ער זַײט, בין ווייטצ

סע הנאה צו זינגען און ויגר אַ ט אַ עכע מענטשן און געהיילרפֿ און 

נישקשהדיקע,  אַ ר אָ ען גוורנסה איז געפּ ך די ויא יי.ר זֿפאַ ילן פּ ש

 שן. אָ ן די גריילט געקענט לעבן און ניט צאָ מע ה
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רטן אַ ווך אָ ט נפֿ ראַ ב איך געדאָ יזע הוור־ֿפאָ סויראַ ף דער ויא   

איז  ויזאַ ך מער. אָ שר נפֿ ר צַײט, און אאָ י אַ שר פֿ רטן. אאַ וואון 

רן? ֿפאָ עקוואַ ילסט וומוניסטן. אָ רן בַײ די קאָ ען אין יענע יווס געאָ ד

 רט. אַ ווַײג און ווש ! זיץ,ניטע זיך פּ ן ריאַ ד

מיט  –ינטער, וו אַ ען ממש וור געאָ ס יאָ ינטער איז דוודער    

רגעניגן זיך ֿפאַ  אַ ען ממש וורעסטל. עס איז געפֿ  אַ און מיט יי שנ

, ייםהאַ עג וורבעט. דער אַ ערער ווך דער שאָ טערן נפֿ לוצודורכ

קורצער,  ייןען ניט קווורה, איז געבֿ ט צו דער מומע דייסס'ה

י אַ דכּ ען ווילן און זינגען איז געפּ כט שעה זיצן, שאַ ך אָ בער נאָ 

נה בֿ ט. די לאָ נדיקער שטָאפֿ צירן איבער דער שלּפאַ שצוזיך דורכ

ם געקענט ויק הָאט ף דער לינקער זַײט און מעויאיז געלעגן א

מטערן זַײנען אין טעגינע אַ סן־לאַ ג ייןל. קפּ סער ָאס דינינקעזען ד

סן ניט ערגער אַ לַײכט די גאַ ט באָ היי שנ ר דעראָ ען, נווניט גע

רגלַײכן ֿפאַ ער קען וור אָ ען ממש ליכטיק, נוו. ס'איז געפּ מאָ ל אַ ון פֿ 

 שַײנונג?...ָאפּ יי־לטער שנאַ נה־שַײן מיט דער קבֿ די ל

◆ 

 אַ בן וינגעהאָ ט זיך אָ ן האַ ראָ ַײערונג אינעם רעסטפֿ די ניטל־   

ער ייגז אַ רום נַײן אַ בער אָ נט, וואָ ער־ייגשט אַ י וועטער פּ ביסל ש

ביסל  אַ קט און די ּפאַ ול געפֿ ען וול געאַ כט איז דער זאַ נ רֿפאַ 

ַײן, טענץ און ווגעגלוסט  ט זיךאָ סענע געסט האָ אונטערגעש

ס אָ וולץ אַ כער סצענע זעט מען ויף דער הויז מע זיצט אאַ לידער. 

ג וין אאַ ט ייגף געלכּ יתּ ב אָ ל, און איך האַ סע טוט זיך אינעם ז

ַײט וועלכע איז געזעסן ניט וו, וירפֿ  ריונגע רעיינבילד ש אַ ף ויא

ביסל  אַ איז געזעסן  וירפֿ ע יינסיליסען. די שאַ ווון שרגא און פֿ 

לטן אין די אַ ט געהאָ ע, הייצלפּ גלַײכער  אַ נגעשטרענגט, מיט אָ 

ילו ניט צוגערירט זיך צום ַאפֿ ר אָ מעסער, נ אַ ל מיט ָאפּ ג אַ הענט 
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ען וונדערן, אַ כן אָ ליר נאַ וואַ ק ייןגט אאָ געזָאפּ סדר כּ ט אָ עסן, און ה

ט זי הָאון צַײט צו צַײט פֿ נץ. אַ ט אַ ף וירבעטן אֿפאַ ן זי הָאביענע 

 ניער. ּפאַ מאַ סן בעכער מיט שויגר אַ ון פֿ ן אָ טגעשלוק  אַ 

ן, אָ כט געטאַ טר אַ ב איך אָ ה –ל", יידדנע מאָ מ אַ און  ייןש אַ "   

ט פֿ ראַ ב געדאָ גן און איך הויאוויי ר צאָ ך נאָ דט אָ מענטש ה אַ ר אָ נ

 –ַײטער, ווילן פּ ש צוס אָ וויסן וודי צו כּ ל, אַ לירן דעם זאָ נטראָ ק

 נטיש לידל. אַ מאָ ר אַ עך טענצל צי יילרפֿ  אַ 

בן זיך אָ לע האַ ען בַײ צַײטנס. ר איז געקומאָ ס נַײע יאָ ד   

ניער, ּפאַ מאַ בעכער ש אַ סגעטרונקען וינטשן, אוּ וונגעאָ 

עך און יילרפֿ ל זַײן אָ ר זאָ ס נַײע יאָ ד –עכס יילרפֿ  אַ נצט אַ געטָאפּ 

ילן פּ ן איבעררַײס אין שאַ כט אַ מיר געמהָאבן ן אַ דאון  –ז אָ רגלאָ ז

 און זינגען. 

ט אָ ערט. מע הייכנגעראָ און  ייסען הוול איז געאַ אינעם ז   

ק אַ ה ילט דאָ וולקן, אָ ווכוין רפֿ ויק אאַ ה אַ הענגען פֿ ויגעקענט א

ביסל  אַ ן ַאפּ סן צו כויס אין דרויראַ געבליבן הענגען. בין איך 

 ט. פֿ רישע לופֿ 

עכער שרגא מיט יילרפֿ  דערנען אַ נט איז געשטאַ וולעבן דער    

ן צו פֿ ף דערזען און צוגערוכּ יתּ ט מיך אָ רהניקעס. ער הבֿ ר חּפאָ  אַ 

ון אים, ממש פֿ ַײט ווַײל ניט וונגען, אַ זיך. כ'בין גלַײך צוגעג

, וירפֿ ע יונגע יינב איך דערזען יענע שאָ ע, הייצלפּ הינטער זַײן 

ל מיטן ָאפּ און געמוטשעט דעם ג ייןלאַ ע יינעלכע איז געזעסן אוו

נדער דיקער אָ בל אַ עס פּ נען לעבן עאַ מעסער. איצט איז זי געשט

 ז זי הערט זיך צואַ נשטעל, אָ ן אַ כט אַ ערט, געמייכרעט גאָ , הוירפֿ 

ון צַײט צו צַײט פֿ ונג און יילנדינקעס דערצאָ דער בל צו

, וירפֿ ענטער צו דער ענגען נאַ . כ'בין צוגעגָאפּ קלט מיטן קאָ צוגעש

 אַ ילט פֿ ב איך דעראָ ע, און גלַײך הייצלפּ ַא ע צו ייצלפּ  אַ מעט כּ 
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בערט וירצֿפאַ ערט, יינרשטֿפאַ ט מיך ממש אָ ס האָ וו, ען־ריחוירפֿ 

ערעט די פּ גענב אַײאָ געריסן די לונגען. כ'הפֿ ויער ניט איִ און ש

סע ויגר אַ ען וונה, און ס'איז געבֿ רחלשטער לאַ פֿ גן אין דער ויא

די  –רחלשט ֿפאַ ע איז מער יידון אונדז בפֿ ער וו –, געאַ רפֿ 

נה צי מַײן בידנע בֿ ערדיקע לפּ מעט אומקערכּ נדיקע, עקרענק

 הערצל. 

ז אַ ילסט, פֿ ען דו ווציעס, אַ ון יענעם מין סיטופֿ ען ווס איז געאָ ד   

אין  ָאפּ ן קַאפּ לן. מע קען זיך קלֿפאַ רֿפאַ ביסט  –ן ויאון ש –! ָאפּ ה

ז יענע אַ איך,  ווייסן. הַײנט פֿ עט ניט העלווך אַ ז ייןנט, קאַ וודער 

קרענק  אַ ר ֿפאַ ס אָ ווצו  טָאב ניט, ויט ליבע. אייסך האַ דנע זאָ מ

ל, אָ עט יעדעס מווילדעווכקעט און געאָ רץ געטיאַ לט מַײן האָ וו

ה־כּ צי אין יענעם חנו ,כטאַ ן זיך אין יענער ניטלנאָ ען איך דערמוו

 טן ליכטל. פֿ ינפֿ ונקט בַײם פּ נט, וואָ 

ען איך וול, אָ ר צוריק... און יעדעס מאָ ציק יפֿ ופֿ לט... מיט אָ דעמ   

ידער יענעם ווכט און איך דערשמעק אַ ן זיך אין יענער נאָ דערמ

ליט פֿ רֿפאַ און  פּ אָ מַײן הַארץ ען־ריח, שטעלט זיך וירפֿ זונדערן אַ ב

צושטעלן ָאפּ  ייטנה, און איך בין גרבֿ ם לעבעדיקער לויצו דער ק

ע לעבן יענער ייצלפּ ע צו ייצלפּ  ייןידער שטוודי צַײט, און 

דעם ריח,  .טעמען אין זיך איר ריחאָ און אַײנ וירפֿ נטער אַ קאַ אומב

 ילט.פֿ ט ניט געאָ ר, החוץ מיאַ מענטש,  ייןא ייןס קאָ וו

 עלט.ווף דער ויט מיך אומגעקערט אאָ שרגאס קול ה   

 ?הַײנט איר ילטפּ ש נעטאַ וו ביז‒    

 .איך ייןמ ,ווייביז צ‒    

 .עךיילרפֿ  זַײן עטוו'ס? זַײן ממשיך אונדז צו קומסט‒    

 .רגעניגןֿפאַ מיט ‒    

 ...עטערפּ איז ביז ש‒    
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 .נקאַ ד אַ גערעדט... ָאפּ ‒    

 זיך װַײטעראון  ָאפּ ן מיטן קאָ קל געטאָ ש אַ ט אָ שרגא ה   

אילו מיט כּ נען אַ מיט זַײנע מיטשמועסער. כ'בין געשט טשושקעגע

גן, אָ וו אַ ד אין אָ טע רפֿ ינפֿ י די ווזונדער, אַ ר באָ בער גאָ רה, בֿ די ח

זט הערן אָ ט זיך געלאָ ע הייצלפּ ון הינטער מַײן פֿ ון הי. פֿ י ניט וו

ון דער דיקער פֿ רטשען אָ וועריקע זשורטשען און ייזס האָ ד

ון "מַײן פֿ  קולעכלשטיל  אַ ון צַײט צו צַײט פֿ נדינקע און אָ בל

 ... עהע...אַ האַ  –" וירפֿ 

 –, קול שרגאס דערהערט איך באָ ה –... ךאַ נאָ מ... ריקאַ מ‒    

 אַ  טאָ ה ער און –, ילןפּ ש דיך טפֿ רו מע? סטָאפֿ של דו, ריקאַ מ

 .טיר דער צו נטאַ ה דער מיט ןאָ געט טַײטל

ן איז אַ ראָ נג־טיר אין רעסטאַ רַײנגאַ ... בַײ דער אָ ך, יאַ    

כט מיר מיט דער אַ עליקס און געמפֿ ריסט אַ נען מַײן גיטאַ געשט

 קום.  –נט, אַ ה

איך ניט...  ווייסילט און געזונגען פּ ַײטער געשווב איך אָ ס האָ וו   

שוט, איך פּ ילט... פּ עס געזונגען און געשפּ ב איך עאָ מא התּ מס

לטן אין אַ בן געהאָ גן הויז מַײנע אאַ ר, אָ נ ווייס. איך ניטגעדענק 

ט זי אָ סקה הפֿ ך דער האָ ר נאָ , נוירפֿ נטע אַ קאַ זוכן יענע אומב ייןא

ף ויראַ ף דער בינע ויל ניט אומגעקערט. אין גיכן איז אאַ זיך אין ז

 אַ כט אַ און געמ ,לע זַײטןאַ כענע אין אָ צעקרבַאלעבָאסטע, ַא די 

  :ַײניקונגעןפּ מַײנע צו סוף 

, נץאַ ט מסקעאַ ד, לעצטן דעם מיט, געסט טַײערע און ליבע‒    

 גוט אַ  אַײך ינטשןוו מיר. נטוואָ  ַײערלעכןפֿ  דעם מיר רענדיקןֿפאַ 

 און! רידןפֿ  און שלום וןפֿ , רנסהפּ  וןפֿ  ראָ י אַ , ראָ י געזונט אַ , ראָ י

! ייטגעזונטערה טָאפֿ של און ייטגעזונטערה ייטג! ליבע סך אַ  סך אַ 

 !ימחותשׂ  ףויא ראָ נ און ראָ י אַ  איבער ביז
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ט יילישן", צעטוואַ קט מַײנע "קלּפאַ רֿפאַ גיך ף ס'ויב אאָ כ'ה   

, ייםקורצן לח אַ יי כט מיט זאַ קס", געמאַ מיט די מוזיקערס דעם "ב

ונעם פֿ ס ויראַ עט און פֿ בו בַײםניער ּפאַ מאַ ש שאַ לפֿ  אַ ט פֿ ויגעק

 ן. אַ ראָ רעסט

בן אָ לַײט ה עכעיילרפֿ ר ּפאָ  אַ ך אָ און נ וירפֿ שרגא, זַײן    

ן, און מיר אַ ראָ ץ לעבן דעם רעסטאַ לפּ ן פֿ ויף מיר אוירט אאַ ווגע

ילן און פּ כט שעה שאַ ך אָ רַײן. נאַ עג ווזט אין אָ בן זיך געלאָ ה

ט פּ ם זיך געשלעויביסל מיד און ק אַ ען ווזינגען בין איך גע

סך  אַ ען ווץ איז געאַ לפּ ן פֿ וירה. אבֿ ון די חפֿ עס ייצלפּ הינטער די 

נצט און געזונגען, געטרונקען אַ ט געטאָ עכע מענטשן, מע היילרפֿ 

 יצלעך. ווטן מיט גרעבלעכע אָ לעשער און געשפֿ ון די פֿ גלַײך 

ט אָ היי ריש, דער קרוכלע שנפֿ לט און אַ ען קוועס איז גע   

ף ויגעשטעלט אָאפּ ב זיך אָ ל. איך הוודי שטיעט אונטער פּ ירגעסק

ן בַײ אָ ט צו רעגפֿ  אַ די כּ צום הימל,  ָאפּ רריסן דעם קֿפאַ רגע,  אַ 

 ןַײראַ געון איז אין מיר ש אַ ר ֿפאַ ס אָ וו –נה בֿ לטיטשקער לאַ דער 

 רריסענעםֿפאַ נען מיטן אַ בעתן לעצטן איבעררַײס? איך בין געשט

ז אַ ילט, פֿ לוצעם דערפּ נה, און בֿ צום הימל, געזוכט די ל קָאפּ 

ט אָ , גאָ נט. אַ עמעצער נעמט מיך אונטער דער רעכטער ה

 "...מעאַ ד ך "מַײןאָ ס איז דאָ מַײנער!... ד

 ...לןֿפאַ אומ עסטוו דו זאַ , טאַ געה מורא באָ ה'כ. ריקאַ מ, הַײ‒    

 ...הַײ‒    

גולם, אַײנגעשלונגען די צונג,  אַ י וו ייןכ'בין געבליבן שט   

 יס.פֿ ן מיט הענט און אָ ריר ט אַ ט ס לשון, ניט געקענאָ רן דוירלֿפאַ 

 ...ייןג מיראָ ל? טוייסשט סאָ וו, נו‒    

ן הינטער שרגאס ּפאַ ר שּפאָ  אַ נגען, אַ און מיר זַײנען געג   

גן וינגען לעבן מיר, געזוכט מַײנע אאַ איז געג וירפֿ ע. די ייצלפּ 
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נים. פּ ן אין איר אָ קוק ט אַ ב זיך געשעמט אָ ר איך האָ ן, נפּ און לי

צו מיר און  פּ אָ ן דעם קאָ קער ט אַ לעגט שרגא פֿ ון צַײט צו צַײט פֿ 

 ... ַײןפֿ און  ייןש –נט, אַ כט אונדז מיט דער האַ עך געמיילרפֿ 

ולע פֿ ַײטער. די סודותוונגען אַ מעלעך געגּפאַ און מיר זַײנען  ...   

ב אָ איך ה קסל אוןאַ ף מַײן ויא ָאפּ לטן איר קאַ ט געהאָ ה וירפֿ 

ס אָ ווון דעם ריח, פֿ ון זינען פֿ  ָאפּ ראַ על איך וו טאָ ט־אָ ז אַ ילט, פֿ גע

 רץ...אַ ס האָ גט דאָ גן און צעיוילט מַײנע אפּ רנעֿפאַ ט אָ ה

 ...דער ריח‒    

 ?...סאָ וו‒    

 ...ויזאַ  םתּ ס, ניטראָ ג, ייןנ, ייןנ‒    

 ...גאָ לאָ ילפֿ  אַ  ךאָ ד ביסט, עספּ ע מיר יילדערצ‒    

רק אַ ב זיך שטאָ ט זי?... כ'הווייסנען אַ ווון פֿ ט מַײנער... אָ , גאָ    

 :רַײןאַ ק ויפּ אין י וור אָ בן רעדן נוינגעהאָ קן און אָ איבערגעשר

 ענעפֿ גערו ויזאַ  די ייןמ איך, טוראַ ליטער הַײנטצַײטיקע די"   

, זעכציקער סוף וןפֿ  טוראַ ליטער דיקעבֿ מער דערניסטישעאָ סטמּפאָ 

 מעגלעכע לעאַ  טפּ סגעשעויא ממש טאָ ה רןאָ י זיבעציקער ייבנהאָ 

 טפּ ויה איבער, מיטלען לערישעאָ מ נַײע זוכן טגעמוז און סוזשעטן

 שרַײבערס די. נערייעל דעם קירןאָ ש קענען עלכעוו, זעלכעאַ 

 יסטישעוולינג סַײ, בועןאַ ט ערדיקעיִ רפֿ  לעאַ  עןווגע טלבֿ מ בןאָ ה

 זיך מיט רביטןֿפאַ  טאָ ה ייטלקאַ אינטערטעקסטו. עטישע סַײ און

, רישפֿ  קסאַ מ. טוראַ ליטער דער וןפֿ  ריכטונגען מעגלעכע נַײע די

 קורט, רכעסאָ ב סיִ לו רכעאָ כ, בעל הַײנריך ,ווייהעמינג ערנסט

, רקעסאַ מ אַ יִ רסאַ ג בריעלאַ ג, ראַ סאַ רטאָ ק אָ כולי, נעגוטאָ וו

 ... "אָ עק אָ אומבערט

נטע אַ קאַ ז מַײן נַײע באַ קט און דערזען, אַ רהֿפאַ ב זיך אָ כ'ה   

נג אַ רַײנגאַ נען ממש בַײם אַ ט. מיר זַײנען געשטוויינאון  ייטשט
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ן אָ ל איך טאָ ס זאָ ווסט וּ ווב ניט געאָ ז און איך הויון שרגאס הפֿ 

 .סטאַ צו גדן זי אַ דער אַײנלאָ  וירפֿ קן די יִ רואַ ב  –ער, יִ רפֿ 

... סטוּ ווגע באָ ה'כ, וןאָ ג אַ  ביסט דו זאַ , סטוּ ווגע באָ ה איך‒    

 ילט...פֿ ב ממש געאָ כ'ה

 ?ט אירוויינס אָ וור ֿפאַ ‒    

 ...וןאָ ג אַ דו ביסט ַײל וו‒    

נצן אַ ן און אין גפּ ף מַײנע ליוין אפּ ילט אירע ליפֿ ב דעראָ כ'ה   

 . ָאפּ רן דעם קוירלֿפאַ 

 מיט איך קען –, קול שרגאס דערהערט איך באָ ה –, ריקאַ מ‒    

 ?ערטערוור ּפאָ  אַ  ןעדאיבערר דיר

 ...זיכער, אָ י‒    

 . דירה מַײן וןפֿ  שליסל דעם סטואָ ה טאָ , ריקאַ מ‒    

 ?און איר‒    

. קונים גוטע רּפאָ  אַ  אָ ד זַײנע עס, 10ירהפֿ ס ןיילצ ןייעג מיר‒    

 עטוו איר זאַ ... םאַ דאַ מ דער מיט... ינציקערוו רעד, דיך בעט איך

 רַײןאַ  רףאַ וו און טיר די רשליסןֿפאַ  צו ניט רגעסאַ פֿ , רטיקֿפאַ  זַײן

 . סטקעסטלּפאָ  מַײן אין שליסלעך די

 .נקאַ ד אַ ‒    

 ...רזיכטיקֿפאָ  זַײ... ראָ נ. סאָ וו רֿפאַ  אָ ניט‒    

 .נקאַ ד אַ ‒    

בינטל  אַ נט אַ ט מיר אין דער הייגרַײנגעלאַ ט אָ שרגא ה   

רה, בֿ גן די חאָ דעריזט זיך אָ ון זַײן דירה און גלַײך געלפֿ שליסלעך 

רענעם וירפֿ רֿפאַ זע דעם ּפאַ נגען אַ מעלעך געגּפאַ עלכע זַײנען וו

ש אַ לפֿ  אַ רטער, מיט אַ רשטֿפאַ  אַ י וונען, אַ טַײך. איך בין געשט

                                                           
 שּפילן אין קָארטן –ציילן סֿפירה  10
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בינטל שליסלעך אין דער  אַ נט און מיט אַ ה ייןניער אין אּפאַ מאַ ש

 ער. ווייטצ

ריח,  אַ ריח..  אַ ילט פֿ ב איך דעראָ ע הייצלפּ ון הינטער דער פֿ    

כט... אין אַ מימדיקער טרשׂ ב אַ גן אין וירצֿפאַ ט מיך אָ עלכער הוו

עלט... וונצער אַ ון דער גפֿ געזונדערט ָאפּ כט, אַ לטער טרפּ רנעֿפאַ  אַ 

רמישט ֿפאַ ריח...  אַ ון הערשנדיקן ריח... פֿ עלט וו אַ גן אין וירצֿפאַ 

 ניק...אָ ם... און האַ לזאַ ַײן... בווף מילך... ויא

ער יידך אאָ ק. נאָ ן דריטן שטפֿ ויגן אוילפֿ געפֿ ויראַ מיר זַײנען    

ט זי אָ יק הוויינון אינעפֿ רשליסן די טיר ֿפאַ יזן צו וואַ ב באָ כ'ה

 ון זיך. פֿ ון מיר און פֿ ער, יידרַײסן די קלָאפּ ראַ בן וינגעהאָ 

טן... פֿ עבט אין דער לווובן געשאָ ענט און די סטעליע הוודי    

ערן ויגן... די אויסן די אאָ רגֿפאַ ט אָ ה ווייסלצענער שאַ דער געז

גענע ויון אירע און מַײנע צעצפֿ ט ייגרלֿפאַ ען ווזַײנען גע

 אַ ט ייצלפֿ רֿפאַ ט אָ ן... דעם צימער הייעעריקע געשרייזה

ן פֿ ראַ טנוס און שאַ ון מושקפֿ טיקער געמיש פֿ ינירטער דוַאפֿ ר

ב איך אָ רדינען האַ ערע גווון די שפֿ לט ּפאַ ש םקימל... אין דע

ר ֿפאַ ר אָ נה, נבֿ דיקער לענון מַײן קרענקפֿ סימן  אַ טשבי אָ געזוכט כ

ע ייסל און די הפּ לצענער נעאַ געז אַ נען אַ גן איז געשטוידי א

 ף מַײן ברוסט...וינים אפּ ון איר פֿ עט ַאפּ בן געקאָ ה וינדלעך טָאפּ טר

ונען פֿ גע ב איך זיךאָ בן קומען צו זיך, הוינגעהאָ ב אָ הז איך אַ    

 לדרע. אָ ק אַ ן אָ ן לַײלעכער און אָ ץ, אַ טראַ לן מויה אַ ף ויליגן א

מע איז אין בעט ניט אַ ג. מַײן דאָ ף טויעט איִ ראַ ט געשאָ עס ה   

ונעם פֿ ן און ָאפֿ נען אַ ר איז געשטאָ רידאָ ען. די טיר אין קווגע

. װַאסער ןֿפו זשורטשעגע ַאזט הערן אָ ט זיך געלאָ דצימער האָ ב

נע־ביטל אַ וונען איבערן אַ קעט, איז געשטאַ ל און נויה מע,אַ מַײן ד

 סער.אַ ווליסנדיקן פֿ ענקט די לַײלעכער אין וואון געש
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 ...ראָ י גליקלעך אַ , ראָ י זיס אַ , ראָ יגוט  אַ ‒    

 יטשפֿ  עןווגע זַײנען לַײלעכער די. ראָ יגוט  אַ ... ריקאַ מ, ויא‒    

 .בעט אין אַײנליגן געקענט ניט באָ ה'כ, סאַ נ

 ...גןוילפֿ עקגעוואַ  שוטפּ  בין'כ, ילטפֿ גע ניטראָ ג באָ ה איך‒    

 דער זאַ . ןפֿ ויל מוז איך... גוט. בער ילדערוו אַ  ביסט דו ַײלוו‒    

", ןַאפּ נטאָ " עטוו און רבעטאַ  דער וןפֿ  אומקערן זיך עטוו טעאַ ט

 .דערהרגענען מיך ער עטוו, ייםה דער אין ןָאפֿ געשל ניט בין'כ זאַ 

 .ןייטגלאַ על דיך בוואיך ‒    

 .ןאָ  זיך טו ,ייג. גוט איז סאָ ד‒ 

טשבי אָ ינען כפֿ רובירט געפּ דצימער און אָ ונעם בפֿ ס ויראַ כ'בין    

כט אין דער אַ ט מיך געבראָ ס האָ ווון יענעם ריח, פֿ ורן פּ כשאָ די נ

יקן ווייס, מיט ביליקן שייףט געשמעקט מיט זאָ דירה. עס ה אָ 

בן געשמעקט מיט אָ מע האַ ון מַײן דפֿ ער יידדי קל ילוַאפֿ ום, פֿ רּפאַ 

ש אַ רעטן־אַ ט מיט סיגפּ ויע גערוכן, איבער הפֿ ראַ ענע שיידרשֿפאַ 

ף מיר געקוקט ויבן אאָ ענט הוולע אַ ון פֿ לעכץ. אָ און לימענע־ש

ף די הענט. די ויע ממזרימלעך איינקעטע שיקסעס מיט קלאַ נ

ע, ווייטע די ציינא טפּ לט, געשטוייכדלע געשמּפאָ בן אָ שיקסעס ה

רַײן איר אַ ל וין מיר אין מפּ רַײנשטואַ לט אָ ווע געיינאון יעדע א

זט הערן דער אָ ט זיך געלאָ ון אונטער דער סטעליע הפֿ ציצקע. 

 נדיק קול:עפּ ורהס סקריבֿ מומע ד

 עםיינש אַ  זיך רעגטפֿ נגעאָ  קעאַ ט סטאָ ה, עריינא חכם, דו, נו‒    

 אַ  זיך ונעןפֿ גע סטואָ ה טאָ ?... לטאָ ווגע סטואָ ה שיקסע אַ ... טירפֿ מ

 אַ  ףויא רטןאַ וו ןייבנהאָ  קענסטו איצט. פּ אָ ק דַײן ףויא שיקסע

    ...ממזרל

 מיט, קעטאַ נ לויה ,מעאַ ד מַײן רַײןאַ  איז צימער אין   

 דעם רןוירלֿפאַ  ידערוו באָ ה איך און... גןויא נדיקעעבלישטש

 .ָאפּ ק
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ן פֿ ויונען ליגן אפֿ ב איך זיך געאָ ז איך בין געקומען צו זיך, האַ    

מע אַ ם. מַײן דויוצטן ניטלבַאפּ קעט, לעבן דעם באַ ל נויך, העפּ טע

דלע איז געלעגן אָ ר אונטער דער יאָ ען, נוואיז לעבן מיר ניט גע

וצטער ַאפּ סער בויגר אַ  –ף אים ויץ און אאַ זילבערנער ט אַ 

 אַ נקען אָ סט מיר געשאָ ריק, דו האַ "מ –צעטל  אַ ערט און וונאָ ק

ערט וונאָ סן קויכט. אינעם גראַ געטלעכע נ אַ נט און וואָ רעכטיקן פּ 

ר דַײנע ֿפאַ ר דיר און ֿפאַ יזעס וור־ֿפאָ סויראַ ינען די פֿ עסטו געוו

בער, נישקשה, אָ כט. אַ ך דיר יעדע נאָ על בענקען נוועלטערן. כ'

טע. איך אַ ל בענקען מַײן טאָ ך דיר זאָ י נווך בעסער אָ ס איז דאָ ד

 גן. ויע אוידיך אין דַײנע בל קוש

רבעט אַ מע אַ ... מַײן מָאפּ לסט זיך ניט ברעכן דעם קאָ , דו זבֿ גאַ    

ונעם אינערן־מיניסטעריום. און דער פֿ ונג יילטָאפּ יזעס־וואין דער 

און איך...  ער טורמע.גינעטון דער פֿ לניק אַ טשאַ טע איז דער נאַ ט

 אַ סיאַ סטאַ נאַ נט אַ ענייטלערייבא – יק דַײנע,ייבף אויאאיך... 

 ."אַ לונינ

ענצטער און פֿ נגען צום אַ דעטער בין איך צוגעגאַ רטשֿפאַ  אַ     

זלטע ַײעקגערוקט אין דער זַײט די געקרוואַ רזיכטיק ֿפאָ 

רהענגל און ֿפאָ ונעם רעכטן פֿ בן וינגעהאָ ב אָ רהענגלעך. כ'הֿפאָ 

ען ווגע ַײנעןז בןויש ידביסל אין דער זַײט.  אַ עקגערוקט אים וואַ 

ניט די  –זען, געקענט מען ניט ט אָ הך אַ ז ייןכקעט, קירהוֿפאַ 

ן, סוידרין רטן, אאָ ס ס'טוט זיך דאָ וונה, און ניט בֿ טשקע לייונג

ון פֿ ט יידגעשָאפּ ט זיך אָ עלט הוודי עלט. ווסער ויגרדער  יןא

 מיר...

ב איך אָ ז, האָ לפֿ קעט און הילאַ ל נויל, הפֿ עלווגט אָ ריֿפאַ  אַ י וו   

, טפֿ שמעקן די לואַ בן בוינגעהאָ זיך אומגעקערט אין צימער און 

דעם  ,רעטונגס־ריח אַ ון פֿ מל אָ שטר ייןטש אאָ ינען כפֿ לט געאָ ווגע

שמעקט אַ ב באָ כ'הון אונדזער ליבע... פֿ מע", אַ ון "מַײן דפֿ ריח 
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ער גערוך פֿ ראַ אומזיסט... דער ש... ס צעטלאָ ערט, דוונאָ דעם ק

בן זיך וינגעהאָ ט און פֿ הערשט די לואַ ט באָ לע הדאָ ון דער יפֿ 

ון פֿ . ערןויגן, אין די אויכן אין די אאָ , געקרטוין צו מַײן הפּ קלע

נים און פּ ס יויזל מיט שרגאס אָ ף מיר געקוקט דויט אאָ ענט הוודי 

... ינציקערוו רעד, דיך בעט "איך –טשען, פּ שע ייןלטן אין אאַ געה

 דער מיט... ינציקערוו רעד, דיך בעט איך... םאַ דאַ מ דער מיט

 "... םאַ דאַ מ

ון פֿ  ָאפּ ראַ יי גז איך אַ ילט, פֿ ב דעראָ כ'הען!... יִ לד געשראַ ווגע   

דצימער, זיך געשטעלט אָ ן אינעם בָאפֿ רַײנגעלאַ כ'בין . זינען

דער עקלדיקער ריח  סער...אַ וו ייסזט האָ אונטערן דוש און געל

סער־אַ וורן אינעם אָ ווצערונען געמעלעך ּפאַ איז דלע אָ ון דער יפֿ 

טער בין איך פּ סגעשעוין אאַ קט. יִ רואַ ב זיך באָ מורמלען און איך ה

ער, יידף זיך די קלויגן אוינגעצאָ דצימער, אָ ונעם בפֿ ס ויראַ 

יזעס און וור־ֿפאָ סויראַ די ערט מיט וונאָ מיטגענומען דעם ק

 . זט די דירהאָ רלֿפאַ 

ס ויליבע... אס ויאן... וישג. אָ ף טויעט איִ ראַ ט געשאָ עס ה   

 ...בֿ יום־טוס ויחגא... א
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טוויוו טוויוו, ימלעךרא  קלעזמ, א   !א 

 

 ַאקטיָאר סגעריבענעםויא גוט אַ  ֿפַאר סצענעס צען אין ַאקטעריינא ַאן

 

 מּתנה אַ , בחור־הקינסטלער דעם, ירצערןוועצמון־ שמואל         

 

 "…ָאלעךוו אַ  מיר, קלעזמער, דו, שּפיל"

 ערוורדיטשעאַ ב זעליק                                        

 

 מיט דרַײעק מין אַ , דירה ּתל־ָאֿביֿבער אַ  אין סַאלָאן סערויגר א  

, בילדער הענגען ענטוו די ףויא. ינקלוו ָאּפגעהַאקטן טעמּפיק אַ 

 ֿפןויא. אינסטרומענטן מוזיקַאלישע ייּכלערל און ענונגעןייכצ

 אַ  הענגט, ייטבר דער אין און לענג דער אין, ינקלוו ָאּפגעהַאקטן

 יונג אַ  – חוּפה־וקידושין־צערעמָאניע אַ  ֿפון ֿפָאטָאבילד סויגר

 .יָארן ֿפוֿפציקער די ֿפון מָאדע דער טויל ָאנגעטָאן, ּפָארל

 דער – מעבלזַאכן ּפָאר די ָאבער, יקלַײדּכמעט איז צימער דער   

 ֿפון זענען – צימער מיטן אין ֿפָאטעל דער און בענקלעך די, טיש

 הַײנטצַײטיקע מָאדערנע די ֿפון. אָ וונייי־מוז קינסטלערישן באמת אַ 

 ֿפון צענטער מוזיקַאלישער ּפרעכטיקער אַ  נָאר זיך געֿפינט זַאכן

 אַ  – רעכטס ֿפון, ַאנסצענעוואַ  דער ףויא ּכמעט און, לינקס

 אַ  ֿפון צורה אַ  אין טעלעֿפָאן־ַאּפַארַאט ַאלטמָאדישער סערויגר

 . ּפַאטעֿפָאן
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 ףאָ ון שלפֿ ף דעם בער ויעקט ניט אוו: סצענע ערשטע

 ערטוו סצענע די און ֿפינצטער ערטוו זַאל אינעם עןוו   

 זיך לָאזט, בין־השמשותדיק גַאנץ ָאבער, בַאלַײכט ביסלעכווַײז

 אלי" ֿפון געשּפילט, ּפלַאטע ַאלטער ַאן ֿפון, "ּפַאסטעכל אַ " הערן

 ".קַאּפעליע ינערוובוקאָ  גלעזערס

 עלטערער ַאן זיצט, צימער מיטן סַאמע אין, ֿפָאטעל אינעם   

 יַאּפַאנישן עםיינש אַ  אין ָאנגעטָאן, שיקווייטסָאלאָ  מוליע, מַאן

 מין אַ  מיט צו כרָאּפטשעט און דרימלט ער. כַאלַאט סַאמעטענעם

 .מַארש אַ  ףויא ענלעך, ֿפַײף־מעלָאדיע

 טעלעֿפָאן דער. טעלעֿפָאן־זומזער כערויה אַ  הערן זיך לָאזט עס   

 ייטֿפַארשט און ףויא זיך כַאּפט מוליע. איבעררַײס ַאן ָאן קלינגט

, ּפלעד דעם ַארָאפּ  ַארֿפטוו ער. עלטוו דער אויף איז ער וווּ  ניט

 צו ָאן טייבה און ֿפיס זַײנע צוגעדעקט זענען עס עלכןוו מיט

 :ָארטשעןוו

 אַ  ַארטוו... ןויש איך קום ָאט... בַײסטרוקעס... ווקרע ּפסיאַ ‒    

 ...איך קום ָאט, ךויה ויַאז ניט קלינג, רגע

, און ברילן די ָאן טוט, טיש צום צו ייטג, ףויא ייטשט מוליע   

 דער צו צו ער ייטג, נָאז דער אונטער זיך ָארטשענדיקוו

 דער. אָ ניט ָאבער איז עריינק. ףויא זי עֿפנט און ַארַײנגַאנג־טיר

 .ווַײטער ַאלץ קלינגט טעלעֿפָאן

, ייןנ... ערןוו צו רןויגעב ניט בעסער שוין איז ַאלט איז מע ַאז‒    
 ָאט... צעזומזעט און צעקלונגען זיך הָאט ער יוו קוק אַ  נָאר גיט
 איך ַאז, ייןֿפַארשט ניט זָאל טעלעֿפָאן ַאלטער ַאן... ןויש איך קום
 ...דיר ףויאַאטֿפו  .יִינגל ייןק ניט ןויש בין

 קנעּפל ֿפןויא ָאן עטשטווק און טעלעֿפָאן צום צו ייטג מוליע   
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 אַ  הערן זיך לָאזט ליניע זַײט ערווייטצ דער ֿפון. הילכערס די ֿפון

 .ָאטעמען ערווש

, ָאזוואַ ּפַאר משוגענער אַ  יוו עּפעס דָארטן איר קרעכצט ָאסוו‒    
 ?... ָאסוו

 

 ?... שיקווייטסָאלאָ ?... מוליע‒    
 

 מוליע מָאל צען בין איך עןוו ַאֿפילו? ָאסוו' אי, נו‒    
 הָאסט! עקןווֿפצוּ ויא מיך ּתירוץ ייןק ניט דָאס איז שיקווייטסָאלאָ 

 מיר קלינגסט דו בויא! עריינא תוומלאך־המ, דו?... ֿפַארשטַאנען
 דיר איך עלוו דַאן עלטוו יענער ֿפון ָאדער חֿברה־קדישא דער ֿפון

! ערד'דר אין טַײער טיף ַאלע אַײך הָאב איך ַאז, זָאגן
 !...לעבן ניט לָאזט מע!!! עסווּפַאסקודסט

 נָאך, צימער דעם בַאקוקט און טעלעֿפָאן דעם כטאַ רמֿפאַ  מוליע   

, ברילן די ַארָאפּ  נעמט ער. זַאל אינעם אַײן זיך ער קוקט דעם

 ייטג, ָאן ידערוו ייז טוט, כַאלַאט ֿפונעם ּפָאלעס די מיט ייז ישטוו

 ווָארטשעט, קָאפּ  מיטן צו שָאקלט, רַאמּפע דער צו נעענטער צו

 .הענט די מיט מַאכט און רווַײטע

 זיך הָאט עולם ביסל קנַאּפער ייןק ניט אַ , עין־הרע ייןק, אַ וואָ ‒    
 איר זיצט ָאסוו... סגעזעצטויא זיך הָאט מע, נָאר זע... ֿפַארזַאמלט

 זיצן צו נָאר, טָאן צו ָאסוו ,נעבעך ,ניט ןויש הָאט איר? ָאסוו, דאָ 
 ! בָאסיַאקעס!!! רסייעיק־גלַײד?...מַאן ַאלטן ַאן ףויא קוקן און

 .ּפובליקום צום נעענטער נָאך צו ייטג און זיך צעלַאכט מוליע   

 מוחל מיר זַײט... שּפַאס גרָאבער אַ  סּתם, ָאסוו איך ווייס, הע‒    
 אַ  סגעכַאּפטויַאר מיר בַײ זיך הָאבן עס, ברוגז ניט ערטוו און

 ןויש זענט איר ַאז, נע־נע... מילא, נו. ערטערוו“ עיינש„ ּפָאר
 די אין מענטש אַ  –, דָאך טווייס איר... זיצן בלַײבט טאָ , געקומען

 טייבה ּפלוצעם דאָ  און, זיס און ייטשטילערה זיך שלָאֿפט יָארן
 ייטֿפַארשט, נו... חלום זַײט יענער ֿפון קלינגען צו ָאן דיר מען
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 הָאב'כ... שאַ , שאַ ... טַאטן טַאטנס צום ּתמיד ייז איך שיק, זיך
 עןוו ָאבער, ביַאןאָ גר דער מוליע טַאקע ייסה איך... ֿפַארשטַאנען

, ּפרי זַאן וּ וו זשע... האָ , מַאדַאמעס עיינש ַאזעלכע זיצן זַאל אינעם
 און, מוזיק די הערט איר... ּפַאנענקעס, שעאַ ּפר ּפשע... מעדַאם
 נָאר, שיקווייטסָאלאָ  מוליע, איך בין דָאס?... ֿפידל יד – איצטער

 .צוריק יָאר ֿפוֿפציק מיט

 

 ייטג קלַאנג יעדער... דאיוואַ . אַײך געֿפעלט מוזיק די ַאז, זע איך
 זיס אַ  אין הַארץ דָאס אַײן יקלטוו און  נשמה דער ֿפון ףויַאר

 ? טעלעֿפָאן דער, להֿבדיל, און. קלעמעניש

 . ווידער זיך צעקלינגט טעלעֿפָאן דער   

 ֿפון ַאחוץ... חוצּפהניק שטיק אַ  יוו מער ניט איז טעלעֿפָאן אַ ‒    
 בןעג מיר קען נָאך ָאסוו, ֿפרודערונגויא און יקווייטקָאפּ , אומרו
 ערווּפַארשי ייןא ייןק מיר הָאט חדשים ווייצ?... טעלעֿפָאן דער
 ּפסיאַ . סכַאּפענישויא ַאן ממש איז הַײנט און געקלונגען ניט הונט
 . ווקרע

 :ַארַײן זַאל אין, ּפובליקום צום   

 איך, צוריק איך קום בַאלד, עקוואַ  ניט ייטג, מוחל מיר זַײט‒    
. חלומות עיינש די עגןוו און מוזיק עגןוו ןיילדערצ עּפעס אַײך ילוו
 ...רגע אַ  צו ַארטוו

 קוועטש אַ  גיט און טעלעֿפָאן־ַאּפַארַאט צום צו ייטג מוליע   

 .הילכערס די ֿפון קנעּפל ֿפןויא

 ?...הָאבן נָאך מיך דַארף, טַאטן צום ערד'דר אין, ערוו, הַאלאָ ‒    

 
 עסטווו גרָאביַאן אַ , עןווגע ביסטו ביַאןאָ גר אַ ?... מוליע‒    

 און, טגעזָאג איך הָאב, ּפיסק דעם! ּפיסק דעם ֿפַארמַאך! שטַארבן
 קום בַאלד, ַאניט... ביסט דו ָאסוו אידיָאט, טעלעֿפָאן דעם ניט
 מיך הָאסט! דַײנע ייןצ ּפָאר לעצטע די סויא דיר זעץ און... איך

 ?ֿפַארשטַאנען
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 סמַארקַאטש ?!סעקונדע ערייזל! ערייזל!... מַײנער גָאט, אַָ ‒    
 איך, העכער רעד? האַ  (זעויפּ  קורצע אַ )! ביסט דו ָאסוו עריינא

 .ניט הער

 שטעל! גערעדט ניט הָאט עריינק? גערעדט דען הָאט ערוו‒    
 נימאס ניט דיר ערטוו עס און. הערן בעסער עסטווו, מוזיק די ָאפּ 
 !לָאך בערויט אַ ? ייןַאל זיך צַײט גַאנצע די הערן צו

 איך... ש אַ ... ש אַ  יוו רעדן ניט מיר מיט זָאלסט דו, ערייזל‒    
 אַ  ביסט דו. איך בין ערוו און בכלל ביסטו ערוו. ָאסוו ניט ווייס

 !  ניט זיך ֿפַארגעס! ֿפידלער אַ  בין איך און קערויפּ  גרָאבער

 סאָ ד? דָארטן הערסטו ָאסוו! סויגר משה... האָ , האָ , האָ ‒    
 ? "ּפַאסטעכל"

 ?טוווייס ַאנעןוו ֿפון. ַאיאָ ‒    

 איך ָאלטוו ַאיווהל. בויט ניט איך בין ַײלוודער? טייסה ָאסוו‒    
 ןויש יידר, נו. ַאיווהל, הערן קען איך יוו דעכען ויַאז געקענט

 .שרַײען ניט קען איך, גרַאגער דעם סויא

 ָאטעמען ערווש אַ  מען הערט טעלעֿפָאן זַײט ערווייטצ דער ֿפון   

 מַאכט און מוזיק־צענטער צום צו ייטג מוליע. קרעכצן און

 .סויא ניט זי לעשט ָאבער, מוזיק די שטילער

, דו? קלינגסטו ַאנעןוו ֿפון? מיך הערסטו איצט, ערייזל‒    
 .ניט ַײגווש, עריינא סמַארקַאטש

 יָאר אַ  ןויש?... קלינגען איך קען ַאנעןוו ֿפון... ניט ַײגווש איך‒    
כע־... לעךיידמ עיינש די בַײ, זויה עךיילֿפר אַ  אין איך ןוווי צַײט

 ...דעכען ניט קען'כ, ויא... כע־כע

 ?לעךיידמ די בַײ נַײעס זיך הערט ָאסוו און, נו‒    

 אין אונדז בַײ... לעךיידלעך־שמיידמ... ָאסוו איך ווייס, הע‒    
 ... שענערע סך אַ  עןווגע זענען לעמבעריק
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 ...איך יוו, ערייזל, געדענקסט דו‒    

 אַ  הער און, געזָאגט דיר איך הָאב, ּפיסק דעם ֿפַארמַאך‒    
 זיך זָאל, סויֿפר מַײן טרָאגט זי ווָאס, יקליינאורא מַײן... מעׂשה
 ... און, חתונה הָאט, זי טייסה ׂשרהלע, נָאמען, מִיען

 .מזל־טובֿ ‒    

 ?ָאסוו‒    

 .געזָאגט איך הָאב, מזל־טובֿ ‒    

 מענטש אַ ... ַארטוו. ָארטוו קיין אויסזָאגן ניט מיך לָאזסט דו‒    
 ... כעעד איך ָאסוו םויק. ָארטוו אַ  אויסזָאגן יענעם לָאזן ניט זָאל

 איז, דיר צו רעדט מע ַאז, סַײ יוו סַײ. ייטגעזונטערה רעד‒    
 .ַײגווש איך. ַארַײן קויפּ  אין יוו נָאר דָאס

מושֿב־ אין מיר צו געקומען איז ׂשרהלע עיינקל די, קיצור אַ ‒    
 זי זָאל איך ַאז, געבעטן און, ֿפַײער מיט ער זָאל ברענען, זקנים

 איך יוו ויַאז, געבענטשט זי איך הָאב, נו. חוּפה דער צו בענטשן
 ָאסוו, ׂשרהלע־לעב – זי איך ֿפרעג... מעׂשה אַ  הער, דאָ  און, קען
 זי גיט, עניויידז? חתונה דער צו שענקען, מַאמעלע, דיר איך זָאל

 ַאן עּפעס?... עס טייסה יוו, נו... אין געהערט הָאב'כ – זָאג אַ 
 הָאט זי, בקיצור... רוח אַ  ייז טווייס, אינטערנעץ, אינטערּפָאל

 זָאגט, איך ילוו. קַאּפעליע אונדזער ֿפון ּפלַאטע ַאלטע ַאן געהערט
 און חוּפה דער צו אונטערֿפירן מיך זָאל קַאּפעליע דַײן ַאז, זי

.  ּפלַאטע דער ףויא יוו ויַאז ּפונקט, "ּכלה־בַאזעצן דָאס" שּפילן
 ...חוּפה דער צו ניט איך ייג... זי זָאגט, ַאניט

 איר הָאסטו ָאסוו! קָאדע דער בַײ קו די ניט שלעפּ ... נו‒    
 ? געענטֿפערט

 !איך בין, זינען ֿפון ַארָאפּ  בין איך, מוליע‒    

 ביסטו קָאפּ  גַאנצן ֿפןויא משוגע. ינעוונאָ  אַ  מיר ךויא, הע‒    
 . עלטוו דער ףויא ָארןווגע רןויגעב ביסט זינט
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 ...ַאסערוו ייסה אין געבָאדן מען הָאט, בָאסיַאק, דיך און‒    

 הָאסטו ָאסוו. אָ ניט דאָ  זענען בעויט ייןק. ניט שרַײ, שאַ , שאַ ‒    
 ?קינד דעם געענטֿפערט

 ...יאָ ‒    

 ?"יאָ " ָאסוו‒    

 .שּפילן עלןוו מיר, יאָ  – צוגעזָאגט איר הָאב'כ‒    

! ׂשכל ביסל לעצטע דָאס קטויסגעפּ ויא זיך הָאסט דו, ערייזל‒    
, דו און איך נָאר, געבליבן ניט עריינק איז קַאּפעליע אונדזער ֿפון
 געהערט און געזען ןויש הָאסטו וּ וו. קעפּ דרי קטעויסגעפּ ויא ַאן

 גַאנצע די? קויפּ  אַ  מיט ֿפידל אַ  – קַאּפעליע קַאסטרירטע ַאזאַ 
 מַײן זינט ַאז, ניט ןויש רעד איך! אונדז ֿפון לַאכן עטוו עלטוו

 אין יקלעךיינא די מיט זיך ניַאנטשען צו עקגעֿפָארןוואַ  איז כעלי
 ָאסוו. געהַאלטן ניט הענט די אין ֿפידל דָאס איך הָאב, ַאמעריקע

 ?... שּפילן מיר ערוו און שּפילן מיר

 און זיך כעעֿפַארד איך. איך ניט און ביסטו בויט! ניט שרַײ‒    
 ףויא יָאר ַאזאַ ... ַאסטמע שרעקלעכע אַ  הָאב'כ... רעדן ניט קען

 איך, בקיצור. גוט איך הער הערן ָאבער... קעפּ  ׂשונאימס מַײנע
 גַאליציַאנער דער אין... מינחה נָאך... מָארגן... צוגעזָאגט איר הָאב
 ...ַאלענבי ףויא... שול

 ערווש אַ  זיך הערט טעלעֿפָאן זַײט ערווייטצ דער ֿפון    

 און הוסטן היסטעריש אַ  דעם נָאך, בלָאזזַאק אַ  ֿפון יוו, ָאטעמען

 ויַאז ףויא איז מוליע ...ּפי, ּפי, ּפי – טעלעֿפָאןֿפון  זומזען דָאס –

 דעם סצולעשןויא ֿפַארגעסט ער ַאז, צעטומלט און צעמישט ַײטוו

 ונגייטבַאגל מיט דער ייטג סצענע קומעדיקע די און, טעלעֿפָאן

 ... ּפי־ּפי־ּפי – טעלעֿפָאןֿפון  זומזען ֿפונעם

... מעׂשה עיינש אַ !... ערייזל!... ערייזל... ָאצעם־קלָאצעם‒    
... ַאלענבי ףויא... שול גַאליציַאנער דער אין... מינחה נָאך... מָארגן

טעלעֿפָאן־ מַײן איז וּ וו!... ערייזל... ַארַײן ערד'דר אין... ערייזל
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 !!!כעלי?... ביכל

 איבער קערט, שוֿפלָאדן די ףויא עֿפנט, אומעטום זוכט מוליע   
 אין, ָאבער, איז ביכל דָאס. טיש ֿפןויא ּפַאּפירן און צַײטונגען די
 .אָ ניט עץגער

 חדשים מיר צו ניט קלינגט עריינק ַאז... מַײנער גָאט, אַָ ‒    
 ?... ביכל דָאס איז וּ וו... ניט עריינק... לַאנג

 .ַאנטוו דער ףויא חוּפה־בילד צום זיך ענדטוו   

 מיר הָאסטו שּפיצל אַ  ֿפַאר ָאסוו, ןויש זעסטו, כעלי, ָאט‒    
 העלֿפן צו זיך אַײלט מע נָאר... מענטשן, מענטשן, ָאך? ָאּפגעטָאן

 איך בין ָאסוו?... געטרַאכט דען הָאסטו מיר עגןוו און!... יענעם
 ניט איך קען טעלעֿפָאן־ביכל ֿפַארקַאקט  אַ  ַאֿפילו? דיר ָאן ערטוו

 קום ָאט – יסןוו זָאלסט, כעלי, כעלי, ויא!... ברָאך אַ . געֿפינען
 דַײנע ַאלע ֿפַאר קריגן מיר בַײ עסטווו, ַאמעריקע אין דיר צו איך

טעלעֿפָאן־ דָאס ֿפַארשטעקט הָאסטו וּ וו, ןויש זָאג, נו! שּפיצלעך
 ?...ביכל

 

 ותבֿ בערטע מחשוי: צעשסצענע עווייטצ

 – ּפי־ּפי־ּפי – טעלעֿפָאןֿפון  זומזען דָאס דערהערט מוליע   

 ָאן, שטיל – עןוויינ צו ָאן טייבה און הילכערס די סויא שליסט

 לָאזט קרעכצעלע אַ  מיט און נָאז דער מיט כליּפעט ער, טרערן

 :ַארַײן זַאל אין. ֿפָאטעל אין ַאנידער זיך ער

 דַאכט עס און, עלטער ערטוו מע, רבותי, עך... מוחל מיר זַײט‒    
 ַאלץ ערןוו מוז בַאקַאנטע און ֿפרַײנד, קרוֿבים צָאל די ַאז, זיך

 ֿפַארקערט גַאנץ קאווד איז ַאלץ ָאבער, גרעסער און גרעסער
 ביז, קלענער און קלענער ַאלץ ערטוו עלטוו די – ערויקַאפּ  און
־סגי־לשון" לעבעדיקער מין ַאזאַ . נעלם ערטוו און סויא ייטג זי
 ערטוו מע.. .ערויקַאפּ  זַײן ַאלץ דָאך מוז, יִידן, אונדז בַײ... "רונה
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 מוח אין שלָאג אַ  גיט גַאל די, ַאךווש ערןוו ןוונער די, ַאלט
 און עןווגע איז צונג די ָאבער, ניט ַארבעט קָאפּ  דער... ַארַײן

 בָאסיַאק ַאזאַ  סהַאלטןויא קען כעלי מַײן נָאר... לַאנג צו געבליבן
 הָאב איך ָאסוו ֿפַארגעסן ןויש הָאב'כ, זעט איר, האָ . איך יוו

 און, זַאל אינעם, דָארטן איר זיצט ָאסוו... הַאלאָ . געזוכט
 ךאי ָאסוו אונטערזָאגן עמעצער ןויש מיר קען אֿפשר?... ַײגטווש
 ָאלטוו כעלי מַײן. טעלעֿפָאן־ביכל דָאס, אמת, יאָ , אַָ ?... האַ , דאָ  ךזו

 ליגט ָאסוו, דָאס זוכן דַארֿפסטו ָאסוו, עריינא נַאר, דו – געזָאגט
 גַאנצע די מיר ליגט ָאסוו און! דיר צו שרַײט און גןויא די ֿפַאר
 טייסה! ּפַאטעֿפָאן דער, ריכטיק? שרַײט און גןויא די ֿפַאר צַײט
 .דָארטן ליגן דַארף ביכל דָאס ַאז, עס

 דָאס ער דערזעטלד אַ ב און מוזיק־צענטער צום צו ייטג מוליע   

 .טעלעֿפָאן־ביכל

, גערעכט ניט ביסט דו און גערעכט בין איך ַאז, כעלי, זעסטו‒    
 עןוו. דיר ָאן זיך מוטשע איך און ֿפַארלָאזט מיך הָאסט דו ַײלוו
, מילא – איז, צוריק יָאר ֿפוֿפציק אַ  מיט ֿפַארלָאזט מיך ָאלטסטוו דו
 און. הילף יענעמס ָאן בַאדינען זיך געקענט און יונג עןווגע בין'כ

 . הָאבן איצט מיך דַארף ערוו, הע... איצט

 איך ָאסוו ַאלץ ַארַײנזָאגן דיר איך עלוו בַאלד ָאט, ערייזל, נו‒    
, מיך ער רוֿפט שּפילן. אידיָאט ַאלטער ַאן. דיר עגןוו טרַאכט
, ניט ןויש שּפיל איך, שּפילן צו ֿפגעהערטויא הָאב'כ... שּפילן

 גַאסנהינט די ַאֿפילו און, שקרַאבע ַאלטע ַאן ָארןווגע בין'כ
 ...ערייזל, ָאך... מיר ףויא ניט ןויש קעןווהאַ 

 דָאס ףויא עֿפנט, טעלעֿפָאן־ַאּפַארַאט צום צו ייטג מוליע   

 אַ  הערן זיך לָאזט עס און, נומער אַ  ָאן טדרײ, טעלעֿפָאן־ביכל

 :מעלדונג מעכַאנישע רעקָארדירטע

, דרײטָאנגע הָאט איר ָאסוו, נומער דער, שלום־עליכם‒    
 הָאט איר ָאסוו, נומער דער, שלום־עליכם. ניט עקסיסטירט

 ...שלום־עליכם. ניט עקסיסטירט, דרײטָאנגע
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 לעבן ער ייטשט ווייצ רגע אַ . הילכערס די סויא שליסט מוליע   

 ּפָאדלָאגע דער ֿפון אויֿפהייבן ער טנעמ דערנָאך, ַאּפַארַאט דעם

 ֿפןויא ייז טייגצעל און עריידקל און צַײטונגען ָארֿפענעווצע די

 .טיש

 הָאט מענטש לעבעדיקער גַאנץ אַ ? אַײך עס געֿפעלט יוו, נו‒    
. ניט ןויש עקסיסטירט נומער זַײן און טעלעֿפָאנירט ָאסוו נָאר מיר
. ניט עקסיסטירט זַײנער נומער דער ָאבער, דאָ  איז מענטש דער

 עטוו שּפעטער ךויא און, ֿפַארקערט צןגַאנאין  עןווגע איז ֿפרִיער
 ּפָאר אַ  נָאר איז בלַײבן עטוו מיר ֿפון ָאסוו ַאלץ – ֿפַארקערט זַײן
 . ציֿפערן עיינש

 זיך קוקט און ֿפָאטָא־קַארטל אַ  ּפָאדלָאגע דער ֿפון ףויא טייבה   

 .אַײן אים אין

 טעלעֿפָאן־ביכל דָאס?... האַ , איצט מען טוט ָאסוו, כעלי, נו‒    

טעלעֿפָאן־ דָאס מיר גויט ָאסוו צו ָאבער, געֿפונען איך הָאב

 זוכט וּ וו און. ייםה דער אין ניט איז קערויפּ  דער ערייזל?... ביכל

 יׂשראל אין... צרות אונדזערע ֿפון יסןוו ויַאז איך זָאל? אים מען

בלָאטע־, האַ . ייןַאל זקנים די יוו, מושֿב־זקנימס מער איז

 דו, כעלי... כעלי מַײן חוץ בלָאטע איז ַאלץ …שבבלָאטע

   ?...הערסט

 טייבה ידערוו יוו, זַאץ דעם ֿפַארענדיקן צו ניט ַײזטוובאַ  מוליע   

 . טעלעֿפָאן דער קלינגען צו ָאן

 ַארָאפּ  ממש איז עלטוו די? נסויַאז געהערט ןויש הָאט איר, נו‒    
 מסּתמא הָאט, עוֿבר־בטל דער, קערויפּ  דער ערייזל! זינען ֿפון

 עלוו בַאלד, נו. טעלעֿפָאנירט ןויש מיר הָאט ער ַאז, ֿפַארגעסן
 ...ערטערוו עיינש ּפָאר אַ  מיט זַײן מקדש אים איך
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 קלטאַ ווקלט זיך און אַ וו:  מע סצענע דריטע

 לוֿפט ָאן וודעמָאנסטרַאטי נעמט, ַאּפַארַאט צום צו ייטג מוליע   

 סויא שיט אַ  גיט און ַאּפַארַאט דעם אַײן שליסט, ברוסט דער אין

 :עמער ַאן ֿפון יוו

 לישעויפּ , עוֿבר־בטל, שקרַאבע ַאלטע, קויפּ  אַ  ֿפון לָאך, דו‒    
 ?צוֿפרידן ביסטו איצט, ָאסוו, נו!!! קַאלָאשע צעקרָאכענע, קעפּ דרי

 :קול ַײבערישוו אַ  הערן זיך לָאזט עס   

? האַ , ָאנגעזשליָאקעט נישקשה זיך הָאסט! מזל־טובֿ , מוליע, נו‒    
 לָאזן ניט דיך מען קען שעה אַ  ףויא ַאֿפילו, עריינא ּפַארַאזיט, דו
 ?האַ , ייןַאל
 

 ?דָאס איז ערוו, מַײנער גָאט ‒   
 

 ענעייגא זַײן ניט ןויש דערקענט ער, קוק אַ  נָאר גיט, ייןנ‒    
 !ויֿפר
 

 ?!כעלי‒    
 

 ?ויֿפר ַאנדער ַאן געֿפונען ןויש זיך הָאסטו צי? דען ערוו און‒    
 

 ?נסויַאז עּפעס רעדסטו ָאסוו! שעמען זיך מעגסט, כעלי‒    
 

 אין ֿפַארגעסן ןויש הָאב איך ַאז, סטויינמ אֿפשר? זשע ָאסוו‒    
 ביסטו עניקווקור לישערויפּ  אַ ? שטיקלעך ישעקלעזמער דַײנע

 !געבליבן ביסטו קורװעניק אַ  און עןווגע
 

 !טעלעֿפָאן דעם ֿפַארמַאכן עלוו איך, כעלי‒    
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 אַ , צַאצקע אַ  מיר ךויא! ייטגעזונטערה זיך ֿפַארמַאך איז ,נו‒    
 ...קלעזמערוק

 .זעויפּ  אַ    

 ?טניכטעראױסגע ןוישזיך  סטהָא, נו‒    

 .ניט ענטֿפערט מוליע   

 ייןקל אַ  יוו ,ָאנגעבלָאזן ןויש זיך הָאט ער, קוק אַ  נָאר גיט‒    
 !ניט ַײגווש, מוליע! קינד

 
 .יאָ ‒    
 

 ???געזויריגעלע־ריגעלע־ר‒    
 

 ...ריגעלע־ריגעלע־ריק, ייןנ‒    
 

 :עםיינא אין עיידב   

 ! צוריק חֿברים זענען מיר‒    
 

 בַײ דָארטן געשען איז ָאסוו, ןויש יילדערצ. דַאנקען צו גָאט‒    
 .דיר
 הָאט קערויפּ  דער ערייזל... געשען איז ָאסוו, געשען איז ָאסוו‒    

 איך דַארף מָארגן ַאז, געזָאגט און ָאנגעקלונגען ָאסוו נָאר מיר
 .חתונה דער ףויא יקליינא זַײן בַײ "ּכלה־בַאזעצן" דָאס שּפילן

 ?ָאסוו‒    

 דער צו ניט זי ייטג, ער זָאגט, ַאניט. הערסט דו ָאסוו דָאס‒    
 הָאסט דו ַאז. ייזב ָארןווגע בין'כ ַאז, זיך ייטֿפַארשט'ס. חוּפה

, נו. ערייזל ידערוו איז דָאס ַאז, טיינגעמ איך הָאב ָאנגעקלונגען
  ...ַארַײנגעהַאקט אים איך הָאב

 ?בַאשלָאסן הָאסטו ָאסוו איז... יאָ ‒    
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 ָאסוו? משוגע באמת טַאקע ביסט צי זיך מַאכסט דו, כעלי‒    
 געהַאלטן ניט איך הָאב צַײט יָאר אַ ? שּפילן מיר ערוו, שּפילן מיר

 .הענט די אין ֿפידל ייןק

 ענעייגא ּפָאר אַ  און? הָאסטו, דַאנקען צו גָאט, הענט ָאבער‒    
 יִידיש דַײן און? הָאסטו עסייצּפל די ףויא קָאפּ  אַ  און? הָאסטו ֿפיס

 אין ֿפידל די נעם בַאלד? ייןנ צי, נָאך טיָאכקעט, זיך דַאכט, הַארץ
־רַא־טַא־רַא־טַא־רַא־אַ ט. געניטונגען די מיט ָאן ייבה און הענט די

 אין מָארגן, ןויש... ־רַא־טַא־רַא־טַא־רַא־טַא־רַא־טאַ אַ ט... טַא־רַא־טאַ 
 אַ  הָאסט, ֿפַארגעסן ניט שִיער הָאב'כ, האָ . ָאן מיר קלינג נטוואָ 

 ...בַא־ַא־ַא־ַײ. יקלעךיינא און קינדער די ֿפון גרוס

 ...כעלי‒    

 

 :  כעלי און מוליעסצענע ֿפערטע

 אַ ... ּפי־ּפי־ּפי – טעלעֿפָאןֿפון  זומזען סדָא הערן זיך לָאזט עס   

 ער קומט גלַײך ָאבער, ֿפַארשטַארט יוו מוליע ייטשט ווייצ רגע

 . ַאנטוו דער ףויא בילד צום צו ייטג און זיך צו

 איר. בילד איר ףויא קוק אַ  נָאר גיט... קָאזַאק אַ  דוימ אַ , יאָ ‒    

 געזָאגט קינדער יִידישע ַאלע ףויא, בריליַאנט אַ , ייטקיינש אַ ? זעט

 . ערןוו מען זָאל בַאהיט... זי הָאט כַארַאקטערל אַ  ָאבער  ,ָארןווגע

 אינעם ַאנידער זיך זעצט און טישל צום אום זיך קערט מוליע   

 .ֿפָאטעל

? זי און. בליק ערשטן ֿפון ןכעלי אין ֿפַארליבט זיך הָאב איך‒    
 איך בין הַײנט. זַײט מַײן אין קוקן ָאלטווגע ניט ַאֿפילו הָאט זי

 ביסל אַ  מיט און בַײכל אַ  מיט יַאט אַ , יִיד עריינש אַ  ָארןווגע
 אין מלחמה דער נָאך, דעמָאלט און. עריינב די ףויא יישֿפל
, ארץ־יׂשראל אין ־מלחמהייטָאּפהענגיקאומ דער נָאך און ָאּפעיירא
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 הָאב סגעזעןויא און, "עריינב מיט טויה" אַ  ממש עןווגע איך בין
 סגעדַארטערויא ַאן יוו, סטרַאשידלע אַ  יוו, געדַאכט דאָ  ניט, איך

 ֿפון עןווגע איך בין דעמָאלט ןויש, נישקשה ָאבער. כרָאנדזשיק
 ויַאז מיר הָאט זי, ןויש זעט איר, האָ . עקשנים סָארט יענעם
, זָאגן צו ֿפַארגעסן ַאֿפילו אַײך הָאב'כ ַאז, קָאפּ  דעם ייטֿפַארדר

 אין, יאָ , יאָ . ַאמעריקע אין ַאזש געֿפונען איך הָאב ןכעלי מַײן ַאז
 און ווייצ אין ַאז, ייןמ איך, מלחמה דער נָאך ַײלוו, ַאמעריקע

 ערןוו צו ַאמעריקע ייןק געשיקט מיך מען הָאט יָאר ֿפוֿפציקסטן
 דער אין, ֿפילַאדעלֿפיע אין מוזיק לערנען צו, טייסה'ס, לַײט אַ 

 אַ  געֿפונען גלַײך הָאב'כ... עןוו, ערוו, ָאסוו. מוזיק־ַאקַאדעמיע
 שּפילן צו בןויָאנגעה הָאבן מיר און גַאליציע ֿפון ריםאָ קלעזמ ּפָאר

 גוט אַ  ַארַײנגעברַאכט טַאקעעס  הָאט, ערשטנס. חתונות ףויא
 גַאנצע די איך בין מלחמה דער נָאך, נסווייטצ און, ּפרנסה שטיקל

 איך הָאב חתונה אַ  ףויא און, הונט אַ  יוו הונגעריק עןווגע צַײט
 איז לעךיידמ די עגןוו און. ּכל־הגוטס מיט ָאנעסן זיך געקענט

 עריינא ףויא, עס טייסה, מיר שּפילן, נו. רעדן צו ָאסוו אָ ניט בכלל
 גָאט, אַָ . ּכלה דער לעבן זיצן זי איך דערזע דאָ  און חתונה אַ 

 ףויא געקוקט נָאר און שּפילן צו ֿפגעהערטויא הָאב'כ, מַײנער
 הָאט זי, כעלי מַײן, זי און. ָאנזעטיקן זיך געקענט ניט און איר

 און ֿפגעשטַאנעןויא גלַײך זי איז, איר ףויא קוק איך ַאז, דערזען
 געזוכט זי הָאב'כ. חתונה דער מיטן אין עקוואַ , יאָ , יאָ . עקוואַ  איז
 איז אָ ניט, גוט. ַארַײן ַאסערוו אין יוו, קרענק אַ  – דָארט און דאָ 
 ייטגעדר זיך איך הָאב יָאר גַאנץ אַ . טָאן איך קען ָאסוו, אָ ניט

 געקענט ניט, עסן געקענט ניט, ערסענַאזעב אַ  יוו, גַאסן די איבער
 אין בלַײבן געמוזט הָאב'כ ָאבער... לעבן געקענט ניט, טרינקען

 צו בןויָאנגעה קַאּפעליע מַײן הָאט דעמָאלט ַײלוו, ַאמעריקע
 גַאליציַאנער די"  – ּפלַאטע ערשטע אונדזער רעקָארדירן

 ַײלוו, איבערגליקלעך עןווגע איך בין זַײט ייןא ֿפון. "קַאּפעליע
 דער ֿפון און, "סוקצעס משוגענעם" אַ  געהַאט הָאט ּפלַאטע די
, כעלין ָאן, ליידמ יענעם ָאן ַאז, געֿפילטאיך  הָאב, זַײט ערווייטצ
 טייגַארַײנגעל איך הָאב דעמָאלט און. איך שטַארב, איך ייןמ

 אומקערן זיך בַאשלָאסן און ַארַײן טָארבע אַ  אין גַאטקעס מַײנע
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 ַאמעריקע ֿפון, איר טווייס, צַײטן יענע אין. יׂשראל ייןק, ייםַאה
 הָאט'ס און, שיף אַ  ףויא ימעןווש מען ֿפלעגט יׂשראל ייןק

 נָאך מיר איז טָאג ערשטן דעם. יום־טובֿ  אַ  מיט ָאךוו אַ  ערטויגעד
 מיר איז ַארום טעג ּפָאר אַ  אין ָאבער, אינטערעסַאנט עןווגע ַאלץ
 זיך ייטדר מע, ַאהער זיך ייטדר מע – ענסקוטש מסוּכן ָארןווגע

 ֿפון קַאּפיטַאן צום געגַאנגען איך בין דַאן און... שרעקלעך, ַאהין
 זַײן מיט שּפילן צו בטוידערל מיר הָאט יענער און שיף דער

 געֿפונען, נָאטן מיט זַאק אַ  בַאקומען הָאב'כ, בקיצור. ָארקעסטער
 בןויָאנגעה און ּפַאלובע דריטער דער ףויא ינקלוו שטילן אַ  זיך

, מיר זיך דַאכט ויַאז, טָאג ןווייטצ ֿפןויא. לידעלעך די לערנען
 און, ֿפידל ֿפןויא לדרימב און ּפַאלובע דער ףויא ויַאז איך יישט

, מוחל מיר זַײט" – קולעכל ַײבערישוו אַ  איך דערהער ּפלוצעם
... מַײנער גָאט ?"ֿפילַאדעלֿפיע אין זען אַײך געקענט ניט הָאב'כ

 !!!ווקרע ּפסיאַ , כעלי

 .ַאנטוו דער אויף בילד צום צו ֿפטויל און ףויא ייטשט מוליע   

. דעמָאלט כעלי מַײן סגעזעןויא הָאט ויַאז ָאט, זעט איר‒    
. ֿפַארֿפַאלן, ןויש – און, ַאהין ָארטוו אַ , ַאהער ָארטוו אַ , בקיצור

 אַ  אין חדשים ּפָאר אַ  ַארבעטן צו יׂשראל ייןק געֿפָארן איז זי, יאָ 
. יקייבא ףויא געבליבן איז און חדשים ּפָאר אַ  ףויא געֿפָארן. קיבוץ
 איר ןנצונעמעַײא גרינג ויַאז עןווגע איז'ס ַאז, ניט טיינמ ָאבער
. טעליצע ילדעוו אַ  יוו נָאר עטווגעבריקע זיך הָאט זי, אַ וואָ . הַארץ

 הָאט כעלי ַאז. ניט ֿפרעגט!!! אַ וואָ , אַ וואָ , אַ וואָ ? עלטערן אירע און
 זַײנען, יםאָ ימים־נור די צו ֿפילַאדעלֿפיע ייןק אומגעקערט ניט זיך
, זָאגט מע יוו, נָאר. ּתל־ָאֿביבֿ  אין, דאָ  עןווגע גלַײך עלטערן די
 איז זי עןוו שבַאזונדער... בתולה אַ  ערןוו ידערוו ניט קען ויֿפר אַ 
 .טרָאגעדיק ביסעלע אַ  ןויש
 

 ך.זי צעלַאכט מוליע   
 

 אַ ... איצט און... עןווגע דעמָאלט איך בין בָאסיַאק ַאזאַ  ָאט ‒   
. בַאנקעס טןויט אַ  יוו מיר העלֿפט'ס, ַאהין בתולה אַ , ַאהער בתולה
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... עך?... ברירה אַ  דען הָאב'כ. ןכעלי מַײן געטרַײ בין'כ, בכלל און
 און ֿפָאטעל מַײן אין איך זיץ טעג גַאנצע, ָאט. טָאן מען קען ָאסוו

 זעט איר. געזונט ביסל אַ  צו יאָ  טַאקע מיר גיט דָאס און, דרימל
 בין'כ? ָאסוו נָאר. משוגע און ֿפריש, געזונט בין'כ – ייןַאל דָאך
 קַאּפעליע די, אָ ניט ןויש זענען קרוֿבים ייןק. ייןַאל גַאנצן אין

. ַאמעריקע אין זיך לערנען קינדער די, סגעגַאנגעןויא איז מַײנע
, עין־הרע ייןק, הָאט, גָאלדעניו, אונדזערע טָאכטער עלטערע די

 און, אונטערהעלֿפן איר געֿפָארן כעלי מַײן איז, קינדערלעך דרַײ
 ָאן ערטוו איך בין ָאסוו און. ייןַאל איבערגעלָאזט זי הָאט מיך
 איר, ייןנ. שקרַאבע ַאלטע ַאן... ניט - גָאר?... ןכעלי מַײן ָאן, איר

, ַאמעריקע אין איר צון איך קלינג ָאךוו יעדע, עןיינמ ניט זָאלט
 זי, ַאטערוובעויט אַ  ביסעלע אַ  בין איך, דָאך טווייס איר... נָאר

. שמועס אונדזער, טעם יענעם ןויש הָאט עס, שרַײ איך, שרַײט
 און זיצן איך עלוו ָארט דעם ףויא, דאָ  ָאט, זיכער זַײט, נָאר

 איך עלוו דאָ  אַָ  ָאט, כעלי, הערסט דו. ןכעלי מַײן ףויא ַארטןוו
?... שּפילן צו ןייבָאנה ידערוו טַאקע איך זָאל אֿפשר און... זיצן
. קָאפּ  דעם ייטֿפַארדר ּפשוט מיר הָאט מע... ָאסוו איך ווייס, הע
 .ערןייזל ָאנצוקלינגען טָאן ווּפרוּ  אַ  מָאל אַ  נָאך עלוו'כ

 זיך לָאזט ּתיּכף און נומער אַ  דרײט ָאן, ַאּפַארַאט צום צו ייטג   

 :הערן

, ָאנגעדרײט הָאט איר ָאסוו, נומער דער, שלום־עליכם‒    
 הָאט איר ָאסוו, נומער דער, שלום־עליכם. ניט עקסיסטירט
 ...שלום־עליכם. ניט עקסיסטירט, ָאנגעדרײט
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 סאַ באַ נטראָ ק אַ עניו מיט פּ סטעמ: סצענע ֿפינֿפטע

 ָארֿפענעווצע די ּפָאדלָאגע דער ֿפון ןייבֿפהויא טנעמ מוליע   

 . זַאכן

, ָאט... נומער דער, נומער דער... שלום־עליכם, שלום־עליכם‒    

שלום־. ןווייטצ דעם לעבן סיינא ליגן ביכלעך דרַײ, קוק אַ  גיט

 און, ימח־שמו־וזכרו... ַאגנערוו ַארדכרי... "סטעמּפעניו"...  עליכם

 ... "קָאנטרַאבַאס"  זַײן מיט קינד זיסע דָאס... זיסקינד ּפַאטריק

 :ַארַײן זַאל אין   

 דעם געזען אֿפשר צי, ביכל דָאס נטייעגעל ןויש הָאט איר‒    
? נע... סּפעקטַאקל דער טייסה "קָאנטרַאבַאס דער"? סּפעקטַאקל

 שמואליק. יׂשראל אין ךויא, געשּפילט עס מען הָאט אומעטום
 אין... קָאנטרַאבַאס ָאנגעבלָאזענעם דעם געשּפילט הָאט עצמון

 אונדז ישןווצ... זָאגן אַײך איך זָאל ָאסוו. איך ייןמ, "הבימה"
 ממש, יעקיש רייעז איז זי, ניט מיר געֿפעלט ּפיעסע די, גערעדט
 דָאס – משוגעתן און שטיקלעך גרָאבע רעייעז ַאלע מיט, דַײטש

 דָאס און, קרום איז יענץ און ,ייז שטערט דָאס און, גוט ניט איז
 ביסל אַ  מיר עס דערמָאנט ייןַאלגעמ אין, ָאבער... קַײלעכדיק איז

 "קָאנטרַאבַאס דער" נָאר, "סטעמּפעניו" זַײן מיט שלום־עליכמען
 בלַײבן דָאך מוז דַײטש אַ  ַײלוו, ניט־יִידיש רייער־זייעז עּפעס איז
, בַאסיסט דער, זַײנער מוזיקער דער, זיסקינדן בַײ, זעט. דַײטש אַ 

 דערינען מיצקע אין און. ענטוו די צו טענהן ייןא אין הַאלט
 זַײנע הַאנט די יוו ויַאז, ביר זשליָאקען צו ניט ער ֿפַארגעסט

 די צו ֿפלעשל דָאס און, ֿפלעשל צום ָארןווגע צוגעקלעּפט ָאלטוו
 די .יישנ ֿפַארַאיָאריקן צום טענהט און ביר זשליָאקעט ער. ליּפן

 ער. טעמע סּתם ייןק ניט גָאר איז, יסןוו איר זָאלט, טעמע
 אין און זַאכן אינטערעסַאנטע און ערנסטע רייעז עגןוו טיילדערצ
. ֿפלעשל אַ  נָאך ֿפלעשל אַ , ביר ער זשליָאקעט צַײט זעלבער דער
 איך עןוו שבַאזונדער, רייעז מיר שטערט, אַײך איך זָאג, דָאס און
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 – ניט מיר טייבגל איר בויא. טעַאטער אין שטיקל אַ  עּפעס זע
 עֿפנט מע יוו הערן זיך לָאזט עס" – ייבָאנה סַאמע ֿפון, קוקט, ָאט
 גַאנצע די ויַאז און. "ביר ָאן גיסט עמעצער און, ֿפלעשל אַ  ףויא

 אַ  נָאך ףויא עֿפנט, סויא טרינקט, ֿפלעשל אַ  ףויא עֿפנט – ּפיעסע
 ַאכט, טיילגעצ אומיסטן הָאב איך …ווידער טרינקט און, ֿפלעשל

 שמואליק בידנער דער? אַײך עס געֿפעלט יוו. ביר ֿפלעשער
 און בינע דער ףויא טרינקען געמוזט, נעבעך, הָאט ער... עצמון
 "ישטפּ באַ " ניט שִיער. ּפענכער איבערגעֿפולטן ןאַ  מיט שּפילן

, שמואליקן ֿפון, ייןַאל אים ֿפון עס ווייס איך... כַא־כַא־כאַ ... זיך
 מיט עצה ַאן געהַאלטן זיך און, געחֿברט דעמָאלט זיך הָאבן מיר
 ...בנאמנות, מוזיק יִידישער עגןוו אים

 ַאז, זיך דערמָאנט נָאר, ֿפָאטעל אין עקזעצןוואַ  זיך ילוו מוליע   

 די מיט ֿפָאטעל בַײם זיך ֿפַארזַאמט און ֿפַארגעסן עּפעס הָאט ער

 .הענט די אין ביכלעך

 ָאלטווגע הָאב'כ, ניט ןויש ַארבעט קָאפּ  דער, זעט איר, נו‒    
 ... ביר... ַאיאָ . ָאסוו ֿפַארגעסן ןויש און זָאגן עּפעס

 :ַארַײן זַאל אין. בוֿפעט צום צו ייטג   

, ןייגֿפָארל ניט אַײך איך עלוו ביר ייןק, מורא ייןק ניט הָאט‒    
 דַײטש אַ  עּפעס בין'כ, ָאסוו. טרינקען ניט ביר ייןק איך עלװ ךויא
 ֿפַאר ּפַאסט עס יוו, ישניקוו גלעזל אַ  נעמען עלוו איך?... ָאסוו צי
 .יִידענע ַאלטער ַאן

 טישל ייןקל אַ  און ֿפָאטעל זַײן צו רוקט, זיך צעלַאכט מוליע   

 ֿפלַאש אַ  ףויַאר ער שטעלט טישל ֿפןויא, ַאנסצענעוואַ  דער צו

 :ַארַײן זַאל אין. גלעזל קרישטָאלן ייןש אַ  און ישניקוו

 מיט ּפלַאטע ַאלטע מַײן שטעלןָאנ אַײך איך עלוו איצטער‒    

 . "קַאּפעליע גַאליציַאנער" מַײן ֿפון ניגונים עיינש

 רגע אַ  ףויא דָארטן זיך ֿפַארזַאמט, מוזיק־צענטער צום צו ייטג   
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 זעצט, הענט די אין 11ּפולט אַ  מיט ֿפָאטעל צום אום זיך קערט און

 און ישניקוו גלעזל אַ  ָאן זיך גיסט ער. ֿפָאטעל אין ַאנידער זיך

 : ַארַײן זַאל אין. שלוק עםיינקל אַ  טגי

, ייןמ איך. שמועסל אַ  כַאּפן מיר קענען איצט, נו... מחיה אַ ‒    
 אֿפשר, שיקווייטסָאלאָ  מוליע בין איך, דערקענט מיך הָאט איר ַאז

 מָאל אַ  הָאבן ויַאז. עלטוו דער ףויא קלעזמער בעסטער דער
, ַאמעריקַאנער די ךויא און, רומענער די און ּפָאליַאקן די געשריבן

 געזוכט הָאב איך ַאז, געדענקט איר. סןויא איך בין דָאס ניט ָאבער
 און, ָארןווגע עזוונער בין'כ און געֿפונען ניט, טעלעֿפָאן־ביכל מַײן

סוף־ ָאבער, צַײטונגען און ּפַאּפירן די צימער איבערן יסןצעשמ
 ּפָאר אַ  סַײ טעלעֿפָאן־ביכל דָאס סַײ געֿפונען איך הָאב ּכל־סוף
 דעם עגןוו, גערעדט איך הָאב דעם עגןוו ָאט. ביכלעך ַאנדערע

  זַײן עגןוו און זיסקינד ּפַאטריק שרַײבער דַײטשישן
 אין סּפעקטַאקל דעם געזען איר הָאט מסּתמא. "בַאסאַ קָאנטר"
 איך ילוו דעם עגןוו ניט, געזען ניט ,געזען, מילא, נו. "הבימה"

, כָאטש, זיסקינדן דָאזיקן אַָ  דעם ָאט עגןוו נָאר, רעדן אַײך מיט
 ַײלוו, ןיילדערצ צו ָאסוו סך קיין אָ ניט איז, געזָאגט אמת דעם
 ּפַארטיזַאנער אַ  ממש, ןויּפַארש 12סקריטנער אַ  רייעז איז גוֿפא ער
 צו צַײט ֿפון נָאר, ניטקײנער  טווייס, ער טוט ָאסוו, ער איז וּ וו –

 עּפעס סויַאר לָאזט, בַאהעלטעניש זַײן ֿפון סויַאר ער ייטג צַײט
 . ַארַײן "ַאלדוו" אין ידערוו  – הַײדאַ  און, ֿפילם אַ  ָאדער ביכל אַ 

 איך ווייס דָאס? יִיד אַ  ער איז צי? איר ֿפרעגט ָאסוו? ָאסוו   

 יִידישע ַאלע ףויא, גןויא ּפָאר אַ , עין־הרע ייןק, הָאט ער נָאר, ניט

 ניט מַאכט עס, יִיד ייןק ניט ,יִיד אַ  יאָ . ָארןווגע געזָאגט קינדער

 כָאטש און. נישקשה גָאר טַאקע ער שרַײבט שרַײבן נָאר, סויא

 ייןק ניט גָאר עגןוו ער שרַײבט, "זיסקינד" ער טייסה ןייסה

                                                           
קליין מכשירל אױף צו רעגולירן עלעקטרָאנישע מכשירים ֿפון  –ּפולט  11

 דער װַײטנס
 סענעראָ נגעשלַײא, רגענעראָ רבֿפאַ  – סקריטנע 12
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 ביטערע גָאר עגןוו – געזָאגט ַאֿפילו ָאלטוו'כ, זַאכן עכעיילֿפר

 דעם עגןוו ּפיעסע דָאזיקע די... מעׂשה אַ  הערט, ָאט. זַאכן

, עצמון שמואליק געשּפילט הָאט עס וּ וו, קָאנטרַאבַאס משוגענעם

 דָארט שּפילט שמואליק, בקיצור... טיילדערצ ןויש אַײך הָאב'כ

 יוו סויא ביסל אַ  מיר זעט ָאסוו, דַײטש ּפריטשמעליעטן אַ  עּפעס

 אין הַאלט "בירֿפַאס"  דער און... בנאמנות, יִיד ֿפַארבָארגענער אַ 

 און ָארטשעטוו ער. יִידענע ַאלטע ַאן יוו ממש, ָארטשעןוו ייןא

, געדַאכט אונדז ֿפַאר ניט, געדַאכט דאָ  ניט, יוו, ביר זשליָאקעט

 אַ  – קַאליע איז דָאס און שלעכט איז דָאס – ויג ַאלטער ַאן

 ניט קען יענער און מוזיק שלעכטע שרַײבט דער. זשליָאקע

 ֿפיס און הענט ָאּפהַאקן ַאלע ייז דַארף מע, זשליָאקע אַ  –, שּפילן

 דער, בַאסאַ קָאנטר ערייטצעדר דער ָאט, ער. זשליָאקע אַ  נָאך –

 ּפונקט מסּתמא, זינגערקע אַ  ליידמ אַ  עּפעס ליב הָאט ער, בחור

 אים הָאט, זינגערקע די, יענע און. ייןַאל ער יוו עייטצעדר ַאזאַ 

 זשע ָאסוו ֿפַאר, שאלה אַ  זיך ֿפרעגט עס. ליב ניט ּפרינציּפיעל

?... ייטֿפַארשט איר. ניט אים קען זי ַײלוו? ליב ניט אים זי הָאט

 ַאזאַ  געהערט ןויש הָאט איר. בַאקַאנט ניט בכלל זענען ייז

 נעבעך לַײדט ער און הַארץ דָאס ףויא זיך ֿפרעסט ער? משוגעת

 זשליָאקען ייןא אין הַאלט און, ליבע סגעטרַאכטערויא ַאן ֿפון

 דער ביצים די ייטדר און ייןַאל זיך מוטשעט ער, בכלל און. ביר

 דַארף, מָאל אַ  כָאטש, יִיד אמתער ַאן יוו טַאקע, עלטוו גַאנצער

 אמתער ַאן יוו ּפשוט, זַאכן קלוגע גָאר ער רעדט, זָאגן אַײך איך

 זַײן אין ֿפַארשטַאנען ַאלץ ניט הָאב איך ַאֿפילו, ּפרָאֿפעסָאר

 זָאלט איר ַאז, נָאר אַײך עס יילדערצ איך, בקיצור. שרַײבעכץ

 יענער ָאנגעשריבן הָאט עס שּפיל ֿפַײנע אַ  ֿפַאר ָאסוו, יסןוו נָאר

, נעבעך ַאקטיָאר דער און. שרַײבער דער זיסקינד ייןמ'כ, דַײטש

 מיט בינע דער ףויא ַארומשלעּפן זיך געדַארֿפט הָאט, שמואליק

 הַאנט ייןא אין הָאלץ בַארג אַ  מיט, בַאנדורע ריזיקער ַאזאַ  ָאט
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 ער זָאל ָאסוו מיט און. ערווייטצ דער אין ביר ֿפלַאש אַ  מיט און

, דָאך זיך קען מע?... ייןצ די מיט? סמיטשיק דעם הַאלטן נעבעך

 דַארף, רָאלע ּפשוטע ייןק ניט אַ . קישקעס די אונטעררַײסן, חלילה

 דַארף מע, עולם ּפשוטן ייןק ֿפַאר ניט בכלל און, זָאגן אַײך איך

 ֿפַארבָארגענע דָאס ייןֿפַארשט צו ּכדי, אונטערגעשָאסן גוט זַײן

 מיר עס איז ָאסוו ֿפַאר... ָאסוו נָאר. שּפיצל דעם ֿפון משוגעת

 צען מָאל אַ  – ׂשכל מיט מיך הערט, ָאט... ָארטוו צום געקומען

 דַײטשישן סןויגר" דעם ַארַײן זיסקינד דָאזיקער דער הַאקט

 ער, יאָ , יאָ , ַאגנערןוו ַארדכרי, "ּפַאסקודניַאק און קָאמּפָאזיטָאר

 זַײן אין אים הַאקט און, קישקעס די סויַאר ּפשוט אים שלעּפט

 ויַאז רעד איך, ייןֿפַארשט גוט מיך זָאלט איר. ַארַײן טַאטן טַאטנס

 מיט שיטן מוז און גרָאביַאן דער מוליע ייסה איך ַײלוו ניט ייזב

 ַאגנערוו דָאזיקער דער ַײלוו טַאקע נָאר, חס־וחלילה, ייןנ, קללות

. נֿבלה אַ  און ָארףווסויא ַאן, ּפַאסקודניַאק ֿפַארטיקער אַ  עןווגע איז

 13פּ מאָ סטר ענעםייגא זַײן ַאֿפילו ער הָאט נָאז דער אונטער זיך בַײ

 ךויא, זעט, ָאט... יִידן די בַײ טייסה'ס, יענעם בַײ נָאר, געזען ניט

 ָאנגענעמער ייןק ניט אַ  עןווגע איז ַאגנערוו ַאז, שרַײבט זיסקינד

 ֿפלעגט דערצו. חיה עקלדיקע ַאן ַאֿפילו, מענטשמוא ַאן, ןויּפַארש

 הָאט עלכערוו, מענטש אַ , הערט איר... עןויֿפר זַײנע שלָאגן ער

 מסוגל ניט זענען און מענטשן ייןק ניט זענען יִידן ַאז, געהַאלטן

, קולטור ָאּפעִישעריירא דער ֿפון ּפרינציּפן כעויה די ייןֿפַארשט צו

 רעד איך... עןויֿפר זַײנע שלָאגן ֿפלעגט מענטש זעלבער דער ָאט

 בעסטן זַײן ֿפון ויֿפר דער קינד אַ  געמַאכט הָאט ער ַאז, ניט ןויש

 ָאט, זעט איר. טוינ אין סגעהַאלטןויא אים הָאט עלכערוו, ֿפרַײנד

, איך, נעבעך איך און! חֿבר דַײטשישער אמתער ַאן טייסה דָאס

ניט־ מַײנע מיט אומעטום זיך שטופּ  איך, שיקווייטסָאלאָ  מוליע

                                                           
 סמַארק –סטרָאמּפ  13
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... מוזיק מַײן מיט, ֿפידל מַײן מיט, מוסטערן יִידישע מענטשלעכע

 !!!טַאטן צום ערד'דר אין!... האַ 

 

 רַײןאַ ק ויפּ י אין וו:  סצענע זעקסטע

 נעמט, ַאנטוו דער צו צו ייטג, ףויא ייטשט מוליע. זעויפּ  אַ    

 זיך קערט און סמיטשיק אַ  מיט ֿפידל אַ  ָאקווטש ֿפונעם ַארָאפּ 

 . ָארט זַײן ףויא אום

 ןויש ַײלוו, ֿפגערעגטויא ביסל אַ  זיך הָאב'כ, מוחל מיר זַײט‒    
, עולם עםיינש ַאזאַ  בַײ גַאסט צו עןווגע ניט איך בין לַאנג ֿפון
 צַײט יָאר אַ ?... קערויפּ  דער ערייזל אַײך געֿפעלט יוו און. איר יוו

 יישט – ָאט און געהַאלטן ניט הַאנט דער אין ֿפידל ייןק איך הָאב
 איז. חוּפה דער צו ּכלה די ניט  ייטג, ַאניט, שּפיל און קום, ףויא

 ּפלוצעם ןויש בין'כ, ָאסוו?... מיך עס ַארט ָאסוו, ייןג ניט זי זָאל
 נָאר?... "סוימשה־גר" אַ ? ֿפָאלק יִידישן ֿפון ֿפָאטער דער ָארןווגע
 ווייס, האַ ... סטרַאשען ייןא אין הַאלט מע, מיך סטרַאשעט מע
... סטרַאשען נָאר איר קענט מיך... בלָאטע־שבבלָאטע... ָאסוו איך

 !ייםלח, נו. בַאנקעס טןויט אַ  יוו העלֿפן עטוו'ס

 .בעכערל ֿפונעם ישניקוו שלוק עםיינקל אַ  גיט מוליע   

  שלום־עליכמס איז, זעט איר ָאסוו, ביכל עווייטצ דָאס ָאט און‒    
 ווייצ מיט אֿפשר? זָאגן אַײך איך זָאל ָאסוו. "סטעמּפעניו"

 הַײנטיקע ָאבער, ינעוונאָ  אַ  עןווגע דָאס איז צוריק יָאר הונדערט
בָאבע־ אַ , ליבע ישעקלעזמער אַ  סּתם, ָאסוו איך ווייס... טעג

 שלום־עליכם יוו נָאר הערט? ָאסוו ָאבער... בָארד אַ  מיט מעׂשה
 ֿפון יוו גלַײך. ּכלה די בַאזעצט הָאט סטעמּפעניו יוו בַאשרַײבט

 זיך הערט און מיר ףויא קוק אַ  גיט. בנאמנות, ָאּפגעשריבן מיר
 . צו גוט

 טָאן כַאפּ  אַ  ֿפלעגט ער! בריה אַ  עןווגע סטעמּפעניו איז, ויא"
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, מער ניט, טָאן ֿפיר ייןא, סמיק מיטן טָאן ֿפיר אַ  און ֿפידעלע דָאס

 טיינמ, ויַאז יוו ָאבער. רעדן צו אים בַײ ןייבָאנה ןויש דָאס ֿפלעגט

 אַ , להֿבדיל, יוו, צונג אַ  מיט, ערטערוו מיט טַאקע? רעדן ,איר

 ֿפןויא, ווייןגע אַ  מיט זינגען, טענהן, רעדן. מענטש לעבעדיקער

 ייסגעשרויא ייןא מיט, ַאלדערנישווג אַ  מיט, ערייגשט יִידישן

... דער... ֿפון, הערט איר. ה"נשמ דער ֿפון, הַארצן טיֿפן ֿפונעם

 ...נשמה

 די ָאנשטעלן ָאן טייבה, הַאנט דער אין ֿפידל די נעמט מוליע   

 אינעם אַײנרַײבן און סטרונעס די ָאנשטעלן בעתן. סטרונעס

 :ממשיך ער איז, קַאניֿפָאל די סמיטשיק

 ריםאָ קלעזמ גערוֿפענע ויַאז הַײנטיקע די הער און זע איך ַאז‒    
 שטריק אַ  און ברָאנֿפן ֿפלַאש אַ  זוכן צו ָאן ייבה און ייזב איך ערוו

 ניט און. הַארצן ֿפןויא קַאלעמוטנע מיר ערטוו עס ַײלוו, ייףז מיט
 גָאט, חס־וחלילה. שלעכט שּפילן ָאדער שּפילן ניט קענען ייז ַײלוו

 "ריםאָ קלעזמ" ָאן ייןַאל זיך רוֿפן ָאסוו, די ֿפון רובֿ 'ס, בַאהיט
 ֿפלעגן מיר יוו בעסער ַאֿפילו, שלעכט ניט גָאר קאווד שּפילן
 צרה גרעסטע די איז דָאס טַאקע און. טעכניש ייןמ איך, שּפילן
 אַ  אַײך שּפילן מוזיקַאנטן דָאזיקע די ַײלוו, עלטוו דער ֿפַאר

 ייטֿפַארשט איר. חתונה אַ  אַײך שּפילט קלעזמער אַ  און, קָאנצערט
 דער? ָאנגעטַאּפט איר הָאט יידאונטערש דעם?... ייןמ איך ָאסוו

 אַ  צו בחור אַ  ֿפון, ויֿפר אַ  צו ליידמ אַ  ֿפון בריק אַ  איז קלעזמער
 אַ  איז קלעזמער דער, ע־בָאבעסיידז צו טַאטע־מַאמע ֿפון, מַאן

, שַאנסן מער ַאלץ, בריק די ֿפעסטער ָאסוו און, בריק לעבעדיקע
 רעכטן מיטן לעבן נַײעם אינעם ייןַארַײנג זָאל ּפָארל יונגע דָאס ַאז

 ּפטצילויה דער איז דָאס ָאט. ברכה און מזל מיט, טייסה'ס, ֿפוס
 אינעם לעבן הימלישן ביסל אַ  ַארַײנצוטרָאגן – קלעזמער אַ  ֿפון

 אמתער ַאן איז ער בויא, קלעזמער אַ  ַײלוו. ַארַײן לעבן ערדישן
 ּכלהס דער ָאן. גןויא ּכלהס דער זען בֿפירוש ער דַארף קלעזמער

 איז דָאס ָאט. זינען גַאנצן איר ַײקלעזמער דָאס ֿפַארלירט גןויא



~ 80 ~ 
 

 קיין געשּפילט ניט מָאל ייןק הָאב איך ָאסוו, סיבה די
 דעריבער, קָאנצערטן און ַאלןווֿפעסטי ףויא מוזיק ישעקלעזמער

 די איז בינע מַײן. יזיעווטעלע אויף ינדלעןווש ניט מיך איר זעט
 מענטש דער ָאסוו, שענסטע דָאס איז חתונה יִידישע אַ  און. חתונה
 . צוגעטרַאכט הָאט

 .שּפילן צו ייטגר, הַאנט דער איןדי ֿפידל  נעמט מוליע   

 ַאנטקעגן עקשטעלןוואַ  זיך איך ֿפלעג ויַאז ָאט, זעט איר, ָאט ‒   

 יוו ּפונקט, ַארַײן גןויא די אין טָאן קוק אַ  איר און ּכלה דער

, קישן ֿפןויא נעבעך זיצט ּכלה די. שלום־עליכמען בַײ סטעמּפעניו

 מע, צעפּ  די איר צעֿפלעכטן ַײבערוו די, לעבעדיק ניט טויט ניט

 מוליע, איך און. ּפנים דָאס און קָאפּ  דעם איבער איר דעקט

 אין ַארַײן ּכלה די ֿפירן מיר, ֿפידל מַײן און איך, שיקווייטסָאלאָ 

 דָאס און, גןויא אירע זען מוז איך, דַארף איך נָאר, לעבן נַײ אַ 

 ֿפון און הימל צום ףויַאר ֿפלי אַ  גיט נשמה מַײן, ָאן מיך צינדט

. סמיטשיק מיטן ָאן ֿפירט נשמה די נָאר, הַאנט די ניט, זי — דָארטן

 .הערט ָאט

 ּפלַאטע אַ  ָאן שטעלט און מוזיק־צענטער צום צו ייטג מוליע   

 ."ּכלה־בַאזעצן דָאס" מיט

 . עיקר דער איז דָאס ָאט, הערט איר‒    

 ניט ָאבער ייטג עס. ּפלַאטע דער נָאכשּפילן ּפרובירט מוליע   

 .ייזב ערטוו ער און

 ֿפינגער די עןוו, ּכלה־בַאזעצן דָאס שּפילן מָארגן איך עלוו יוו‒    
 ערייזל!... ערייזל... ַאלדווגע?... סטרונעס די ףויא ניט זיך ןייגל

 מירעס  הָאט ער יוו, אַײך עס געֿפעלט יוו!... קערויפּ  דער
 דערהרגענען אים עלוו איך?... האַ , ֿפיסל אַ  אונטערגעשטעלט

 .הענט ענעייגא מַײנע מיט
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 קאַ זאָ ק אַ דענע יִ י אַ :  סצענע זיבעטע

 גיסט, ַאנידער זיך זעצט, ֿפָאטעל זַײן צו צו ידערוו ייטגמוליע    

 אין. טישל ֿפןויא צוריק עס שטעלט און ישניקוו גלעזל אַ  ָאן זיך

 :ַארַײן זַאל

, שּפילן צו געטָאן ווּפרוּ  אַ  איצט הָאב'כ? געהערט הָאט איר‒    

 ֿפינצטערע אַ . סמַארקַאטש אַ  יוו, שילער אַ  יוו גָאר געשּפילט און

 ידערוו איך עלוו ַאניט, בַארוִיקן זיך דַארף איך, גוט... בושה

 ןיילדערצ בעסער אַײך עלוו'כ. קללות מיט שיטן צו ןייבָאנה

 אַײך ילוו איך. געשיכטע אמתע ַאן ממש, שַאנדער עּפעס

 ניט אַײך עטוו ַאנדערער ייןק ָאסוו, נסויַאז עּפעס ןיילדערצ

 יוו, ַײזןוו ךויא אֿפשר און, ןיילדערצ אַײך עלוו איך, ןיילדערצ

, איך ויַאז יוו, שטעטל לישויפּ  ייןקל אַ  ֿפון יִינגל יִידיש אַ , איך

. ריםאָ קלעזמ די ֿפון מלך דער ָארןווגע בין, שיקווייטסָאלאָ  מוליע

 שּפילן סַײ ייז ןעלוו מיר בַײ, נישקשה? ניט מיך ֿפָאלגן ֿפינגער די

 איך בין, ניט בויא. זען ןויש עטוו איר, נישקשה, טַאנצן סַײ און

, דָאך טווייס איר. הערט, ָאט. שיקווייטסָאלאָ  מוליע ניט, איך ניט

 ממש, וועיינכר ֿפון, לןויפּ  אין שטעטל ייןקל אַ  ֿפון שטַאם איך ַאז

 ניט און ַאהער ניט, רומעניע און ַײַאקווסלאָ , לןויפּ  ישןווצ לָאך אַ 

 רומענישן אַ  מיט גַאליציע שטיקל אַ  – ָארטוו ייןא מיט, ַאהין

 ַאלץ דָארט הָאט מע ַײלוו, יכטיקוו ניט ןויש עס איז הַײנט. נוסח

 . עטוואיבערגעניצע

 ֿפון געשטַאמט הָאט, יָארן לַאנגע צו אונדז, גָאלדע בָאבע מַײן   

 ֿפון ּתֿבואה־הענדלערס סעויגר, סוחרים משּפחה בּכֿבודיקער אַ 

 צון זיך הָאט דויּכלה־מ אַ  ָארןווגע איז בָאבע די ַאז. זַאמישטש

 אַ , ייבאיטשע־ל נָאמען מיטן בחורל אַ  שדכנען צו בןויָאנגעה איר

 ָאבער, סויַאר ישיֿבה ֿפון ָאסוו נָאר, ינקעריינש אַ , ַארצינקערווש
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 בָאבע מַײן ַאז. ָאּפגעגָאלט און ּפאות ָאּפגעשָארענע מיט ןויש

 ָאט" – געֿפרעגט גלַײך זי הָאט, גַאס דער ףויא דערזען אים הָאט

 צו איך הָאב ָאסוו ָאבער. דַײטשל ייןש אַ ? טַאקע ער איז דָאס

 צו זיך ַאֿפילו ָאּפגעזָאגט זיך הָאט זי און "...דַײטשן די מיט טָאן

 . אים מיט טרעֿפן

 .זיך צעלַאכט מוליע   

 ָאלטוו ּפרץ ושייביצחק־ל עןוו... דַײטשל אַ , ייטֿפַארשט איר‒    
 בָארד די ָאּפגעגָאלט ניט און ּפאות זַײנע ָאּפגעשָארן געהַאט ניט
 ֿפלעגט גָאלדע בָאבע די. ּפרץ מוליע ןייסגעה הַײנט איך ָאלטוו

 חתונה ָאלטוו איך עןוו, ֿפָאר זיך שטעלט נָאר – טענהן שּפעטער
 געמוזט לעבן גַאנץ מַײן איך ָאלטוו, ןייבאיטשע־ל מיט געהַאט

 עןוויינבאַ  און ַארטיקלען סקוטשנע זַײנע נעןייעל און מוטשען זיך
... ָאסוו איך ווייס. העלדן אומגליקלעכע ּתמיד זַײנע ֿפון גורל דעם
 ילוו איך, טרערן ֿפרעמדע ייןק ףויא צַײט ייןק ניט הָאב איך

 גָאלדע בָאבע די, בקיצור. קינדער עכעיילֿפר הָאבן און ַארבעטן
 סוחרישער אַ  ֿפון בחור אַ , גלַײכן אירס מיט געהַאט חתונה הָאט

 מנין הַאלבן אַ  רןויגעב אים הָאט און, ַײצמַאנסוו די ֿפון, משּפחה
 מיט יוו ויַאז ּפונקט, בכור דער עןווגע איז ֿפָאטער מַײן. יִינגלעך

 בַײ בכור אַ  ָארןווגע רןויגעב איך ךויא בין שּפעטער יָאר ַאכצן
 בָאבע די איז עלט־מלחמהוו ערשטער דער בעת. טַאטן מַײן

 אַ , געדַאכט אונדז ֿפַאר ניט און געדַאכט דאָ  ניט, ָארןווגע גָאלדע
, נישקשה נָאר, הענט די ףויא קינדערלעך ֿפינעף מיט ַאלמנה יונגע
 ייןק ניט מיט געהַאט חתונה זי הָאט שּפעטער יָאר אַ  מיט ּכמעט
 יונה' ר מיט, יזשניץוו ֿפון חזן בּכֿבודיקן אַ  רייעז ָאבער, יונגן

 איצט. שיקעסווייטסָאלאָ  בַארימטע די ֿפון, שיקווייטסָאלאָ 
 דָאס מיר צו עס קומט ַאנעןוו ֿפון ןויש איר ייטֿפַארשט

 יונה' ר יוו ןיידשטיֿפז ַאזאַ  הָאט מע ַאז... קלעזמערַײ
 עלטערן מַײנע. קינסטלער שטיקל אַ  ערןוו מען מוז שיקווייטסָאלאָ 
 ַײלוו, שטעטלעך די איבער ַאנדערןוו ייןא אין געהַאלטן הָאבן

 ניט ערגעץ אין יָארן דרַײסיקער די אין איז ּפרנסה לַײטישע ייןק
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 אין, ףויה אין בָאבען דער בַײ ַאקסןווֿפגעויא איך בין. עןווגע
 איז ֿפידל ערשטע מַײן ַאז, ייןמ איך. גרענעץ דער בַײ, וועיינכר
 הָאט לערערס די ףויא געלט ייןק נָאר, מיר ֿפון גרעסער עןווגע
 מיך הָאט עיידשטיֿפז דער ךויא, עטווגעזשַאלע ניט בָאבע די
... חזנים בעסטע די צו צושטעלן מיך ֿפלעגט און געהַאט ליב רייעז

 געהערט מָאל אַ  ןויש איר הָאט צי ניט ווייס איך... געדענק איך
 .הערט ָאט. שּפילן מיך

 אַ " שּפילן ָאן טייבה און הענט די איןדי ֿפידל  נעמט מוליע   

 ."ציגַײנערל

 די ֿפון עןווגע דָאס איז יָארן יענע אין, טווייס איר‒    
 איציק ַאז, ַאֿפילו טיילדערצ מע. מעלָאדיעס ּפָאּפולערסטע

 הָאט ער ַאז, ניגון דעם ֿפון בַאגַײסטערט ויַאז עןווגע איז מַאנגער
. מעלָאדיע דָאזיקער דער ףויא לידער צענדליק אַ  ָאנגעשריבן

, גרָאשן ּפָאר אַ  ֿפַארדינען ןויש איך ֿפלעג יָאר צען בַײ, בקיצור
 ָאסוו, דָאך טווייס איר. שלייער־ווַארעמסן די ףויא ּפטויה איבער

 חתנס דעם בַײ סעודה ַאזאַ  איז דָאס? איז שלייער־ווַארעמס אַ 
 מע, טרינקט מע, עסט מע. חוּפה דער נָאך מָארגן ףויא, עלטערן
 זיך איך הָאב שלייער־ווַארעמסן די בַײ, דָארטן טַאקע ָאט. טַאנצט

, "ברוגז־טענץ" די און "שערן"  ַאלע די שּפילן צו סגעלערנטויא
 טָאג הַײנטיקן ביז... "ּפַאסטעכלעך"  די און" סירבעס" די און

 בָאבען דער בַײ זיצן ֿפלעגט שירעלע מומע מַײן יוו איך געדענק
 געהַאלטן און הענטעלעך די מיט געּפליעסקעט, הענט די ףויא

, ַאטוויוו! ַאטוויוו! לַאךיזמָאלעקל, ַאטוויוו –, שרַײען ייןא אין
 ! ַאטוויוו, קלעזמָאלילַאך

 .זעויפּ  קורצע אַ    

 איך. געשיכטע אינטערעסַאנטע ַאן רייעז איז דָאס!... ַאטוויוו   

 מַײן הָאט מַאן ערשטן איר מיט ַאז, טיילדערצ ןויש אַײך הָאב

 ּכמעט מיט, דאָ  און, ןווייטצ נָאכן עםיינא, זין ֿפינעף געהַאט בָאבע

 עלעיידמ אַ  געהַאט ּפלוצעם זי הָאט טַאטן מַײן נָאך יָאר ַאנציקווצ
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  .ןיונה' ר מיטן, מַאן ןווייטצ איר מיט

 דעמָאלט בין איך... בריליַאנט אונדזער, שירעלע אונדזער   

 ַאז, געדענק איך ָאבער, ַאלט יָאר ֿפינעף ָאדער ֿפיר בערך עןווגע

 זי ֿפלעגט ַאניט, זינגען איר געמוזט עמעצער הָאט נַאכט און טָאג

 הָאט ַאלץ ֿפון מער. קינד גָאלדן אַ ... שירעלע. עןוויינ צו ןייבָאנה

 איר. "רבין שָאצער בַײם" מעלָאדיע די הערן צו געהַאט ליב זי

 ...הערט, ָאט?... ייןנ, עס קענט

 מָאל אַ  מיט. ן"רבי שָאצער בַײם" שּפילן צו ָאן טייבה מוליע   

מיט דער  גןויא די ֿפַארשטעלט און שּפילן צו ףויא ער הערט

 .ֿפידל

... ןשירעלע אונדזער אין זיך דערמָאן איך עןוו... ניט קען איך‒    
 גרעסטע די ֿפון עיינא ָארןווגע זיכער זי ָאלטוו מלחמה די ניט עןוו

, ָארטוו ֿפןויא מיר טייבגל, יאָ , יאָ . עלטוו דער ףויא מוזיקערס
 און ֿפַארגעדענקען זי ֿפלעגט יָאר דרַײ בַײ. איבער ניט טרַײב איך

 גרעסטע די. ייטֿפַאלשק ּפינטעלע אַ  ָאן מעלָאדיע יעדע סֿפירןויא
 ַאזעלכע מיט מענטש אַ  ַאז, געּפסקעט הָאבן יןוו ֿפון ּפרָאֿפעסָארן
 אין מָאל ייןא רןויגעב ערטוו ןייטֿפעִיק און ערןויא מוזיקַאלישע

 מיט שטָאלץ ויַאז עןווגע זענען ַאלע מיר, טווייס איר. יָאר זנטויט
 ּתמיד ֿפלעגט גָאלדע בָאבע די נָאר. ןשירעלע אונדזער מיט, איר
 ייןק ניט כַאּפט" – ָארטשעטווגע שטענדיק און ֿפָארזיכטיק זַײן
 קינד אַ . קינד ייןקל אַ  עגןוו ינציקערוו רעדט און לָאקשן עייסה
 עס. ערןויא מוזיקַאלישע – ינעוונאָ  אַ  מיר ךויא. קינדער ַאלע יוו

, איר ילטוו זשע ָאסוו. זינגט קינד'ס – נסים־ונֿפלָאות ּפשוט איז
 ָאט "?...ּתֿבואה מיט הַאנדלען און הָאלץ הַאקן זָאל קינד אַ  ַאז

 איז זי, באמת, כַארַאקטער הַארבער בָאבעס דער עןווגע איז דָאס
 .אַײזן ֿפון שטַארקער עןווגע
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ט אין יעדן ווייניק ווייטדער : סצענע ַאכטע

 עםיינא

 די – עלט־משוגעתוו גַאנצע דָאס בןויָאנגעה זיך הָאט דאָ  און‒    
 און גַאליציע שטיק אַ  מיט ינעווצֿפון־בוקאָ  ֿפַארכַאּפט הָאבן רוסן
 עווייטצ די ֿפַארכַאּפט הָאבן דַײטשן די – זַײט ערווייטצ דער ֿפון
 ניט איז דָארט און שלעכט איז דאָ ? מען טוט ָאסוו. לןויפּ  יילט

, ןיילצעט זיך זָאלן מיר ַאז, בַאשלָאסן בָאבע די הָאט. עךיילֿפר
 ייןק ַאנטלויֿפן זָאלן מיר מיט טַאטע־מַאמע מַײנע, טייסה'ס

 ַײלוו, רומעניע ייןק ֿפןויַאנטל זָאלן ַאנדערע ַאלע און רוסלַאנד
. לןויפּ  אין יוו רוִיקער ביסל אַ  עןווגע איז רומעניע אין

 .אוממעגלעך עןווגע איז בָאבען דער זיך ַאקעגנשטעלן

, נַאכט ֿפינצטערער אַ  מיטן אין, זומער סוף יוו געדענק איך   

 די הענט די אין ַארַײנגעשטעקט, עקטווֿפגעויא מיךמען  הָאט

 אַ  עּפעס און ,ייה אין עלעךוושטי מַײנע יקלטוואַײנגע, ֿפידל

, ַאלדוו ֿפינצטערן איבערן געֿפירט אונדז הָאט ויג ערויגר שטומער

 ֿפןויא און, ַאסערלוו קַאלטן איבערן איבערגעֿפירט דעם נָאך

 מָאל ייןק יוו, ָארןווגע נעלם ּפלוצעם ויג דער איז ברעג ןווייטצ

 רוסישע ווייצ דערזען מיר הָאבן אים ַאנשטָאט און, עןווגע ניט

 שטַארק זיך הָאבן מיר. גןויא אונדזערע ֿפַאר גלַײך, סָאלדַאטן

 זיך הָאט גרענעצלער די ֿפון עריינא ָאבער, איבערגעשרָאקן

ברוכים־, יִידן ַארישטשעסווטאָ "  – געטָאן זָאג אַ  און לטייכצעשמ

 אָ ניט ןויש איז ַײטערוו!... ויַאז ָאט. "עטן־ֿפַארבַאנדווסאָ  אין הבָאים

 יוו ערגער ניט און בעסער ניט עןווגע איז'ס. ןיילדערצ צו ָאסוו

 ַאן – סוף צום און איזָאלַאציע־לַאגער, עדעווענקאַ  – ַאנדערע בַײ

 מלחמה גַאנצע די מיר הָאבן, ַארום ויַאז. סיביר ייןק עטַאפּ 

 דער אין טיף, סיביר אין איבערגעלעבט און עטווָאּפגעהָארע

 נָאר. עלטוו דער ֿפון ָאּפגעריסן, ַאלדהַאק־דערֿפלוו אַ  אין, טַײגע
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 מיך הערן צו געהַאט ליב רייעז הָאבן ווַאלדהעקערס די... ָאסוו

 מַײנע געהָאלֿפן ָאֿפט רייעז ייז הָאבן דעם דַאנק אַ  און, שּפילן

 די הַאקן און זעגן בַײם טָאגנָארמע די סצוֿפילןויא עלטערן

  ...רעדן ניט דעם עגןוו לָאמיר, האַ . עריימב

 ַײלוו, לןויפּ  ייןק אומגעקערט זיך מיר הָאבן מלחמה דער נָאך   

 גלַײך און לןויפּ  ייןק געקומען. ּפעסער לישעויפּ  געהַאט הָאבן מיר

 אין ניט און לןויפּ  אין ניט ָאבער. קרוֿבים די זוכן צו בןויָאנגעה

 ַאז, ּוסטווגע הָאבן מיר. געֿפונען ניט עםיינק מיר הָאבן רומעניע

 ַײַאקווסלאָ  ייןק ַאנטלָאֿפן איז משּפחה גַאנצער דער מיט בָאבע די

 געשען איז ָאסוו און. רומעניע אין שָאץ ייןק דָארטן ֿפון און

 .ּוסטווגע ניט קיינער הָאט ַײטערוו

 מיר הָאבן, וועיינכר אין, לןויפּ  ייןק ָאנגעקומען זענען מיר ַאז   

 זויה בָאבעס דער אין. הימל אין לָאך אַ  יוו מער ניט געֿפונען

 ַאֿפילו דָארטן הָאט יִידן ייןק מיט. מענטשן ֿפרעמדע נטווויגע הָאבן

 געשטַאנען זענען טיש אונדזער ףויא כָאטש, געשמעקט ניט

 …?מצבֿ  ַאזאַ  אין מען טוט ָאסוו. טעסלעך און טעלער אונדזערע

 עריינק? עסטערקינדערווש די, ֿפעטערס די, בָאבע די מען זוכט וּ וו

  .סטוּ ווגע ניט הָאט

ארץ־ אין נטווויגע ןויש הָאבן מיר עןוו, שּפעטער סך אַ  נָאר   

 סערויגר אַ  רייעז, ַאגבֿ , יִיד רומענישער אַ  עריינא הָאט, יׂשראל

 ֿפערציקסטן און ווייצ אין ַאז, דערמָאנט זיך ער הָאט... דיריגענט

 איר מיט גָאלדע בָאבע מַײן געזען ער הָאט, ינטערצַײטוו, יָאר

 אין, לַאגער קערווידעבאָ  אינעם שירעלע טָאכטער

 איר מיט זענען יִינגלעך ייןק און מענער ייןק... טרַאנסניסטריע

 ניט, ַאלט יָאר זעקס, ֿפינעף ַארום ליידמ ייןקל אַ  נָאר, עןווגע ניט

 רומענישער יענער, ֿפַארגעדענקט עס ער הָאט ָאסוו ֿפַאר... מער

 עסעוובָאר די מיט געשטַאנען איז עלעיידמ דָאס ַײלוו? יִיד
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 ַאן סָאלדַאטן רומענישע די ֿפַאר געזונגען און יישנ ֿפןויא ֿפיסלעך

 ...יִידיש ףויא, "גָאלדיינר" ָאּפערע ַאגנערסוו ֿפון ַאריע

 !גָאלדיינר

 !גָאלדיינר

 ,לוסט די בלישטשעט

 !שַײן און ערע מיט לַאכסטו יוו

 גלַאנץ און ֿפונקען

 !עגוו אין ייטבַאגל דיך יום־טוֿבדיק

 !יי־יַא־הייאַ ה

 !יאַ יי־־יַא־הייאַ ה

 :ַארַײן זַאל אין. ףויא זיך שטעלט מוליע   

 .רגע אַ  ַארטוו‒    

 און ּפלַאטע אַ  אַײן שטעלט, מוזיק־צענטער צום צו ייטג מוליע   

 דער זיך צעקלינגט מינוט זעלבער דער אין. גַאנג אין זי לָאזט

 .טעלעֿפָאן

 

 לףאַ ן אַ :  "לא" מיט סצענע נַײנטע

, מסּתמא. ניטגָאר ָאדער גָאר ָאדער? אַײך עס געֿפעלט יוו, נו‒    
, גרַאגערן צו גענוג (טעלעֿפָאן צום). קערויפּ  דער ערייזל ידערוו

 .ןויש איך קום ָאט

 .הילכערס די אַײן שליסט און ַאּפַארַאט צום צו ייטג מוליע   

 ?עס ביסט דו, ערייזל‒    
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 ַײבערישוו יונג אַ  הערן זיך לָאזט ליניע זַײט יענער ֿפון   

 מוליען ניט לָאזט און ערטערוו מיט שיט ויֿפר די. קולעכל

 .ָארטוו ייןסרעדן קויראַ 

 און, ׂשרהלע ייסה איך, נטווגוט־אָ  אַ ? שיקווייטסָאלאָ  הער‒    
 ּכדי נָאר אַײך קלינג איך, יקליינא ַאן סעקונדעס ערייזל בין איך
 די ַאז, דערקלערט אַײך הָאט עיידז דער צי, ערןוו צו רווויגע

 און, מינחה נָאך גלַײך, ערייגז אַ  ֿפיר ַארום מען שטעלט חוּפה
 ער ַײלוו, קומען ניט עטוו עיידז דער ַאז, זָאגן אַײך איך ילוו נָאך

 ניט אים לָאזט ַאסטמע די, דָאך טווייס איר, גוט ניט זיך ֿפילט
, חתונה אַ  ָאבער, שּפיטָאל אין בלַײבן ער מוז, ַארום ויַאז, ָאטעמען

 דָאס ָאבער, לַײדמיר טוט עס, ָאפּ  ניט מען טייגל, דָאך איר טווייס
 אַ  ֿפיר ַארום –, ניט ֿפַארגעסט, ןיידז דעם ָאן זַײן עס עטוו מָאל

 ּפשוט בין איך, ַאלענבי ףויא שול גַאליציַאנער דער אין ערייגז
 ֿפןויא מיר טייבגל, ָאּפגעזָאגט ניט אונדז הָאט איר ַאז, גליקלעך

 ָאן זיך נעמט, הערן אַײך קומען עטוו ּתל־ָאֿביבֿ  הַאלב –, ָארטוו
 ...ב־ַא־ַא־ַײ, נַאכט גוטע אַ , התלהֿבות און ּכוח מיט

 טעלעֿפָאןֿפונעם  זומזען דָאס הערן געלָאזט זיך הָאט גלַײך און   

 .צעמישט יוו ַאּפַארַאט בַײם ייטשט מוליע... ּפי, ּפי, ּפי –

 לעבן אַ . געהערט ניט לעבן מַײן אין נָאך איך הָאב נסויַאז‒    
. מינוט אַ  ערטערוו הונדערט ווייצ. הורַאגַאן אַ  ּפשוט ,איר ףויא

 ןייטצוגר זיך ןייבָאנה איך ייג ָאט, גוט. מַאן איר מקנא ניט בין איך
, בעסער דָאס איז אֿפשר און... ניט קומט ערייזל. חתונה דער צו
 מיט ֿפידל ַאלטע ַאן – קָאמיש גַאנץ זעןגעסויא טָאלוו עס ַײלוו
 איז ֿפידל ייןא. יםויג שיּכורע די בַײ יוו, קויפּ  ַאסטמַאטישער ַאן

. ןויש און סָאלאָ  שּפילן עלוו'כ – זָאגן לָאמיר, בעסער טַאקע
בשום־ איך עלוו ֿפָאלגן ניט מיך עלןוו ֿפינגער די בויא, ָאבער
 חוזק ייןק! ָארטווערנ מַײן ףויא, שּפילן ניט און קומען ניט אוֿפן
 !מַאכן ניט איך עלוו זיך ֿפון

 נעמט און טישל צום צו ייטג, טעלעֿפָאן דעם ֿפַארמַאכט מוליע   
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 אין זיך ער ֿפַארטשעּפעט גיין בַײם נָאר, הַאנט דער אין ֿפידל די

 טייבה, ָאן זיך טייגב ער. ּפָאדלָאגע דער ףויא ליגט סאָ וו, ביכל אַ 

 .ייזב און ייךבלער  ערטוו דלאַ ב און ביכל דָאס ףויא

 

 רימלעך...אָ ט, קלעזמאַ וויוו:  סצענע צענטע

 איז דָאס, ביכל ּפַאסקודנע דָאס ָאט זעט איר... מוחל מיר זַײט‒    
 נָאך... ימח־שמוניק דער, "ֿפרַײדענקער" דער, ַאגנערוו ַארדכרי

 דָאס ַארֿפןווסויַאר ָאלטווגע איך הָאב צוריק יָאר ֿפוֿפציק מיט
 אַײך עלוו'כ. העלֿפן מיר עס עטוו ָאסוו מיט ָאבער, זויה ֿפון ביכל
 און. העלֿפן ניט עס עטוו אַײך ךויא – דעם ֿפון מער ַאֿפילו זָאגן
 מַאכט עס און ביכל אינעם ַארַײן איך קוק צַײט צו צַײט ֿפון, ויַאז

. שּפילן און לעבן צו ּכוחות צו מיר גיט עס, ייזב קעמֿפעריש מיך
... גָאלדיינר... שירעלע אונדזער עגןוו ניט ןויש רעד איך

 ...גָאלדיינר

 .זעויפּ  אַ    

, ַאגנערוו דָאזיקער דער שרַײבט עס ָאסוו נָאר הערט‒    
 צו זיך הערט" – ערטערוו זַײנע מיט ערןוו ער זָאל ָארגןוודער
 דָאס ֿפַארחידושן ניט־ָאנגענעם עטוו אַײך און, לשון יִידישן צום

 לשון יִידישע'ס: מענטשלעכס ָאסוו עּפעס כָאטש יִידיש אין ֿפעלן
 מָאדנע, גלַײכגילטיקע גַאנץ, קַאלטע אַ  עּפעס איז דָאס –

 ַײטערוו און? האַ , ייןש איז'ס?... איר זָאגט ָאסוו, נו. "קַאליַאקערַײ
 ַאלץ ןויש איז מוזיק אין"...  –, הערט, ָאט, שענער נָאך ער רעדט

 די ֿפון שַאֿפונגען די מיט סגעשעּפטויא ַאלץ, סגעשעּפטויא
, באמת. נָאכצומַאכן נָאר געבליבן איז ייז נָאך. גאונים גרעסטע

 די מַאכן עס יוו ויַאז, אוֿפן גערָאטענעם אַ  ףויא נָאכמַאכן קען מע
 ָאבער, שּפרַאך עמענטשלעכ יד נָאך מַאכן ייז עןוו, ּפָאּפוגַײען

, געֿפיל ָאן און ייךבל ויַאז ּפונקט איז קונסט אין נָאכמַאכן דָאס
 קען דָאס נָאר. לייגפֿ  לצנישע דָאזיקע די ֿפון נָאכמַאכן דָאס יוו
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 ֿפון קָאּפירן מַאלּפישן דעם עגןוו, נָאכמַאכן דעם עגןוו זָאגן מען
 יִידישע אונדזערע מצד שַאֿפן מוזיקַאלישן דעם אין מיטלען די

 צו יִידן אַ  ֿפַאר" – ער שרַײבט סוף צום און "...מוזיק־מַאכערס
. "יִיד אַ  זַײן צו ֿפצוהערןויא, קודם־ּכל, טייסה מענטש אַ ... ערןוו

 זַײן ֿפהערןויא דַארֿפן מיר?... הערסט דו, מַײנס עלעיידמ, שירעלע
 .יִידן

 .ףויא ייטשט און ּפָאל ֿפןויא ביכל דָאס ַארֿפטוו מוליע   

ֿפון ּכל־ נֿבלות, איר וועט דָאס! רוצחים, עסווּפַאסקודסט‒    
! ערןוו איך זָאל ערוו און טָאן זָאלאיך  ָאסוו לערנען מיך, המינים

 די, איר נָאר, יִידן ייןק ניט! הומַאניסטן סעויגר, איר, הערט איר
, קולטור העכסטער דער און "רַאסע העכסטער" דער ֿפון מענטשן

 און ֿפערד אַ  צו עלעיידמ יִידיש ייןקל אַ  צוגעבונדן איר הָאט דָאס
 ... יָאר זיבן ֿפון ליידמ ייןקל אַ ... שטיקער ףויא צעריסן זי הָאט

 :ביכל צום. ּפָאל ֿפןויא ַארָאפּ  זיך לָאזט מוליע   

 ! קרענק אַ , הערט איר, אַײך קרענק אַ ‒    

 .ּפָאל ֿפונעם ףויא ייטשט מוליע   

 ֿפון ייןֿפשטויא מוזן עלוו'כ ַאז ַאֿפילו! יאָ , שּפילן יאָ  עלוו איך‒    

 דער אין קריכן איך עלוו ֿפיר ַאלע ףויא. עלטוו יענער

, ּכלה די, ליידמ דָאס בַאזעצן עלוו'כ און שול גַאליציַאנער

, ַאגנערס־שמַאגנערסוו ַאלע, איר, הערט איר. יקליינא ערסייזל

, מָארגן עלוו איך, שיקווייטסָאלאָ  מוליע, איך, ימח־שמוניקעס

 בַאזעצן עלוו'כ און שול גַאליציַאנער דער אין ייןג, אימירצעשעם

 ָאדער עלעייגפֿ , ׂשרהלע – סויא ניט מַאכט עס און. ּכלה די

 אונדזער, ּכלה יקעייבא אונדזער בַאזעצן עלוו'כ... רֿבקהלע

 ...לידעלע אַ  שּפילן דיר איך ייג ָאט, שירעניו־לעבן    ...ןשירעלע

 ."ציגַײנערל אַ " שּפילן צו ָאן טייבה מוליע   

 אין, טַאנטעלע מַײן אין זיך דערמָאן איך עןוו, מָאל יעדעס‒    
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, ַאטוויוו – קולעכל איר איך הער, ןשירעלע אונדזער
, קומט. קומט איר ךויא( ַארַײן זַאל אין)! ַאטוויוו, קלעזמָאלימלַאך

, גָאט בַײ נָאר בעט איך. בַאזעצנס שטיקל אַ  הערן ןויש עטוו איר
 אין זיצן ידערוו זָאל זי, קומען ךויא זָאל שירעלע אונדזער ַאז

 בויא און, הענטעלעך די מיט ּפליעסקען און סויש בָאבעס מַײן
, זמָאלימלַאךעקל, ַאטוויוו – שעּפטשען כָאטש טאָ , שרַײען ניט
 ...ַאטוויוו... ַאטוויוו

 דער ףויא זיך שטעלט, הענט די אין ֿפידל יד נעמט מוליע   

 . "ּכלה־בַאזעצן" דָאס שּפילט און ַאנסצענעוואַ 

, טישל ֿפןויא ֿפידל די עקוואַ  טייגל, שּפילן ֿפַארענדיקט ער   

 .טעלעֿפָאן־ַאּפַארַאט צום צו ייטג

קינדער־ ייןא ערשט צו הערן זיך לָאזט הילכערס די ֿפון   

 : הונדערט... ֿפיר, דרַײ ,ווייצ דעם נָאך, קולעכל

 !ַאטוויוו, ךעימלרקלעזמאָ , ַאטוויוו‒    

 אינעם ַאנידער זיך זעצט, טישל צום אום זיך קערט מוליע   

 זַאל אין ָאן ינטשטוו, ישניקוו גלעזל אַ  ָאן זיך גיסט, ֿפָאטעל

 :ַארַײן

... חתונה דער אויף מָארגן קומען צו ניט ֿפַארגעסט! ייםלח‒    
 .חתונה יִידישער אַ  אויף

 די ֿפון קולות די. ייטזיצנדיקערה ַאנטשלָאֿפן ערטוו מוליע און   

 .שטילער און שטילער ַאלץ ערןוו קינדער

 סוף דער איז דָאס ַאז, זַײן קען'ס, און ֿפַארטונקלונג

 

 13. 02. 2012,  ־דןת  רמ
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 ר דרַײ אירעֿפא  טישל  א  
 

 קטןאַ וויי יל אין צפּ נגער־שאַ ן איציק מאַ 

 

 

 זשן:אַ נאָ ערספּ 

 

 ר' איציק

 לוועלוור' 

 סוימשה גר

 ו, דער קרעטשמערפּ ר' לו

 ה די קרעטשמערקעכּ מל

 טער ויהער זיגמונד קר

 י־זמריםלכּ 

 

 , 1937ר אָ ס, אין יאַ ר אין יֿפאָ די געשעענישן קומען 

 ו"פּ ו סין לופּ אין דער קרעטשמע "לו

 

 יעס ַאפֿ רגאָ ן מיט די אמתע ביאָ צו ט ניטבן אָ די געשעענישן ה

 זשןאַ נאָ ערספּ ון די פֿ 
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 קטאַ ערשטער 

 

 אין דער קרעטשמע

 ס. אַ קרעטשמע אין י אַ    

ן. אָ ערזפּ יר פֿ ר ֿפאַ טישל  אַ  ייטאין מיטן דער קרעטשמע שט   

בן אַ ל אַ עזער, ליר גפֿ ַײן, ווסער בוטל ויגר אַ  ייטן טישל שטפֿ ויא

סלינעס. בַײם טישל זיצט אַ זע, גרינע ציבעלעס און מדט, ברינויבר

 ר' איציק.

  ר' איציק:

 ניטוס, און קען פֿ דעם לינקן  ייטסגעדרויב זיך אאָ ו, איך הפּ ר' לו

שטיקל  אַ ך אָ גוט, ברענגט מיר, ביטע, נ ויזאַ . זַײט ייןשטפֿ ויא

 יר און טינט.ּפַאפּ 

 ו.פּ צו ר' לו ייטצום טישל ג   

 ו:פּ ר' לו

יר און טינט, און שרַײבט אַײך ּפַאפּ גן ויב אַ ט אַײך אַ נ

ף מיר רחמנות. איך בעט ויט אאָ ר... ר' איציק, האָ , נייטגעזונטערה

 אַ יר מענטשן, און גיט פֿ ר ֿפאַ ַײן ווך געשטעלט אָ ב דאָ אַײך... כ'ה

ר ייעז אַ ף וירטן אאַ וויק. מיר לַײדמעטכּ ן ויקוק, דער בוטל איז ש

די צו הערן אַײך זינגען. כּ ין, ווון פֿ זש אַ סט. ער קומט אַ ודיקן גּכבֿ ב

 ען.ָאפּ כר ורכּ זינגען, און ניט צו הערן אַײער שי

 ר' איציק:

יל אַײך וור איך אָ גוטער מענטש, נ אַ ר ייעו, איר זענט זפּ לו 'ר

קע אַ ר איר זענט טאָ גערעכט. נ ניטאיר זענט  –ן, ָאפֿ נץ אַ גן גאָ ז
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ס וייק. עס זעט אלַײדמעטכּ ן ויז דער בוטל איז שאַ גערעכט,  אָ י

 אַ יקן בוטל און ברענגט לַײדעק דעםוואַ ... ביטע, נעמט ייןניט ש

 ולן.פֿ  אַ נַײעם, 

 ו: פּ לו 'ר

 ורניק.כּ שי אַ  –לי־זמר, טַײטש כּ  אַ לי־זמר בלַײבט כּ  אַ טעניו, אָ , גאָ 

 ר' איציק:

 אַ ן אין אָ ל איך טאָ ס זאָ ווו? פּ לו 'ילט איר, רווס זשע אָ וו

נקעס? און בכלל, איר אַ דער שטעלן באָ קן אָ קרעטשמע? שטריקן ז

לי־קודש, כּ  אַ ר כ'בין אָ לי־זמר, נכּ  ייןק ניטטעות, איך בין  אַ ט אָ ה

 עט!ּפאָ  אַ איך בין 

 ו: פּ לו 'ר

ל אָ ז איבער אַײך זאַ הין... דער עיקר איז, אַ לי כּ  אַ הער, אַ לי כּ  אַ 

רַײן אַ ט זיך צו מיר ַאפּ ג כאָ נים. ניט יעדן טפּ  דָאסערן וונאָ איך ניט 

 ין.וומע אַ ון ספֿ זש אַ ד יִ רַײכער י אַ 

 ר' איציק:

רַײן צון אַײך, אַ קע אַ ט ער זיך טַאפּ ן כַאפּ ו... כפּ לו 'ו, רפּ לו 'ך, ראַ 

, יידשטיקל אונטערש אַ ילט פֿ ר קומען קומט ער צו מיר. איר אָ נ

 ?אַ ה

 ו: פּ לו 'ר

 אַ . איך בין ָאפּ דעם ק ייטרדרֿפאַ נצן אַ ט מיר אין גאָ איר ה

 לידל. ייןש אַ ב ליב אָ שוט כ'הפּ ד, יִ סטער יאָ רפּ 

 

 



~ 96 ~ 
 

 ר' איציק:

על אַײך ווו, כ'פּ לו 'זיץ, ר אַ ט ַאפּ טעות. כ אַ ט איר אָ ה אָ , דאָ ה

לידל און אין דער  ייןש אַ בן אָ ליב ה ניטגן. מע קען אָ זעס פּ ע

 עט.ּפאָ בן דעם אָ ַײנט הפֿ  –זעלבער צַײט 

 ו: פּ לו 'ר

ז איר אַ ב מורא, אָ שוט כ'הפּ גן, אָ ילט זווס איר אָ יי וורשטֿפאַ איך 

 אַײער לעבער. ֿפון כן אַ ל מתּ  אַ עט וו

 ר' איציק:

עס  וויי,טוט מיר  אָ ט דאָ ער מיר לעבער. ווס מיר לעבער, אָ וו

 רצן. אַ ן הפֿ וי, אאָ ט דאָ ברענט מיר 

 ו: פּ לו 'ר

 ס אי'? אָ וו

 ר' איציק:

 ון מיר.פֿ עק וואַ מַײן געליבטע איז 

 ו: פּ לו 'ר

 ליב? ניטט אַײך אָ ס? זי האָ וו

 ר' איציק:

 ר ליב.ייעט מיך זאָ ז זי האַ גט, אָ רקערט, זי זֿפאַ 

 ו: פּ לו 'ר

 .ניטן ויאיך שיי טרשֿפאַ ס אָ ט דאָ 
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 ר' איציק:

גרינג  ניטר אָ ז ס'איז גאַ ס, ויַײזט אווגן. עס אָ ס קען איך אַײך זאָ וו

 ַײן.וועט. גוט, ברענגט מיר ּפאָ  אַ בן אָ ה צו ליב

 ו: פּ לו 'ר

, ייןַײן. נווז אָ גל אַ ע אַײך וולעאַ ז איך זשאַ ען, יינמ ניטלט אָ איר ז

יזיט ווכן דעם אַ ליע מאַ עט מיר קווז איר אַ ב מורא, אָ שוט כ'הפּ 

 רַײכן קונה. אַ ון פֿ 

 ר' איציק:

" צו מיר און ניט יןווון פֿ זש אַ טער "ויהער קרקומט  ערשטנס,

 ייןל איבערגאָ ז איך זאַ ילט איר, וושר פֿ נית, אצון אַײך, און ש

 נדער קרעטשמע?אַ ן אַ זיצן אין 

 ו: פּ לו 'ר

 נס?...ויזאַ עס פּ ס רעדט איר עאָ ווחס־וחלילה. 

 ר' איציק:

 גן... אָ רגעסן אַײך צו זֿפאַ ב אָ ך... כ'האַ ז אַ ך אָ נ און

 ו: פּ לו 'ר

 ך?אָ ס נאָ וו

 ר' איציק:

לטער אַ ון טערקַײ מַײן פֿ ין, קומט הַײנט ווון פֿ טערן ויחוץ הער קראַ 

 ל.וועלוורַײנד, ר' פֿ 

 ו: פּ לו 'ר

 טרינקער? אַ ך ויא
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 ר' איציק:

 ייטסגעדרויב זיך אאָ ז איך האַ ט מזל, אָ ו. איר הפּ לו 'שעמט זיך, ר

נגען זיצן צו מענדל אַ לט איך איבערגעגאָ וונדערש אַ וס, פֿ דעם 

עט. ּפאָ סער ויגר אַ יסן, איז וולט איר אָ ל, זוועלווטשקע. ר' אַ ק

 'ַײן, רווף אַײער ויַײן, אווף רומענישן ויין אבֿ סער מויגר אַ און 

 ו...פּ לו

 ו: פּ לו 'ר

 וד... ּכבֿ איך בעט איבער אַײער  אָ , טויזאַ ב וינו, א

 ר' איציק:

 אַ ר ייענַײ ליד, ז אַ נגעשריבן אָ ב אָ , כ'הבֿ גאַ ס. ויא ניטכט אַ עס מ

... און אַײערע וירפֿ ר אַײך... און אַײער ֿפאַ עציעל פּ עך ליד, סיילרפֿ 

 קינדער.

 ו: פּ לו 'ר

 ר מיר?ֿפאַ , באמת? יין. נניט ייבאיך גל

 ר' איציק:

 .וירפֿ ר אַײער ֿפאַ , באמת, אָ י

 ו: פּ לו 'ר

 מיר הערן.אָ לאיז 

 ר' איציק:

 ַײן.וונַײעם בוטל  אַ ל, ברענגט מיר כּ קודם־

עק. אין וואַ  ייטיקן בוטל און גלַײדדעם ָאפּ ראַ ו נעמט פּ לו 'ר   

ל און זעצט זיך צו צו ר' וועלוורַײן ר' אַ דער זעלבער רגע קומט 

 איציקס טיש.
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 ר' איציק:

נצן אַ ג אַ ף אַײך וירט אאַ ווב געאָ ל... כ'הוועלוול, ר' וועלוור' 

עס פּ ס הערט זיך עאָ וור. אָ ציק יפֿ ופֿ  –גן אָ צו ז ייטיקיינקל אַ ל, בֿ יו

 עלט?ווף יענער וינַײעס א

 ל:וועלוור' 

 השם...־השם, ר' איציק, ברוך־ברוך

 ס הערט זיך...אָ ווס הערט זיך, אָ וו

 לט זיך, מע שערט זיך,אָ מע ג

 ערט זיך.ווליגן און מע ש אַ גט אָ מע ז

 ן הערן?...ויס קען זיך שאָ וואון בכלל, 

 ר זיך מערן...אָ יל נוויל ניט לערנען, מע וומע 

 כן?...אַ מדָא ט, זָאגגעמישטײנס , תמ אַ קען ס אָ וואון 

 ןכאַ ווש ַײניקט דעםפּ מע  –כן, אַ קע לאַ עט טוואיר 

  –י די בערן, ווב, אָ און, גר

 חת בַײ די רַײכע הערן.תּ מע לעקט דעם 

 ר' איציק:

 .ניטל, בַײט זיך וועלווט און איר, ר' פֿ וי, די צַײט לאָ נו, י

 ל:וועלוור' 

סט. אַ ג אַ ך אָ בער, איך בין דאָ מה שהיה הוא שיהי...  –זיכער, 

 איז די משקה? וּ ווף געסט? וינעמט מען הַײנט א ויזאַ 
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 ר' איציק:

מת  אַ  –געהערט,  ניטך אָ ב איך נאָ נס הויזאַ ע... וואַ ר טשיקאָ ג

 ל טרינקען!...אָ ז

 ל:וועלוור' 

עלט, ווון יענער פֿ סט אַ ג אַ ר אָ מת, נ ייןק ניטאיך ראשית, בין 

ז דו, מַײן בעסטער און אַ נג, אַ ר בייעעס טוט מיר ז –נית, און ש

 ַײן.ווגלעזל  אַ עסט מיר וולעאַ קא דו זשוולמיד, דתּ געליבטער 

 ר' איציק:

שוט געשיקט פּ ב אָ נס? כ'הויזאַ עס פּ ס רעדט איר עאָ וול, וועלוור' 

 ַײן.וונַײעם בוטל  אַ ו צו ברענגען פּ לור' 

 ל:וועלוור' 

ס טרינקט ניט, איז מיר בכלל אָ וומענטש  אַ ַײל ווס איז גוט, אָ ד

 עס...פּ ן עוינט. נו, טו שאַ אינטערעס ניט

 /שרַײט/ר' איציק: 

איז דער  וּ ווט. ויכן טאָ ו, ס'איז גוט אַײך שיקן נפּ לו 'לד... ראַ ב

 ַײן?וו

 וס קול:פּ ר' לו

 איך...ט קום אָ 

 ל:וועלוור' 

 רט אונטערן טעלער?אָ לטסטו דאַ האַ ס באָ ווס איז גוט... אָ ד

 ר' איציק:

 נַײ ליד... אַ ... ניטראָ , גויזאַ 
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 ל:וועלוור' 

 מיר הערן.אָ איז ל

נט. ר' אַ ַײן אין דער הוובוטל  אַ ו מיט פּ לו 'רַײן ראַ עס קומט    

 דיק.וור אים אומזעעֿפאַ ל איז וועלוו

 ו: פּ לו 'ר

ביסעלע  אַ רט אַ וור, ייער איך בעט אַײך זאָ ַײן, נווט איז דער אָ 

על איך וורן, ֿפאָ עקוואַ עט ווסט אַ ינער גווז דער אַ מיטן טרינקען. 

ר אָ ס מע קען נאָ ווַײן, וובעסטן ֿפונעם קריגל  אַ גן אָ אַײך צוטר

 קריגן אין רומעניע.

 ר' איציק:

 רזשער.אַ ל זבוועלוול. וועלוור'  –נט, אַ קאַ ו, זַײט בפּ לו 'ר

 רום/אַ /קוקט זיך ו:  פּ לו 'ר

מענטש,  אַ י ווב אַײך געבעטן אָ ס אַײך?... כ'האָ עלט דפֿ י געוונו, 

ען יִ לפֿ רומאַ ן רוחות ויט, איר זעט שאָ . און איר?... ניטטרינקט  –

 טן... פֿ אין דער לו

 ר' איציק:

לט איר אָ ווביסל מער געלערנט,  אַ לט אָ ווען איר ווו, פּ לו 'ר

לע מענטשן, און אַ זעען עס ס אָ ווכן, אַ ז אָ ז עס זענען דאַ סט, וּ ווגע

כים, צדיקים אָ ר מלאָ זעען נעס ס אָ ווכן, אַ זעלכע זאַ  אָ עס זענען ד

 גערעכט... ניטגט אים צי איך בין אָ ל, זוועלוועטן... ר' ּפאָ און 

 ל:וועלוור' 

זט אים צו רו. זַײן אָ ז איר זענט גערעכט. ר' איציק, לאַ זיכער, 

 אַ ען וואיז גע ,ראָ נגע יאַ ו, אונדז צו לפּ לו ייבריה־לאַ טער, ר' ֿפאָ 

 ס צו רעדן...אָ וו אָ ניט, ס'איז אַ סך קליגער. ה
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 ר' איציק:

 ו?פּ לו 'איר הערט, ר

 ו: פּ לו 'ר

ר מיר ֿפאַ ען איז ָאפּ ען?... אַײער סָאפּ ל איך הערן? אַײער סאָ ס זאָ וו

מלאך. בעסער,  ייןק ניטז איר זענט אַ ַײז, וואַ דער בעסטער ב

טער, איך בעט ויונג מיטן הער קרפֿ זיך צו צו דער טרע ייטגר

 אַײך.

 ל:וועלוור' 

 קינסטלער... ייןק ניטזיקער קרעטשמער איז אָ , דער דאָ י

 ר' איציק:

 ון טערקַײ.פֿ סט אַ ג אַ ב אָ . איך הייטאַײך, ג ייטו, גפּ לו 'ר

 ל:וועלוור' 

יי רשטֿפאַ טערק, און איך  ייןק ניטר איך בין אָ ון טערקַײ, נפֿ אמת, 

 ס איר רעדט.אָ וולץ, אַ 

 ו: פּ לו 'ר

 עמען צו רעדן...וומיט  אָ ניטן וי, עס איז שאַ ה

 עק.וואַ  ייטס און גויזיך א ייטו דרפּ לו 'ר   

 ל:וועלוור' 

ך וין אים איז אין באָ נגל, אַ גער אַ ירט פֿ  14טעאָ מיט אים די סקוק

 נגל...אַ נצער מאַ ג אַ 

 

                                                           
 אומעט, נודנעקײט –סקוקָאטע  14
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 ר' איציק:

 מוניסט.אָ ק אַ ... ביסט ממש ייט, אומעטום זוכסטו יושרדיקאָ ה

 ל:וועלוור' 

 ?אַ זאַ קרענק  אַ ר ֿפאַ ס אָ ס איז דאָ וו

 ר' איציק:

ר אָ ציק יפֿ ופֿ רבן מיט אָ ך געשטאָ רגעסן, ביסט דֿפאַ ב אָ , כ'האָ יאַ 

 צוריק.

 ל:וועלוור' 

 סט? אַ ג אַ ף וינעמסטו א ויזאַ דע? אָ ס ציסטו די קו בַײ דער קאָ וו

 ר' איציק:

 ! ייםלח אַ כן אַ מיר מאָ גוט, ל

 ַײן אין גלעזלעך.וור' איציק צעגיסט    

 ל:וועלוור' 

ורע כּ שי אַ י ווס ויניעס זעט עס אאַ ווינטשעוון אָ ַײל וועס, פּ ג עאָ ז

 נקע.אַ שע הולייִ גוי

 ר' איציק:

עגן וועמע, ּפאָ  אַ נגעשריבן אָ ב איך אָ נומלטן האַ ים. כּ כ'בין מס

 הלע.כּ אַײער געליבטער מלאַײך און 

 ל:וועלוור' 

 נו...
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 ר' איציק:

 בענד, זיבן אוהר.אַ סי. אַ י

 טום: דריטער יענער.אַ ד

 רענעאָ הלגעבאָ וון אַ דרעס: אַ 

 ער.יינהלע דער שכּ מל וירפֿ 

 וובע דַײנען ליבן בריאַ איך ה

 געלעזן, יידרפֿ סער אָ מיט גר

 ך גוט און ליב צו מיראָ דו ביזט נ

 עזן.ווביזט געי דו ווונקט פּ 

 ןויל קרוועלווסט מיר: "בס דו שרַײאָ וואון 

 די גוטע ברידער, ָאפּ ז אָ ל

 ַײןווס גלעזל אָ ר דאָ ען ניינמיי ז

 –ע לידער" יינאון דַײנע ש

 הלע,כּ ס אַײן אירטום, מלאָ איז ד

 לסטו גוט געדענקען,אָ ס זאָ ד

 הלע,כּ הרער דיכטער, מלאַ וואַײן 

 רשענקען.ַאפֿ מוז קענען זיך 

 כט,אַ ליכט, דער ליבע און דער נדעם 

 ך,אַ דעם רעגן און דעם שלי

 כט,אַ ט אים בלינד געמאָ ס האָ וום, וידעם טר

 ך.אַ ן דפֿ וידי שטערנע א
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 ם,וילבפּ ערבע און דעם עוודער 

 ליטפֿ ס אָ וולכען, ייגפֿ דעם 

 הלעכּ און דורך דעם שענקען, מל

 ס ליד.אָ ערט צַײטיק ערשט דוו

 הל,אָ וונדן אַ ערשטפֿ סטו מיך אָ נון, ה

 –ר אָ לעס קלאַ נון, איז דיר 

 איך קיסע דַײנען ליבן מונד

 ר.אָ ע היינאון דַײנע ש

 גן דירויאיך קיסע דַײנע א

 ף אימער דַײנער,ויאון בלַײב א

 ייטאין ליבע און ערגעבנה

 ל דער ציגַײנער.וועלוו                        

 רטאָ טום: ביטע גריסע דפּ סט סקריּפאָ 

 נטעאַ בעקרַײנדע אונד פֿ די 

 און שרַײבע:

 ערענקרַאנץרזשער־אַ זב           

 נטע.אַ סטע רעסטּפאָ סי, אַ י                     

 ל:וועלוור' 

 ר' איציק...

 ר' איציק:

 ...אָ י
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 ל:וועלוור' 

 ַײן.ווכט דעם אַ ליע געמאַ סט מיר קאָ דו ה

 ר' איציק:

 איך?...

 ל:וועלוור' 

ס איז אָ רַײן, און דאַ לן אין בעכער ֿפאַ , די טרערן וויין, דו. איך אָ י

ריץ. ר' איציק, פּ ַײבערישער שוו אַ עס פּ ר עאָ ַײן, נוו ייןק ניטן ויש

 !ייםות. לחכּ ר אונדזערע מלֿפאַ סטרינקען וימיר אאָ ל

 ר' איציק:

 !ייםות! לחכּ ר די מלֿפאַ 

 רעך.פּ רבַײסן און זענען ממשיך דעם געשֿפאַ ע טרינקען, יידב   

 ל:וועלוור' 

 ד.יִ ביסענער יֿפַאר אַ ר ביסט אָ ר נישקשה, נאָ שרַײבסט גדו 

 ר' איציק:

 ביסענער?ֿפַאר אַ איך בין 

 ל:וועלוור' 

ל רעדן אָ ז איך זאַ סטו געהערט, אָ ה וּ ווער זשע דען? וו, אָ נו י

 ון מיר:פֿ כסט חוזק אַ יצער דַײטש? דו מוואָ טשערנ אַ י וו

 גן דירוי"איך קיסע דַײנע א

 דַײנער,ף אימער ויאון בלַײב א

 ייטאין ליבע און ערגעבנה

 ל דער ציגַײנער."וועלוו                        



~ 107 ~ 
 

 ר' איציק:

דן יִ ען אונדזערע יווז אַ ך, אָ ט דווייסס. איר ּפאַ ש אַ ך אָ ס'איז ד

ן צו רעדן אָ יי ן זייבך געבילדעט, הויזענען היי ז זאַ ַײזן, ווילן וו

 אַ זאַ שוט פּ דַײטש. ס'איז  אַ ך אָ כגעקרימט נאָ לטן זיך נאָ יי ווי זוו

לט אָ ווגע ניטב אָ ז איך האַ ט מיר, ייבל, גלוועלוור. ר' אָ הומ

 ות.נוד, בנאמּכבֿ נרירן אַײער אָ 

 ל:וועלוור' 

 ַײטער.וון ייען און לאָ ר?... גיס אָ ט בַײ דיר הומייסס האָ ט דאָ 

 ר' איציק:

 ?ןהלעכּ ס הערט זיך בַײ אַײער מלאָ וורגעניגן. און ֿפאַ מיט 

 ל:וועלוור' 

ך אָ יסן? כ'בין דוול איך אָ נען זאַ ווון פֿ ער? יינהלע דער שכּ בַײ מל

ס איז מיט דיר?... איך לעב אָ וול צוריק! בֿ יו אַ רבן מיט אָ געשט

 ן. ורץ און אין דַײן דמיאַ ר אין דַײן האָ ך נאָ ד

 ר' איציק:

 ?...יים, זַײט מיר מוחל. לחאָ , יאָ י

 ל:וועלוור' 

 ! ייםלח

 רבַײסן.ֿפאַ טרינקען און יי ז   

 ל:וועלוור' 

 עם אמת.יינגן דעם ראָ על איך זוודַײקע דיר 
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 ר' איציק:

 ן אמת?אַ ר ֿפאַ ס אָ וו

 ל:וועלוור' 

 ען.ווגע ניטל אָ מ ייןהלע איז בַײ מיר קכּ שום מל ייןק

 ר' איציק:

רן ֿפאָ עקגעוואַ לערע זענט איר אָ כ אַ ר ֿפאַ ס אָ ווט? איז צו ייסס האָ וו

 מבול?אַ סט ייןק

 ל:וועלוור' 

איז געקומען ס' ,שוטפּ ון אונדזערע צרות. פֿ יסן וו ויזאַ ל איך אָ ז

 רבט מען, ר' איציק.אַ ון ליבע שטפֿ רבן... אַ מַײן צַײט צו שט

 ר' איציק:

ען ווגע אָ די געהירן. ס'איז י ייטרדרֿפאַ נצן אַ ט מיר אין גאָ איר ה

 געליבטע?קײן ען ווגע ניטס'איז געליבטע צי  אַ 

 ל:וועלוור' 

 אמת?...דעם 

 ר' איציק:

 עם אמת...יינדעם ר

 ל:וועלוור' 

 . ניט ווייסאיך 

 ר' איציק:

 צעם...אָ צעם־קלאָ 
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 ל:וועלוור' 

טע, אַ חתונה געה אַ ען וון רחל־לאה, און זי איז געייסט געהאָ זי ה

 ה...כּ ן אמתע מלאַ ען ווגעזי ר מיר איז ֿפאַ ר אָ נ

 ר' איציק:

 ה...שׂ בַײ מיר איז די זעלבע מע יי.רשטֿפאַ איך 

 ל:וועלוור' 

 ַײטער.וון ייען און לאָ ען... גיס וירפֿ עגן ווגענוג צו רעדן 

נען. אין ייען צו לאָ ט ייבן די גלעזלעך און האָ ילט פֿ ר' איציק    

בַײם  ָאפּ ס און שטעלט זיך וירַײן משה גראַ נען קומט ייעמיטן ל

 טישל.

 ר' איציק:

 ע,יינהלע די שכּ ג, מלאָ ז

 ס ליד:אָ ך דאָ צי געדענקסטו נ

 רןאָ ד אַ "ס'איז בעסער צו זַײן 

 ס בליט"?אָ וובלום  אַ ער יידא

 ס ליד געזונגעןאָ ב דיר דאָ כ'ה

 עק,וואַ ן איז אַ ער די ביידא

 ינטןוורבסטיקע אַ ער די היידא

 עג.וועט דעם יִ וורֿפאַ בן אָ ה

 רןֿפאָ עקגעוואַ ן איז אַ די ב

 עק די שיף,וואַ און ס'איז 

 טַאפֿ ך מַײן בענקשאָ רקעט נאָ וואיצט 
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 .וומיט לידער און מיט ברי

 ו אין שענקלפּ ו סין לופּ בַײ לו

 ַײן,ווזיץ איך בַײם גלעזל 

 ינקלטפֿ רומער שטערן פֿ  אַ 

 רַײן.אַ ב צו מיר וידורך דעם ש

 שטערן, אַ ען וולט איך געאָ וו

 כטאַ נג געטראַ ל ניטלט איך אָ וו

 שטילן ציטער אַ לט מיט אָ וואון 

 ך.אַ ף דַײן דוילן אֿפאַ גע

 שנַײדער, אַ ען וולט איך געאָ וואון 

 גן צו דיר,וילפֿ לט איך געאָ וו

 ינגערהוטפֿ און מיט מַײן גילדענעם 

 ט אין דַײן טיר.ַאפּ נגעקלאָ 

 סגעקומעןויראַ סטו טלאָ וו

 נגן, געשטריקטן העמדאַ אין דַײן ל

 נגעןֿפאַ ט דיך געאָ ס האָ וורעמד, פֿ און די 

 רעמד.פֿ ן זעווגע ניטלט מער אָ וו

 סטו געמורמלט,טלאָ וו –צל קומט" אָ ק"ס

 רַײןאַ רבעטן אין שטוב ֿפאַ מיך 

 רשמעקט אין שטיבלֿפאַ לט אָ וואון ס'

 ַײן.וומיט יונגע ניס און 
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 שטערן ייןק ניטבער אָ בין איך 

 שנַײדער ניט, ייןילו קַאפֿ און 

 רןאָ ד אַ איז מיר בעסער צו זַײן 

 ס בליט.אָ וובלום  אַ ער יידא

 ל:וועלוור' 

 ילסטו?ווילסט מיך דערהרגענען ווס דו ביסט! אָ ווזיט אַ רּפאַ 

 ר' איציק:

 שלעכט? ויזאַ ס אי'? ס'איז אָ וו

 ס:וימשה גר

 ?אָ נַײ שטיקל ליד, י אַ עס פּ , ר' איציק! ס'איז עאָ וואַ בר

 ל:וועלוור' 

 ער?ווהניק פּ ט דער חוצאָ ער איז וו

 ר' איציק:

לע אַ ר אָ יס, נייגפֿ רעלע אַ ט ייסן האַ דער יונגער־מ –נט, אַ קאַ זַײט ב

ך און אָ ך מיר נאָ רט ער נֿפאָ ר אָ ס. דרַײ יוין אים משה גרפֿ רו

 וּ וון יידאונטערש ניטמומחה קען  אַ ילו ַאפֿ ס אָ וושרַײבט לידער, 

שוט, ער פּ הניק. פּ ט דער חוצאָ איז  וּ וונגער און אַ איז איציק מ

 רן.אָ מיר די י ייטדערג

 ס:וימשה גר

, אָ עמען רעדט איר דווס? מיט אָ ווור צי כּ איר זענט שיר' איציק, 

 עמען?וומיט 
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 ר' איציק:

 מבול.אַ ון סטפֿ ס אָ וור אָ לען. נוועלוואיך רעד מיט ר' 

 ל:וועלוור' 

סטו זיך אָ ס האָ ווס דו ביסט! אָ ווער, יינהניק אפּ העי, דו, חוצ

 נגען.אַ ביסט געגדו הין וּ ווזיך יי מענטשן? ג אַ עט צו פּ צוגעטשע

 ס:וימשה גר

ל וועלוול? וועלווס? ר' אָ וום צי ולות!!! איך חאָ לפֿ ! נסים־ונאָ ה

 אַ נו, גיט מיר אַ רט. אָ ן פֿ וירב איך אאַ ט שטאָ ך, אָ רזשער??? אַ זב

 גן! ויטש אין די אּפאַ 

 ל:וועלוור' 

 ילסטו?ווַײן ווגלעזל  אַ ליג! פֿ  אַ י ווגענוג צו זשומען 

 ר' איציק:

 .ניטער טרינקט 

 ס:וימשה גר

 . מיט אַײך טרינק איך...אָ איך טרינק י

 ל:וועלוור' 

שוט פּ איז מיר  ניטס טרינקט אָ וודיכטער  אַ ַײל ווס איז גוט, אָ ד

 נט. אַ אינטערעס ניט

 ר' איציק:

 עך...יילרפֿ ערן וועט וולד אַ ז באַ יל, פֿ איך 

 ס:וימשה גר

 ל געטרונקען.אָ מ ייןן אויב שאָ מורא, איך ה ייןק ניטט אָ ה
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 ר' איציק:

ט אָ קידוש און מע ה אַ כט אַ ן געמויט ער שאָ ל האָ מ אַ , אָ נו, י

 קדיש. אַ ז עס קומט צו אַ ט, יינגעמ

 ס:וימשה גר

 אמת.  ניט

 ל:וועלוור' 

 !ייםגענוג צו בעבען. לח

 לע:אַ 

 !ייםלח

 רבַײסן.ֿפאַ לע טרינקען און אַ 

 ל:וועלוור' 

 ך ניכטער?אָ נטשיק, ביסט נאַ נו, יונגער־מ

 ס:ויגרמשה 

 .אָ נו י

 ל:וועלוור' 

עט וורונג אין טרינקען ֿפאַ ר נישקשה, די דעראָ ס איז שלעכט, נאָ ד

 ליד... אַ עס פּ רן. בעסער זינג מיר עאָ ידי קומען צו דיר מיט 

 ס:וימשה גר

 ס?אָ וועגן ווליד?  אַ מַײנס 

 ל:וועלוור' 

 טָאקרעטשמע?  אַ זיצן מיר? אין  וּ ווס"? אָ וועגן ווט "ייסס האָ וו

 קרעטשמע. אַ עגן וועס פּ זינג אונדז ע
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 ר' איציק:

 וס...פֿ  אַ  ייטסגעדרויב זיך אאָ ז כ'האַ ד, אָ ש אַ 

 ל:וועלוור' 

ן ויבער, נישקשה.... נו, זינג שאָ ד... יִ ער יייזב אַ ר' איציק, ביסט 

 ס...ויעס, דו, משה גרפּ ע

צו זינגען. בינו־לבינו קומען  ייטף, גרויא ייטס שטוימשה גר   

 לטן אונטער משהס זינגען:אַ לי־זמרים הכּ ף געסט, און די ויזיך צונ

 נעויַא נע־ונדישע ד              

 בלָאער הימל, ביטערגרָאז... 

 און זָארגלָאז.  ורכּ שיאיך בין 

 ַײן וו קעאָ אין שענקל, זשליכ'זיץ 

 און ֿפַארבַײס מיט ליבעּפַײן. 

 , ביטערגרָאז, ויביטערגרָאז, א

 לָאז. יימף הֿפקר, כ'בין הויכ'בין א

 ף דער ערד וישלָאֿפן שלָאף איך א

 ף דער ּפַאשע לעם די ֿפערד, ויא

 לעם די ֿפערד און לעם די שָאף, 

 זיס און ביטער איז מַײן שלָאף. 

 , ביטערגרָאז, ויביטערגרָאז, א

 ָאן ַא מָאס.  טרונקעןכ'הָאב גע

 ַארצע כמַארעס, טערּפקע קימל... ווש
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  –כ'זיץ אין שענק און כַאּפ ַא דרימל, 

 און ֿפַײן...  ייןמַײן געליבטע ז'ש

 ַײן. ווברענגט מיר גיך ַא ֿפעסל  –

 , ביטערגרָאז... ויביטערגרָאז, א

 ינט ַא שַארֿפן בלָאז... ווגיט ַא 

 ף דער ערד, ויכ'ליג אין ֿפעלד גלַײך א

 לעם מיר ּפַאשען זיך די ֿפערד, 

  –ַײסע שָאף, ווע ֿפערד און ווסי

 זיס און ביטער איז מַײן שלָאף. 

 , ביטערגרָאז, ויביטערגרָאז, א

 און זָארגלָאז.  ורכּ שיאיך בין 

 .. יי.קָארנבלומען, ֿפרישע ה

 מַײן געליבטע ז'מלא־חן. 

 ַײןוו עןקנירן וועלן ט'מיר

 ַײסן טָאג ַארַײן. וו ביזן

 , ביטערגרָאז... ויביטערגרָאז, א

 ן שטרָאז, ייטכ'ליג אין מיטן בר

 און מיט רעגן שמעקט די ערד... 

 י ַא ֿפערד וו געטרונקעןכ'הָאב 

 י ַא שָאף. וואון געליטן 

 ָאף, מַײן שַאץ, שי יַארע ָאף. 
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 , ביטערגרָאז, ויביטערגרָאז, א

 ן שטרָאז. ייטאין מיטן בריי כ'שט

 לע:אַ 

 ט! אַ וויוו! אָ וואַ בר

 ל:וועלוור' 

 ר ניט שלעכט...אָ ג

 ר' איציק:

בין "ניט  וּ וובין איך און  וּ וו –גט מיר, אָ ט מַײנער, איצט זאָ ג אָ 

 איך"?

 ו:  פּ ר' לו

ט אָ לע זַײטן... אַ ון פֿ רנט אָ וואַ נקען, איצט בין איך באַ ט צו דאָ ג

ַײן קען מען שרַײבן גוטע וון אָ ך ויז אאַ זעט איר, ר' איציק, 

 לידער.

 ר' איציק:

 חור...אָ בער אין  אַ ?... קושט ייםס, ר' חאָ ווט איר ווייס

 ו:פּ ר' לו

 ל...ויסקודנע מּפאַ  אַ זאַ בן אָ ל האָ דיכטער ז אַ ע, פֿ 

 ר' איציק:

 דיכטער! ייןק ניטאיך בין 

 ו:פּ ר' לו

 ?בֿ קצ אַ ס זשע דען זענט איר? אָ וו
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 ר' איציק:

 עט!ּפאָ  אַ איך בין 

 ל:וועלוור' 

עט. און דו, ּפאָ ן אמתער אַ ר' איציק, ביסט  –ק, פֿ שום ס ייןן קאָ 

ב! אָ זשל אַ רץ און אָ הן עם־אַ בער יונג, אָ גר אַ ו, דו ביסט פּ ר' לו

ין בֿ ן אמתער מאַ ען ווקא ער איז געווען, דיִ ל זיך מאָ טע, זאַ דַײן ט

 ַײן.ווגלעזל  אַ ף וילידל און סַײ א ייןש אַ ף ויסַײ א

 ו:פּ ר' לו

 רטן?אָ ער רעדט עס דוו

 ר' איציק:

לוצעם בלינד פּ שער. ביסט  אַ שנַײדער מיט  אַ ער... ווער, וו

ס איז מַײן ליבער רבי און לערער, ר' אָ ס?... דאָ וורן צי אָ ווגע

 .ראָ נגע יאַ רזשער, אונדז צו לאַ ל זבוועלוו

 ו:פּ ר' לו

ט איר אָ כל השׂ ַײטער, ר' איציק, טרינקט... דעם וונו, נו, טרינקט 

רנט. אָ וואַ בער נישקשה, איצט בין איך באָ נקען. ורטרֿפאַ ן ויש

 הער.אַ מינוט, קום  אַ ף וינו, קום מיט מיר אאַ ס, וימשה גר

 ס:וימשה גר

לען און ר' איציקן. וועלוו, מיט ר' אָ לוצעם? איך בלַײב דפּ ס אָ וו

 ַארפֿ סודות  יין, קאָ גט דאָ ז אָ גן, טאָ עס צו זפּ ט מיר עאָ ז איר האַ 

 .ניטב איך אָ היי ז
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 ו:פּ ר' לו

לסט אָ ז דו זאַ ר, אָ סטו. זע נאָ גוטן לערער ה אַ קע אַ סט טאָ , האָ י

 ערד.פֿ  אַ י וון אין גיכן טרינקען ייבנהאָ  ניט

 ר' איציק:

 אַ גן אָ יל אַײך זווטש. איך אַ ערדפֿ  אַ י וואיר ס רעדט אָ ו, דפּ ר' לו

 מיר ברוגז.ף ויזַײן א ניטלט אָ ר איר זאָ ך, נאַ קלוגע ז

 ל:וועלוור' 

עמען צו וומיט  אָ ניטז ס'איז אַ ך, אָ ד עסטז אים צו רו. זאָ איציק, ל

 לידל. ייןש אַ ך אָ עס נפּ סטרינקען, און זינג מיר עוימיר אאָ רעדן. ל

 ו:פּ ר' לו

 ראה?ירואה־ואינו־נ אַ שד?  אַ רטן? אָ ער רעדט עס דוו

 ר' איציק:

 .ויזאַ ונקט פּ 

 ו:פּ ר' לו

ף מַײנע ויא ַאטֿפוערן. וול מען אָ היט זאַ ה... בשׂ ע מעיינש אַ 

 !פּ ונאימס קעשׂ 

 עק.וואַ  ייטו גפּ ר' לו   

 ר' איציק:

 מוז לעבן...זי טש אַ ערדפֿ  אַ ר ֿפאַ ס אָ וון מיט ויט זעט איר שאָ 

 ל:וועלוור' 

 ?אָ עמען רעדסטו דוועגן וו

 



~ 119 ~ 
 

 ר' איציק:

לעבן  אַ זעלטענע נשמה,  אַ . די קרעטשמערקע. ניט, שרַײט אַ ש

 ף איר.ויא

 ס:וימשה גר

 נַײעס! אַ לע נַײעס אַ ון פֿ נַײעס,  אַ ס איז אָ ט דאָ ! ָאּפאַ 

 ר' איציק:

 נען.אַ ון דפֿ ג זיך אָ רטרֿפאַ נו, נעם דַײנע בעבעכעס און אַ דו... 

 ס:וימשה גר

ב איך אָ שלעכטס ה יין"? קָאּפאַ גט? "אָ ב איך געזאָ נס הויזאַ ס אָ וו

 ט אין זינען.אַ געה ניטזיכער 

 ל:וועלוור' 

ן איבערגעטריקנט שטיקל אַ י וון אָ באמת, איציק, דו צינדסט זיך 

 ס.אָ שוט געטרונקען איבער דער מפּ ט אָ ס בחורל האָ ך. דאָ מ

 ר' איציק:

רן. אָ מיר די י ייטט. ער דערגאַ קאָ וודאַ  ייןק ניטל, זַײט וועלוור' 

אין רַײן אַ ך, ער קריכט מיר אָ ך, ער זינגט מיר נאָ מיר נ ייטער ג

מען אין בעט אַ מיט מיר צוז ייןך גויילסטו אוושר פֿ דער נשמה. א

 ַײגסטו?ווס שאָ וו? אַ צו מַײן געליבטער, ה

 ס:וימשה גר

 אַ עט, ממש ּפאָ סער ויגר אַ ז איר זענט אַ לט, אַ ר' איציק... איך ה

 עלן אַײך...פֿ כן אַ זוויי בער, זַײט מיר מוחל, צאָ ון, אָ ג

 זע.ויפּ נגעשטרענגטע אָ ן אַ    

 



~ 120 ~ 
 

 ס:וימשה גר

ביסל  אַ עלט אַײך סן, ס'ֿפאָ ען איר זענט... אונטערגעשוול, אָ מ אַ 

 ער...וילישער אאַ מוזיק אַ  –ך ויל אאָ מ אַ , און ייטלקיידא

 ר' איציק:

ר?... עוילישן אאַ מוזיק ייןק ניטב אָ ס איך האָ ס... דאָ ווס אָ ווס אָ וו

חת, תּ ן פֿ ויטשיריק א אַ י ווף מיר, וידעט אאַ סיאַ סטו זיך נאָ ס האָ וו

 ?...אַ ה

 ל:וועלוור' 

 ...בֿ ליע דעם יום־טואַ כט מיר קאַ רה, איר מבֿ ח

 ס:וימשה גר

 ף מיר...וירט אאַ וו. מע ייןרבותי, זַײט מיר מוחל, איך מוז ג

 נדערן צימער.אַ ן אַ עק אין וואַ  ייטף און גויא ייטס שטוימשה גר   

 ל:וועלוור' 

עט צום פּ סטו זיך צוגעטשעאָ ס האָ ווה... איציק, שׂ ע מעיינש אַ , אָ י

 ט...אַ לער יוווי אַ ר אָ בחורל? ער איז ג

 ר' איציק:

מיר  ייטלץ גאַ ן מַײנע הרגענען מיך... ווזַײט מיר מוחל. די נער

 ער...ויַאפּ קרום־קַײלעכדיק־ק

 ל:וועלוור' 

ס ניט מיט די ויא ניטן... דו קומסט ויאיציק, איציק, איציק־קר

בן דיך ליב, אָ ס האָ ווַײנט, ניט מיט די, פֿ רַײנד און ניט מיט די פֿ 

 ך ניט.ויא –ס  ויַײזט אוו, ייןלאַ און... מיט זיך 
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ס, ויגלעזל און טרינקט עס א אַ ן אָ זע. ר' איציק גיסט זיך ויפּ  אַ    

 .ייןלאַ ך זיך ויינשטן יענעם און אוווּ ן צאָ 

 ל:וועלוור' 

 בי צו טרינקען... אַ בעל־עגלה,  אַ י וודו טרינקסט 

 ערט ניט.פֿ ר' איציק ענט   

 ט זי?ייסי הווסט זי ליב? די קרעטשמערקע... אָ ה

 ר' איציק:

 ה. כּ מל

 ל:וועלוור' 

 ה... שׂ ע מעיינש אַ , אָ ה... יכּ מל אַ ך אָ נ

 ר' איציק:

לוצעם איז פּ  אָ ר דאָ רן, נֿפאָ עקוואַ לט אָ ווב איך געאָ ך נעכטן האָ נ

ה הער בֿ רַײכער בעל־טוז דער אַ ין, ווון פֿ  ווברי אַ נגעקומען אָ 

עסטרַײך,  ייןילו מיטנעמען מיט זיך קַאפֿ יל מיך זען און ווטער ויקר

 רס.ייעג־יקלַײדר די רַײכעֿפאַ רטן אָ ל זינגען דאָ ז איך זאַ 

 ל:וועלוור' 

 ס גלעט דיך.אָ וונט אַ בַײסן די ה ניטר אָ מע ט

 ר' איציק:

 ל...וועלוו, איר זענט גערעכט, ר' אָ י

 ל:וועלוור' 

כסט אַ שוט, דו מפּ ס. ויא ניטכט אַ צי ניט גערעכט, עס מגערעכט 

בער, צו אָ כט. אַ ל געמאָ מ אַ ב אָ ס איך האָ וועלערן פֿ די זעלבע 
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 אַ רענען אָ ווס צו אָ ווס זעלבע אָ עט איז דּפאָ  אַ רענען אָ וו

 משוגענעם.

 ר' איציק:

טער, ויף דעם הער קרוירטן אאַ וו ניטעל ווס... כ'אָ ווט איר ווייס

 עק גלַײך איצטער, גלַײך איצטער...וואַ ר ֿפאָ איך 

 ל:וועלוור' 

ר אָ רץ... און נאַ רץ איז דַײן האַ ר... דַײן האָ בן, נאָ עסט חרטה הוו

 נות...ווכּ נען דַײנע ייעערשטער קען לייבדער א

 ון שטול.פֿ ף ויא ייטר' איציק שט   

 אַ ון פֿ קען אָ ס צאָ זט זיך הערן דאָ אין דער זעלבער רגע ל   

רו־ו..." פּ , טאַ באָ ־צָאפּ "צ – יי,ך געשרויה אַ  –ך דעם אָ ערד, נפֿ 

מטער און אַ לפֿ יונגער צע אַ רַײן אַ ט פֿ ויאון אין דער קרעטשמע ל

 נטקעגן.אַ ט אים פֿ ויו לפּ טער. ר' לוויטער הער קרייצצעה
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 קטאַ ער ווייטצ

 

 כט...אַ גוטע נ אַ איך בין מיד, 

 

 טער:ויהער קר

 מען און הערן. אַ בענד, מַײנע ליבע דאַ גוטען 

 ו:פּ ר' לו

סט אין אַ ג אַ זאַ . ברוך־הבאָ טער, וי, ליבער הער קראָ הב־ברוך

 סט... אַ ג אַ זאַ שטעטל, 

 טער:ויהער קר

 נדע...וירפֿ ים, מַײנע ליבע אָ מציהנ־ברוכים

 ו:פּ ר' לו

סט אַ ן גבֿ בַײם חשו ָאפּ הער. נעם אַ טילדע, קום אַ טילדע, מאַ מ

 נטל און דעם שטעקן.אַ דעם מ

בַײם הער  ָאפּ , נעמט וירפֿ לינקע יונגע פֿ  אַ ן פֿ ויעס קומט צו ל   

זט אָ בער, לאָ דעם שטעקן,  ;נטל און דעם הוטאַ טער דעם מויקר

 ער איבער בַײ זיך.

 טער:ויהער קר

 ם.אַ דאַ נק, מאַ עם דיינש אַ 

 עק.וואַ  ייטכן און גאַ די ז ָאפּ , נעמט ניטערט פֿ טילדע ענטאַ מ   
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 ו:פּ ר' לו

טער. איז קודם־וימא מיד און הונגעריק, הער קרתּ איר זענט מס

טילדע, אַ שט אַײך די הענט און זעצט זיך צום טיש. מאַ וול, כּ 

 נטעך.אַ רישן הפֿ  אַ סער און אַ וונע מיט אַ ק אַ הער אַ ברענג 

 אַ נע און אַ ק אַ שיסל,  אַ טילדע מיט אַ רַײן מאַ ט פֿ ויעס ל   

טישל,  אַ ף ויא ץ, און שטעלט איםאַ סן טויגר אַ ף וינטעך אאַ ה

 בַײ דער זַײט. ייטס שטאָ וו

 טער:ויהער קר

 .אַ טילדאַ ו מאַ רפֿ נקע, אַ ילן דפֿ נקע, אַ ד

טילדע נעמט דעם אַ די הענט. מ ָאפּ שט זיך אַ ווטער ויהער קר   

 .ָאפּ ץ און איז אַ ט

 ו:פּ ר' לו

 נגער. אַ נט, הער איציק מאַ קאַ טער, זַײט בויהער קר

 ר' איציק:

 טער. ביטע, זעצט זיך צום טיש.ויקרנגענעם, הער אָ ר ייעז

 טער:ויהער קר

 רגעניגן.ֿפאַ מיט 

 ר' איציק:

 עג? ווען דער ווי איז געוו

 טער:ויהער קר

 ט.ַאפֿ נדשאַ ע ליינש אַ ר ייער נישקשה, זאָ נק, גאַ ד אַ 
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 ר' איציק:

 ילט איר?ווַײן ווגלעזל  אַ נד. אַ ל ייןש אַ , רומעניע איז אָ י

 טער:ויהער קר

 רגעניגן.ֿפאַ מיט אַײך? מיט 

 ו:פּ ר' לו

 אַ ב אָ זונדערס? איך האַ עס בפּ ילט איר עוושר פֿ טער, אויהער קר

 ".אָ ישן "מערלייזנצאַ רפֿ רעכטיקן פּ ש אַ לפֿ 

 טער:ויהער קר

נט. אַ ר אינטערעסייע"? זאָ ישער "מערלייזנצאַ רפֿ שרער כּ  אַ 

 געהערט. ניטך אָ ב איך נאָ נס הויזאַ 

 ו:פּ ר' לו

 ...ייטרשטֿפאַ ַײן איז... נו, איר וו, זַײט מיר מוחל... דער ייןנ

 טער:ויהער קר

 עס סאָ ווַײן, וועל טרינקען דעם זעלבן ווס, כ'ויכט ניט אאַ עס מ

 נגער.אַ טרינקט הער מ

 ר' איציק:

 ל צו מיר. ווויר ייענק, איר זענט זאַ ד אַ 

 טער:ויהער קר

 עקזעצן?וואַ קען איך זיך  וּ וונק אַײך. אַ ד אַ 

 ל:וועלוור' 

 ף מיר.ויזעצן אפֿ ויראַ  ניטל זיך אָ ז ער זאַ כט, אַ איציק, גיב 
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 ר' איציק:

 איך. ייןעם, מווקאַ עט אַײך זַײן בוונטקעגן מיר אַ , אָ ביטע, ד

 טער:ויהער קר

ס זיצט אָ וון, אַ קענען מיטן מאַ שר קענט איר מיך בפֿ נק. אאַ ד אַ 

 מיט אונדז בַײם טיש.

 ר' איציק:

 עמעצן זיצן בַײם טיש? אָ איר זעט ד

 טער:ויהער קר

 נטשולדיקט...אַ 

 ר' איציק:

 –נט, אַ קאַ ס איז מַײן שולד. זַײט באָ , זַײט מיר מוחל, דאָ , יאָ י

 טער.וינץ, הער זיגמונד קראַ לף ערענקראָ ווהער בנימין־

 טער:ויהער קר

 אַ ן ויב שאָ ז איך האַ כט זיך מיר, אַ נגענעם. זיגמונד. עס דאָ ר ייעז

נץ... אַ לף ערענקראָ וונץ, אַ מען. ערענקראָ געהערט אַײער נל אָ מ

 .ניטן זיך אָ , איך דערמייןנ

 ל:וועלוור' 

עס פּ ב עאָ ז איך האַ , ייןנגענעם. איך מאָ ר ייעך מיר איז זויא

ין, ווון פֿ ך אָ חה. איר זענט דפּ ון אַײער משפֿ עגן עמעצן ווגעהערט 

 ?אָ יאַ 

 טער:ויהער קר

 , ריכטיק.אָ י
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 ל:וועלוור' 

ין, ער ווון פֿ טערן ויריד קרפֿ ל געקענט הער זיגאָ מ אַ ב אָ איך ה

סער ויגר אַ דישער קונסט און יִ ון יפֿ סער קענער ויגר אַ ען וואיז גע

 ה. בֿ בעל־טו

 טער:ויהער קר

בער ער איז אָ ע, יידזעלטער־ען מַײן ווטער איז געויריד קרפֿ זיג

לט זענט אַ י וור צוריק. זַײט מיר מוחל, אָ רבן מיט זעכציק יאָ געשט

 איר?

 ר' איציק:

 טער...ויהער קר

 טער:ויהער קר

 זיגמונד. –שוט פּ נץ אַ ן גפֿ איר קענט מיך רו

 ר' איציק:

 איציק.  –ריש בֿ נץ חאַ ן גפֿ ך איר קענט מיך רווי, זיגמונד. אאָ י

 טער:ויהער קר

 ?ערענקרַאנץ און הער 

 ל:וועלוור' 

 ל.וועלוון פֿ מיך קענט איר רו

 טער:ויהער קר

 .ערענקרַאנץל וועלוו

 ל:וועלוור' 

 רזשער.אַ ל זבוולעוו –דער אָ , ערענקרַאנץ  בֿ , בנימין־זאייןנ
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 טער:ויהער קר

 ך?...אָ ... איר לעבט נבֿ ון יצחק און יעקפֿ רהם, ַאבֿ ון פֿ ט אָ , גאָ ה

 ל:וועלוור' 

 .אָ י –קא הַײנט וו. דייןל נאָ מ אַ , און אָ ל יאָ מ אַ 

 טער:ויהער קר

 אַ נען. איר זענט אַ רשטֿפאַ ב אָ , איך האַ ס? הּפאַ ש אַ ס איז אָ ד

גַײסט אין ר'  אַ ון פֿ לע אָ ר אַ עס פּ ילט עפּ ילער און איר שפּ שויש

נגעקומען גלַײך אָ שוט פּ יעסע. און איך בין פּ ישוף־כּ איציקס נַײער 

 ?אָ עס, יוואָ טאַ עטיציע. איר טרַײבט קפּ רע אַ אין מיטן 

 ל:וועלוור' 

 דער, איך בין באמת ייןס. נּפאַ ש אַ ען ווס געאָ לט דאָ ווי אַ ווהל

איך בין געקומען  ענסט,פּ געש אַ רזשערן, אַ ל זבוועלווון פֿ גַײסט 

 אַ לטן ר' איציקן אין אַ ר אונטערצוהאָ קורצער צַײט, נ אַ ף ויא

 גע.  אַ ערער לווש

 טער:ויהער קר

 גַײסט? אַ לעבעדיקער מענטש קען זען  אַ גַײסט?  אַ 

 ל:וועלוור' 

בער אָ , ניטו זעט מיך פּ יל, ר' לופּ ער. צום בַײשייניעדער א ניט

לבע דריט, מיר אַ ַײל מיר, זוו, אָ ס זעען מיך יויאיר און משה גר

 עט.ּפאָ דישן יִ סן יויגר אַ ן פֿ ילן העלוומיר  –נה, ווכּ בן די זעלבע אָ ה

 טער:ויהער קר

לעריע־אַ וואַ ק אַ ך אָ יל, דערצו נכּ שׂ מ אַ ט, איך בין ווייסאיר 

 נעס.אָ באַ באַ דישע זיִ לע יאַ אין די  ניט ייבאון איך גליציר, ָאפֿ 
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 ל:וועלוור' 

דישע יִ קוק אין די י אַ גט איר... גיט אָ נעס, זאָ באַ באַ ז

איז  ערענקרַאנץ  בֿ ז בנימין־זאאַ עט איר זען, וועדיעס, ָאפּ ענציקל

 1821ר אָ , אין י1819ר אָ , אין י1812ר אָ רן אין יאָ וורן געויגעב

? צי ניטס חידושט אַײך אָ ט דאָ . 1826ר אָ אין י –און צום סוף, 

דער זעקס אָ ינעף פֿ ערן וורן ויקען דען דער זעלבער מענטש געב

 נד? אַ נאַ ך אָ ל נאָ מ

 טער:ויהער קר

 עדיעס.ָאפּ געשריבן אין די ענציקל ייטשט ויזאַ אמת, 

 ל:וועלוור' 

עם אמת. הַײנט איז מַײן יינגן דעם ראָ על אַײך זוור' זיגמונד, איך 

ר אָ נציק יאַ וורן הונדערט און צאָ ווג, הַײנט בין איך געאָ געבורטסט

ען מַײן נשמה, מַײן ווג, אָ לט. און הַײנט איז דער לעצטער טאַ 

ב אָ ר שעה. כ'הּפאָ  אַ ף ויטש אאָ ליזירן כאַ טעריאַ גַײסט קען זיך מ

ף דעם ויט אאָ גן ויענע אייגן מיט מַײנע אאָ קוק ט אַ לט אָ וור געאָ נ

. קיינער ניטט ווייסרגן אָ עט זַײן מווס אָ ווט. און אָ לן אידיאַ געני אָ 

 געקומען.  ניטלט איך אָ וונדערש אַ ז אַ רט, אָ וון פֿ ויט מיר אייבגל

 טער:ויהער קר

 קל...אַ עקטפּ ס אַ ה, ממש שׂ ע מעיינש אַ , אָ י

 ר' איציק:

מיר אָ רדיבוקט. לֿפאַ כט, אַ געד אָ י, ניט דוועס פּ ס זיצן מיר עאָ וונו, 

 .ייםלח אַ כן אַ מ
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  טער:ויהער קר

נטשולדיקט מיר, אַ ו, פּ מינוט. הער לו ייןר אאָ רגעניגן. נֿפאַ מיט 

 ו...פּ הער לו

 ו.פּ רַײן ר' לואַ ט פֿ ויעס ל   

 ו:פּ ר' לו

 לען זי?אָ ווס ּוווטער, וי, ביטע, הער קראָ י

 ר' איציק:

 מענטש. אַ י ווו, רעדט פּ לשון? ר' לו אַ ר ֿפאַ ס אָ ס איז דאָ וו

 טער:ויהער קר

ש אַ לפֿ  אַ שטעלן אַ יל בווס. ביטע, איך ויא ניטכט אַ עס מ

 ן.אָ ערזפּ ף דרַײ וי, איישלפֿ סלאָ דישן ריִ גוטן י אַ יץ און וואָ וושלי

 ו:פּ ר' לו

ילט איבעררעדן ווז איר אַ ט, יינב געמאָ ף דרַײ אירע? איך הויא

ך אָ רט נאַ ווגן. איר וייר אפֿ  ונטערגט, אאָ געז ויזאַ , ןמיט ר' איציק

 סט?אַ ג אַ ף ויא

 טער:ויהער קר

 הע...

 ר' איציק:

ס צוקומען וימשה גרװעט שר פֿ סט... אאַ ג ייןק ניטסט, אַ ג אַ  אָ י

 עטער.פּ ש
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  ו:פּ ר' לו

כ'הָאב ַאלץ ֿפַארשטַאנען. שליווָאוויץ, צום שליווָאוויץ, און ַא 

 .רָאסלֿפלייש, ֿפַאר דרַײ אירע, ֿפַאר דרַײ מענטשן

 טער:ויהער קר

 נק אַײך.אַ ד אַ . ויגענ

 ו:פּ ר' לו

ל אַײך זַײן אָ ערטן שטול, עס זפֿ עקנעמען דעם וואַ איך על וון אַ ד

 עמער צו זיצן.ווקאַ ב

 טער:ויהער קר

ן מַײן ייגעקצולוואַ ב ליב אָ . איך הניטט זיך ימאַ ו, בפּ הער לו

 ן שטול, לעבן זיך...פֿ וישטעקן א

 ו:פּ ר' לו

 אַײך. יי רשטֿפאַ , איך אָ , יאָ ה

 .ָאפּ ו איז פּ ר' לו   

 טער:ויהער קר

 מערקט.אַ ב ניטט אַײך אָ ו הפּ ות... הער לואָ לפֿ , נסים־ונאָ י

 ל:וועלוור' 

 ברוגז.  ניטף אים ויאיך בין א

 זע.ויפּ  אַ 

 טער:ויהער קר

 ?ייםלח אַ מיר כן אַ שר מפֿ נו, רבותי, א
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 ר' איציק:

 רגעניגן.ֿפאַ מיט 

 ינטשט:ווַײן אין די גלעזלעך און וור' איציק צעגיסט    

 !ייםסט. לחאַ ר אונדזער טַײערן גֿפאַ 

 טער:ויהער קר

 !ייםעזיע! לחּפאָ דישער יִ סער יויר דער גרֿפאַ 

 לע:אַ 

 ים!בֿ טו־יים, לחייםלח

ן צו זינגען, אָ ט ייבל הוועלוורבַײסט. ר' ֿפאַ מע טרינקט, מע    

בַײ דער  ָאפּ ס און שטעלט זיך וירַײן משה גראַ סן קומט ויון דרפֿ 

ה און הערט כּ ס מלויראַ קע קומט ויהינטער דער סט וןפֿ קע. ויסט

 זיך צו צום ליד. 

 /זינגט/ ל:וועלוור' 

 ,ייןיק יונג און שייביקע בלום, ביסט איילך, דו האַ 

 .ייןרשטֿפאַ עלן דיך ניט וור די מענטשן די דומע, אָ נ

 לן,ֿפאַ ער בַײ מיר געווען איך וואון 

 ט,ַאפֿ רשלֿפאַ ערט ווען מַײן נשמה וו

 לן,אַ ף מיר דַײנע שטרויגסט דו אאָ של

 ט.ַאפֿ ידער נַײע קרווקום איך אַ ב

 טער:ויהער קר

 ייןק ניטבלום,  ייןק ניטאיך, איז  ייןליד. די בלום, מ ייןש אַ 

 ל.וועלוור אַײער געליבטע. איך בין גערעכט, ר' אָ יקס, נווגע
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 ר' איציק:

 זַײן געליבטע, מַײן געליבטע...

 טער:ויהער קר

 גט?אָ עס געזפּ מיר ע טאָ ס? איר האָ וו

 ר' איציק:

, ר' זיגמונד?... הַײנט איז אַ עך, היילרפֿ ניט  ויזאַ ס זיצן מיר אָ וו

 !בֿ יום־טו אַ ך אָ ד

 טער:ויהער קר

 ? אין מיטן חודש אלול?בֿ יום־טו אַ 

 ר' איציק:

עט ּפאָ ון אונדזער טַײערן פֿ ג אָ , הַײנט איז דער געבורטסטאָ יאַ 

ר אָ נציק יאַ ווער הונדערט און צערט וורזשער. הַײנט אַ ל זבוועלוו

 ל!אָ לע געסט! איך צאַ ר ֿפאַ ַײן ווו,  פּ לט. ר' לואַ 

 טער:ויהער קר

 ל!אָ לע געסט, איך צאַ ר ֿפאַ ַײן ווו, פּ ל. הער לואָ , איך צייןנ

 /זינגט/ר' איציק: 

 סטֿפאַ רֿפאַ ליד  אַ הלע, כּ ב, מלאָ כ'ה

 ניגון: אַ כט אַ און דערצו געמ

 גילדענע בערגַײזט אונדז וו"דער חלום 

 ליגן". אַ און צום סוף איז עס 

 הלע,כּ סטו, מלאָ יה האַ ר אַ 

 נימלט,אַ  אָ ט בין איך דאָ 
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 ַײן,ווזיצנדיק בַײם גלעזל 

 בַײם טישל אַײנגעדרימלט.

 ליפֿ טער־אַ לפֿ גל ויפֿ ט מיר דער אָ ה

 ליגלפֿ ף זַײנע גילדענע ויא

 ון דירפֿ עלע ווברי אַ כט אַ געבר

 זיגל. אַ רחתמעט מיט ֿפאַ 

 כטאַ געמפֿ ויב עס אאָ ז איך האַ און 

 נגען לעזן,ֿפאַ נגעאָ און 

 עןווגע ווברי ייןק ניטאיז עס 

 עזן.וור דו ביסט עס געאָ נ

 ראָ זטע האָ נקע, מיט צעלאַ של אַ 

 נעןאַ ר מיר געשטֿפאַ ביסטו 

 ענצטער זיךפֿ בן הינטערן אָ און ס'ה

 נען.אַ שטאַ יטעט די קווצעצ

 ן,ויל־קרוועלוו, ויגט: "אאָ סטו געזאָ ה

 –נגעליטן" אָ ב זיך אָ ס כ'האָ וו

 םויעבפּ לטער ליאַ ט דער אָ און ס'ה

 יטן.ווף ס'נַײ גענומען צויא

 הלע,כּ גט: "גוט, מלאָ ב איך געזאָ ה

 ס דו ביסט געקומען"אָ ווגוט, 

 –ע הענט יידב מיט מַײנע באָ און כ'ה
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 רומגענומען.אַ דעם טיש 

 כט: אַ ט זיך די שענקערקע צעלאָ ה

 ן?ָאפֿ אַײך געטרט זיך אָ ס האָ וו"

 ,ערענקרַאנץ ס, הער ויַײזט אוואיר זענט, 

 ן".ָאפֿ בַײם טישל אַײנגעשל

 טעלאָ עק אין מַײן הוואַ בין איך 

 עדערפֿ און גענומען טינט און 

 לאָ לע מאַ ר הַײנט און ֿפאַ די כּ און 

 עדער,יאַ יסן עס וול אָ ז

 סטֿפאַ רֿפאַ ע ליד יינס שאָ ב איך דאָ ה

 –ניגון  אַ כט אַ און דערצו געמ

 ַײזט אונדז גילדענע בערגוודער חלום 

 ליגן. אַ און צום סוף איז עס 

ל צערונען וועלווערט ר' וורענדיקט זינגען, ֿפאַ ז ר' איציק אַ    

 אַ ס צו דער סטעליע ויגט אאָ ון זַײן שטול שלפֿ טן. פֿ אין דער לו

 לקנדל.אָ ווַײס וו ייןקל

 טער:ויהער קר

 ל....וועלווהינגעקומען? ר' אַ הין זענט איר וּ וול, וועלוור' 

 ר' איציק:

 ַײזט אונדז גילדענע בערגוודער חלום 

 ליגן. אַ און צום סוף איז עס 
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סטרינקען וימיר אאָ לער מענטש. לוווי אַ ר' זיגמונד, איר זענט 

 עם חלום.יינר דעם שֿפאַ 

 טער:ויהער קר

הינגעקומען אונדזער... אַ הין איז וּ וובער אָ רגעניגן. ֿפאַ מיט 

 זער...אונד

 ר' איציק:

גן איבערן וילפֿ עקגעוואַ , זי איז אָ ע? הווּפאַ לדענע אָ ער? די גוו

 ון טערקַײ... פֿ ה כּ רצן ים... צו דער מלאַ ווש

 טער:ויהער קר

ר די ֿפאַ  –ע בלומען, יינר די שֿפאַ סטרינקען וימיר אאָ איז ל

ר די ֿפאַ סטרינקען ויר אֿפאָ איך  ייגיציר, לָאפֿ ן אַ י ווען. וירפֿ 

 ען! וירפֿ ר די ֿפאַ . רבותי, ייטנדיקערהייעען שטוירפֿ 

 ר' איציק:

  עם חלום!יינר דעם שֿפאַ ר די בלומען, ֿפאַ 

 לע טרינקען. אַ    

 טער:ויהער קר

יל איך מיט אַײך וועך, יילרפֿ ער ווער איך יידר' איציק, א

 ן ערנסטן ענין.אַ עגן וואיבעררעדן 

 ר' איציק:

ב ליב צו רעדן אָ ון מַײן זַײט, הפֿ טש איך, אָ דרבא... כאַ ו־דרבאאַ 

עך. ביטע, ר' יילרפֿ ר אָ ן גויען איך בין שווכן אַ עגן ערנסטע זוו

 –ַײן און ברינזע וושטיקל ברינזע.  אַ רבַײסט מיט ֿפאַ זיגמונד, 

 רעכטיקער בוקעט! פּ  אַ ס איז אָ ד
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 טער:ויהער קר

ון די פֿ ער יינקורץ. איך בין א עס מַאכןעל וונק. איך אַ ד אַ 

ן יילר טאָ דרַײ יוויי־ינער קהילה, און יעדע צווון דער פֿ ירערס פֿ נאָ 

ון פֿ עטן ּפאָ דישע יִ רימטע יאַ ון די בפֿ עם יינענדיע אפּ סטי אַ מיר צו 

ף אונדזערע ויין אוול זיצן אין אָ עט זּפאָ ז דער אַ ע, ָאפּ יירמיזרח־א

 שרַײבן, שרַײבן און שרַײבן.  –קעסט און 

 ר' איציק:

 טו.פֿ וידישער איִ י אַ וח, ממש כּ שר־יוח, ר' זיגמונד, יכּ שר־יי

 טער:ויהער קר

ר צוריק, אָ יוויי ן. מיט צָאפֿ נץ אַ על זַײן מיט אַײך גוונק. איך אַ ד אַ 

ר ֿפאַ  טאַ דנדיאַ נַײעם ק אַ סקלַײבן ויט אפֿ ראַ בן געדאָ ען מיר הוו

געקענט  ניטקלט, און אַ וובן מיר זיך געאָ ענדיע, הפּ דער סטי

 נעמען...וויי ון די צפֿ סקלַײבן ויא

 ר' איציק:

 איך הער אַײך...

 טער:ויהער קר

איציק  –טן אַ נדידאַ קוויי ישן צווקלט צאַ וובן זיך געאָ מיר ה

 רג...אַ בייננגער און אליעזר שטאַ מ

 ר' איציק:

 ...הרכבֿ זכרונו ל

 טער:ויהער קר

 . הרכבֿ זכרונו ל
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 ר' איציק:

 ס?אַ י ייןעציעל געקומען קפּ און איר זענט ס

 טער:ויהער קר

ר מע אָ רשע, נאַ ווען אין וועציעל. כ'בין געפּ עציעל און ניט ספּ ס

 ױףרומעניע, א ייןרן קֿפאָ געָאפּ ז איר זענט אַ גט, אָ ט מיר געזאָ ה

יץ, אין לעמבערג, אין וואָ ען אין טשערנווב. כ'בין געויאורל

 , און... ווקעשענע

 ר' איציק:

 אומגעריכטע נַײעס.ן אַ  יי.רשטֿפאַ , איך אָ י

 טער:ויהער קר

ער, מיר פֿ מיטן ענט ניטגלַײכער מענטש. אַײלט זיך  אַ איך בין 

לע אַ ון פֿ זיקן ענין אָ נדלען דעם דאַ האַ ף צו בויר טעג אּפאָ  אַ בן אָ ה

 זַײטן.

 ר' איציק:

 נק... אַ ד אַ , אָ , יאָ י

 זע.ויפּ  אַ    

 טער:ויהער קר

 ג.ָארשלֿפאָ עגן אונדזער ווכט אַ גוטן טר אַ גיט 

 ר' איציק:

רטן, בַײ אָ , ר' זיגמונד, צי זעט איר דבֿ גאַ ן. אָ על עס טוו, איך אָ י

 ן?אַ מ־יונגער אַ  ייטקע, שטוידער סט
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 טער:ויהער קר

 ס?אָ ער איז דוו, אָ י

 ר' איציק:

 בט מיר?...וין אוניקום. איר דערלאַ ס איז אָ , דאָ ה

 טער:ויהער קר

 ט ער?ייסי הוו, זיכער. אָ י

 ר' איציק:

זט אָ נגעבלאָ רטן אָ טו דייסס שטאָ ווס, ויט משה. משה גרייסער ה

 ף...אָ סאָ ילפֿ הער, דו, אַ קום  ?ן אינדיקאַ י וו

 ר קומט צו צום טישל.אָ ענקלט זיך, נווס קוימשה גר   

 ר' איציק:

ין. הער ווון פֿ טער ויהער זיגמונד קר –נט, אַ קאַ משה, זַײ ב

 יס.ייגפֿ רעלע אַ  –ערדיקן לעבן יִ רפֿ ס, אין וימשה גר –טער, ויקר

 ס:ויטער און משה גרויהער קר

 נגענעם.אָ ר ייעז

 ר' איציק:

 זיץ. אַ  ַאפּ עג, כוון פֿ וים אויב אַ י וו ניטיי משה, שט

 ס:וימשה גר

 איז אונדזער?... וּ וונק. און אַ ד אַ 

 ר' איציק:

 ער? דער נעכטיקער חלום?וו
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 ַײזט אונדז גילדענע בערגוו"דער חלום 

 ליגן". אַ און צום סוף איז עס 

 טער:ויהער קר

 ַײן, ברינזע...וויש. יימילט זיך הפֿ ר' משה, ביטע, 

 ר' איציק:

 און לידער.

 טער:ויהער קר

 עט?ּפאָ  אַ , איר זענט אָ ה

 ס:וימשה גר

 איך... איך...

 ר' איציק:

עט און ער ּפאָ  אַ , ער איז אָ בתולה? י אַ י וועטשסטו זיך, ווס קאָ וו

זענען  וּ וון יידאונטערש ניטן וירן. איך קען שאָ מיר די י ייטדערג

 ...ָאפּ ף מַײן קויצרה א אַ זענען זַײנע.  וּ וומַײנע לידער און 

 טער:ויהער קר

 למיד?תּ  אַ  ערז ר' משה איז אַײעראַ ט עס, ייס? הויזאַ ר אָ ג

 ר' איציק:

 למיד.תּ  אַ ס איך בין זַײנער אָ ד

 ס:וימשה גר

על איך וו, ייןעקגוואַ ל אָ ז איך זאַ ילט, ווב איר ויר' איציק, א

 .ייןעקגוואַ 
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 ר' איציק:

ס?... זיץ און אָ ווסער צי אַ וון ייסדן אין האָ ט דיך געבאָ ! מע האַ ש

ב אָ ז איך האַ ג. דער בחור טענהט, אָ ס איך זאָ וו ווייסַײג. איך ווש

געהער. און ער איז גערעכט, איך הער די  לישאַ מוזיק ייןק ניט

 ויזאַ ן ירפֿ סויא ניטיי ר איך קען זאָ ריטעם, נ םאון דעדיע אָ מעל

ן צו זינגען, אָ  ייבז איך האַ סע צרה. ויגר אַ ס איז אָ י איך הער. דוו

ט, יינלעך. און משהלע מיידן זיך די מפֿ ויאון צעל לייגפֿ גרן די פּ 

ערטער. דער אמת, וור זַײנע אמתע ֿפאַ ף אים ויא ייזז איך בין באַ 

ט ער אָ ך האָ . דערצו נייןלאַ ף זיך ויא ייזאיך בין בז אַ בער איז, אָ 

 קול. ייןק ניטקרענק און  אַ ב אָ קול, און איך ה ייןש אַ 

 טער:ויהער קר

 ערטער.ווון אַײערע פֿ איך בין ממש צעמישט 

 ר' איציק:

דעם  ייטסגעדרויב זיך אאָ ז איך האַ ד, אָ ש אַ ס... אָ וואיך  ווייסהע, 

לט אָ וווס, פֿ ען ניט מַײן וו. ייןשטפֿ ויא ניטוס און איך קען פֿ לינקן 

כט דעם בחורל אַ רַײן און געבראַ סן וינגען אין דראַ איך גלַײך געג

 ַײגן.וון־צווליאָ ר ּפאָ  אַ 

 ס:וימשה גר

 ר' איציק, גענוג...

 ר' איציק:

ז ער שרַײבט גוטע אַ גרעסערע מעלה זַײנע איז, ַא ך אָ בער נאָ 

ַײן איז געגליכן ווטש אָ ַײן, כוונדל ָאפּ טר אַ ן אָ  –מערקט אַ לידער, ב

 ורה.תּ צו דער 
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 טער:ויהער קר

רגעניגן צו ֿפאַ  דָאס ן אונדזַאפֿ רשֿפאַ עט איר וושר פֿ ר' משה, א

 ון אַײערע לידער?פֿ עס פּ הערן ע

 ר' איציק:

ס ויטישל. משה גר דעם עולם צו אונדזער וֿפטו, רפּ זיכער. ר' לו

 עט זינגען מַײנע לידער. מוחל, זַײנע לידער.וו

הלע בלַײבט כּ לי־זמרים און געסט. מלכּ ן צו ייעצום טישל ג   

 ן זינגען:אָ ט ייבס הויקע. משה גרויבַײ דער סט ייןשט

 עכע קרעטשמעיילַא ֿפר

 ַאלד וואין ַא קרעטשמע בַײ ַא 

 קומען זיצן יונג און ַאלט. 

 עג וואין דער קרעטשמע בַײ ַא 

 עך איז דָאך ַאלע טעג. יילֿפר

  ייןקרעטשמערקע ַאלאון די 

 איז אי יונג אי מלא־חן. 

 הָאט זי ַא מָאל געזען ס'ער וו

 ֿפילט אין הַארצן ֿפַײער־ברען. 

 צַײט נַײן אין ָאסיעוויונגער 

 לע לַײט. ווויף די וינעמט צונ

 ך דער קרעטשמער אין ַא שּפַאס, ויא

 ַײן גלַײך ֿפון דער ֿפַאס. ווזשליָאקעט 
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 ַאטעווקונדסע, לוט שיּכור

 קרַאצט ער זיך די לינקע ּפיַאטע, 

 עט איבערטרינקען ווער אים וונָאר 

 עט דָאס גַאנצע לעבן הינקען. וו

 ף ַא בַאנק, ויליגט ַא בחור א

 קושט זיך מיט ַאן ַאלטער שלַאנג. 

 ף מַײנע ׂשונאים ויַאזַא יָאר א

 ב זי הָאט געהערט ֿפון בׂשמים. ויא

 ָאבער זי הָאט ַאלע מעלות, 

 ען זי קרעכטשעט מיט התלהֿבות. וו

 עט זי זען ווער אין חלום וו

 . ווייןעט מיט ַא געוו ייןֿפשטויא

 טער:ויהער קר

ט, אַ וויווט, אַ וויווס! ויזענט באמת גר ר! ר' משה, איאָ וואַ בר

 ט!אַ וויוו

 ס:וימשה גר

 לעמען. אַ נק אַײך אַ ד אַ 

 שטעלן.ָאפּ  ניטרהוסט זיך און קען זיך ֿפאַ משה    

 ס:וימשה גר

 ר מינוט.ּפאָ  אַ ף ויזן אאָ רלֿפאַ זַײט מיר מוחל, איך מוז אַײך 

 ון דער קרעטשמע.פֿ ס ויראַ ט פֿ וימשה ל   
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 ר' איציק:

ר אָ ייי וור. צעקטאָ ב גערעדט מיטן דאָ ס. כ'האָ ס אי' דאָ ... דאָ י

ר אונדז ֿפאַ לונגען, ניט  די ה איןכּ מ אַ מער...  ניטקסימום, אַ מ

 כט.אַ געד

 טער:ויהער קר

 עגן דעם?ווט ייסוו.. ער .יירשטֿפאַ איך 

 ר' איציק:

 אַ עט, ּפאָ  אַ ך אָ יסן, ער איז דוו ניטל אָ ז ער זאַ . און בעסער, ןיינ

 עט. ּפאָ גוטער 

 טער:ויהער קר

 אַײך. יירשטֿפאַ , איך אָ י

 ר' איציק:

ט סיינַײ ביכל, עס ה אַ רענדיקט ֿפאַ ב איך אָ נומלטן האַ ר' זיגמונד, 

ער". נייהלע דער שכּ צו מל וורזשער שרַײבט בריאַ זבל וועלוו"

ס ויראַ זט אָ ון מיר, און לפֿ נה תּ מ אַ יד. נעמט עס ־בֿ תכּ ט איז דער אָ 

על זַײן גליקלעך, ווז כ'אַ ט מיר, בייין. און גלווס ביכל אין אָ ד

יי ווף צויענדיע אפּ ינער סטיווקומען די אַ עט בווס ויב משה גרויא

 ה...ווציסע מויגר אַ ן אָ עט טוור. איר אָ י

 טער:ויהער קר

ן. איך גיב אַײך אָ ר קענען טאָ על נווס כ'אָ וולץ, אַ ן אָ על טוואיך 

 יציר.ָאפֿ דישן יִ י אַ ון פֿ רט אָ וו אַ רט, אָ וומַײן ערנ
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 ר' איציק:

ב אָ ַײל כ'הווין, וו ןייקומען ק ניטאיך ערן, קען וידאַ נק. צום באַ ד אַ 

ריז. עס ּפאַ ף מיר אין וירט אאַ וומע  –ער, יִ רפֿ ון פֿ גט אָ ן צוגעזויש

 טוט מיר לַײד.

 טער:ויהער קר

 רט...אָ וו אַ רט איז אָ וו אַ אַײך,  יירשטֿפאַ , איך אָ י

 ו.פּ צום טישל קומט צו ר' לו   

 ו:פּ ר' לו

מעט כּ ן ויאיז ש שיילפֿ ס אָ ז איך שטער אַײך. דאַ זַײט מיר מוחל, 

 מער... ניטלבע שעה, אַ ה אַ ך אָ רטיק, נֿפאַ 

 טער:ויהער קר

ז אַ ס, ויַײזט אוונטשולדיקן. ס'אַ ו. איך מוז זיך פּ נק, ר' לואַ ד אַ 

ף ממש אָ כט, איך שלאַ ר מיד געמעייט מיך זאָ עג הוונגער אַ דער ל

ן, מיר ווויררוקט אין אֿפאַ  שיילפֿ סלאָ . דעם רטייאַײן זיצנדיקערה

 ים?כּ רי. ר' איציק, איר זענט מספֿ רגן אין דער אָ עלן אים עסן מוו

 איציק:ר' 

 ים.כּ . איך בין מסאָ י

 ו:פּ ר' לו

ל אַײך אָ ז זי זאַ , וירפֿ על איך גלַײך צושיקן מַײן וו, ויזאַ ב ויא

 ן דעם צימער.ייטצוגר

 טער:ויהער קר

 ה...בֿ טו אַ יל אַײך בעטן וור איך אָ נק אַײך, נאַ סן דויגר אַ 
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 ו:פּ ר' לו

 ביטע, ביטע...

 טער:ויהער קר

ז אַ בן, וידערל ניטאיך קען זיך יציר, און ָאפֿ ן אַ ו, איך בין פּ ר' לו

ס איז מעגלעך, אָ ב דויל זַײן מיט מיר. אפּ ל זיך מטאָ ז וירפֿ  אַ 

 נצביל.אַ מ אַ  שיקט, ביטע, צו

 ו:פּ ר' לו

 יילד גאַ ן, באָ על עס טוו ןיילאַ . איך אָ , יאָ י ,יירשטֿפאַ , איך אָ ה

 ף.ויראַ איך 

 טער:ויהער קר

ון די פֿ ער נייען אווס איז געאָ מיט אַײך. ר' איציק, ד ייאיך ג

 כט.אַ גוטע נ אַ נטן אין מַײן לעבן. וואָ שענסטע 

 ר' איציק:

רץ אַ ה אַ בן אָ יציר קען הָאפֿ דישער יִ י אַ ר אָ ז נאַ ס, ויַײזט אוועס 

 מלאך... אַ ון פֿ 

 טער:ויהער קר

 נען.אַ רשטֿפאַ ב ניט אָ ביטע, כ'ה

 ר' איציק:

 .טייט געזונטערהָאפֿ שלכט און אַ גוטע נ אַ ס. ויכט ניט אאַ עס מ

 טער:ויהער קר

 רגן.אָ נק. ביז מאַ ד אַ 
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ו פּ . ר' לוָאפּ קל מיטן קאָ ש אַ ר גיט אָ , נניטערט פֿ ר' איציק ענט   

 יין זעייַײטער גווקע און ויטערן צו דער סטויהער קר טייגלאַ ב

רַײן משה אַ  טייק. אין דער קרעטשמע גאָ ן שטייטוון צפֿ ויף אויראַ 

 ס.ויגר

 ס:וימשה גר

 טער?ויאיז הער קר וּ וועק? און וואַ ן וילע זענען שאַ 

 ר' איציק:

 ף.ויראַ  ייף דיר אין זַײן צימער. גוירט אאַ ווער 

 :משה גרױס

 ף מיר?...ויף מיר? אוירט אאַ ווער 

 ר' איציק:

 ר מיד.עייַײל ער איז זווצַײט,  ןייק ניטרליר ֿפאַ ף דיר. ויא

 ס:וימשה גר

 ...ייגוט, איך ג

ק. ר' איציק בלַײבט אָ ן שטייטוון צפֿ ויף אויראַ  טייגס וימשה גר   

 ה.כּ צו מל טייזיצן בַײם טישל. צום טישל ג

 ה:כּ מל

 ון טיש?פֿ נעמען ָאפּ ראַ איך קען 

 ר' איציק:

 ג מיר...אָ ה, זכּ גלעזל. מל אַ ז איבער דעם בוטל און אָ ר לאָ , נאָ י
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 ה:כּ מל

ז איך אַ ון מיר? פֿ ילסטו ווס אָ וו. ניטנוג. מוטשע מיך עאיציק, ג

ילסטו, ווס אָ ב דיך ליב? דאָ ז איך האַ גן, אָ ל זאָ מ אַ ך אָ ל דיר נאָ ז

ן אַ מ אַ ב אָ . איציק, איך הןיילאַ ַײניקסט מיך און זיך פּ ס? דו אָ ד

 , ביטע.ניטמיט זיבן קינדער... מוטשע מיך 

 ר' איציק:

 יק...בייף אוירן, אֿפאָ עקוואַ על איך וורי פֿ רגן אין דער אָ , מאָ י

 ה:כּ מל

 הין?וּ וורן, ֿפאָ עסטו ווהין וּ וו

 ר' איציק:

 ןיירן קֿפאָ על ווטערקַײ, כ' ןייהין? קוּ ווט סייס האָ ווהין? וּ וו

 ער...נייהלע דער שכּ ר מלנעעימבול, צו אַ סט

 ה:כּ מל

 , איציק...רגןאָ דערלעבן ביז מ ניטעל וואיציק, איך 

 ר' איציק:

קוש  אַ ר גיב מיר אָ כט. נאַ רן הַײנט בַײ נֿפאָ עקוואַ על איך וון אַ ד

 ן, אין שטערן...פּ אין די לי ניטן... ויש –און 

גן. ויכטע אאַ רמֿפאַ ערט, מיט ניירשטֿפאַ י וור' איציק זיצט    

 ן.פּ קוש אין די לי אַ ן און גיט אים אָ ט זיך גייה בכּ מל

 ה:כּ מל

 ...ניטל אָ מ ןיירגעסן... קֿפאַ על דיך ניט וואיך 

עק צו דער וואַ  טייעס און גפֿ ס געאָ ץ דאַ ט ןפֿ ויה שטעלט אכּ מל   

 ס.וימשה גר ָאפּ ראַ  טייבן גויון אפֿ ע. קויסט
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 ס:וימשה גר

 ווייף צויענדיע אפּ סטי אַ ט גיירגעלֿפאָ ט מיר אָ ר' איציק, מע ה

 ר גליק...ֿפאַ רבן אַ שט ייע, איך גניימע מַײנע שאַ ין. מוור אין אָ י

 ר' איציק:

שר כּ סט עס אָ גוטער שעה, משהלע, דו ה אַ ל זַײן אין אָ עס ז

ירה ניט בֿ ן עאַ ך אָ . ס'איז דםיילח אַ כן אַ מיר מאָ רדינט. איז לֿפאַ 

גן אָ צו ז טיייקנייקל אַ ך. אַ ז ריכטיקעוו אַ זאַ ר ֿפאַ סצוטרינקען ויא

 ין.ווענדיע אין פּ סטי אַ  –

 ס:וימשה גר

אַײך, טער איז געקומען צון ויז הער קראַ ט, נייב געמאָ און איך ה

 זוך...אַ ב אַ ף ויא

 ר' איציק:

 !םיי, משהלע, לחםייכט... לחאַ ט לאָ כט און גאַ מענטש טר אַ 

 ס:וימשה גר

 !םיילח

ו און פּ ר' לו ָאפּ ראַ  טייק גאָ ן שטייטווונעם צפֿ טרינקען.  ייז   

 .וירפֿ שושקעט זיך מיט זַײן 

 :ופּ ר' לו

צַײט צו די קינדער.  רקורצע אַ ף ויא ןייסגויראַ ר' איציק, איך מוז 

ור כּ שיר אָ . נאָ הן, זי בלַײבט דכּ ג מלאָ עס, זפּ ן עפֿ ראַ עסט דווז דו אַ 

דיך ן אונטערגעריסן די קריזשעס ויב זיך שאָ ן, איך האָ  ניטזיך 

 זש.אַ ן עטייטוון צפֿ וין אפּ שלעֿפצוױַאר

 



~ 150 ~ 
 

 ר' איציק:

 חור...אָ בער אין  אַ קוש 

 .ָאפּ ו איז פּ ר' לו   

 ס:וימשה גר

גוטער  אַ ר עייך זאָ ט איר צון אים? ער איז דאָ ס האָ וור' איציק, 

 מענטש.

 ר' איציק:

 נט.אַ ווצו דער  ןייט מיט די צָאפֿ ען ער שלווגוטער...  אַ , אָ נו י

ש. אַ לפֿ ון דער פֿ ַײגן. ר' איציק טרינקט ווע זיצן און שדייב   

ן. ָאפֿ נטשלאַ ערט וון טיש און פֿ ויא ָאפּ ט דעם קגייס לוימשה גר

קע און ויבַײ דער סט טייה שטכּ ן צו זינגען. מלאָ ט בייר' איציק ה

 הערט זיך צו.

 ר' איציק:

 ג,אָ ס איך זאָ וו ניטט ווייסער יינק

 יל.ווס איך אָ וו ניטט ווייסער יינק

 ז וימ אַ מיט   זיבן מַײזלעך

  ן דיל.אויפֿ ן ָאפֿ של

 זוימ אַ זיבן מַײזלעך מיט 

 כט.אַ זענען, דוכט זיך, 

 עליושַאפּ ן דעם קאָ טו איך 

 כט.אַ גוטע נ אַ  –ג אָ און ז
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 עליושַאפּ ן דעם קאָ טו איך 

 .ייןז זיך גאָ און איך ל

 כטאַ עט בַײ נפּ מען ש ייטזשע ג ּוװ

 ?ייןלאַ ינקער יינא

 רק,אַ שענק אין מיטן מ אַ  ייטשט

 לד,אָ דו, י –ינקט צו מיר, וו

 ַײן,וועסעלע מיט פֿ  אַ ב אָ כ'ה

 לד.אָ עסעלע מיט גפֿ  אַ 

 ף די טיר,וין שנעל איך אפֿ ע

 –רַײן, אַ ל ֿפאַ און איך 

 לע אַײך,אַ  בֿ גוט־יום־טו אַ 

 זַײן. ניטלט אָ ער איר זוו

 ג,אָ ס איך זאָ וו ניטט ווייסער יינק

 יל.ווס איך אָ וו ניטט ווייסער יינק

 שאַ לפֿ  אַ ורים מיט כּ שיוויי צ

 ן דיל.פֿ אוין ָאפֿ של

 שאַ לפֿ  אַ ורים מיט כּ שיוויי צ

 דוכט זיך, דרַײ. זענען,

 ילפּ אין ש אָ ערטער דפֿ  אַ זַײן 

 י.אַ דכּ  ניט ,נט זיךויל
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 עליושַאפּ ן דעם קאָ טו איך 

 .ייןז זיך גאָ און איך ל

 כטאַ עט בַײ נפּ מען ש ייטזשע ג וּ וו

 ?...ייןלאַ ינקער יינא

 ...ייןלאַ ינקער יינא

 

 רטונקלונגֿפאַ 

 

 סוף

 

 

א   –ס א  י  ריזפ 

 

 שע"בת  שרי, ת  חודש   
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 טרוימען ֿפון א  גרין בלעטל
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 ז מע לעבט, דערלעבט מעןא  

 

ב איך אָ רן, האָ זעכציקער י ון דיפֿ אין מיט רן צוריק, אָ י מיט

 אַ ון פֿ מען ויל "טרפּ עלעס אונטערן קעוואָ ציקל נ אַ נגעשריבן אָ 

גן עגעלָאפּ טל פֿ ס העאָ ר איז דאָ נציק יאַ וומעט צכּ גרין בלעטל". 

ט אָ רן האָ כציקער יאַ ון די פֿ ר אין מיט אָ ד און נאָ לפֿ שו אַ אין 

וויי נד" צאַ ליימעטיש הוואָ געדרוקט אין "סָאפּ ל טשערנין וועלוו

שקע ּפאַ טשערע אַ נע" און "אַ "זש –ון יענעם ציקל, פֿ עלעס וואָ נ

רן איז אינעם יערלעכן אָ כציקער יאַ רעגן". צום סוף  אַ אין 

 –ר" אָ ך יאָ ר נאָ "י –נד" אַ ליימעטיש הוואָ ון "ספֿ ך אַ נאַ למאַ 

 –ו, נַײון יענעם ציקל, דהפֿ ן עלעטוואָ נוויי ך צאָ ען ננדערשי

נס אַ רשמאָ ישקע" אין שירע גוורקעס" און "די אַ "מ

ר בין איך אָ ף רוסיש. אין דעם זעלבן יויאיבערזעצונג א

ון די פֿ לן אַ ריגינאָ דישע יִ ראל און די ישׂ י ייןרן קֿפאָ עקגעוואַ 

אין דער  ןגַאנגערן געוירלֿפאַ ישקע" זַײנען וורקעס" און "די אַ "מ

נק שירע אַ ד אַ . נד"אַ ליימעטיש הוואָ ון "ספֿ קציע אַ רעד

צו ט זיך מיר אַײנגעגעבן אָ נס איבערזעצונג האַ רשמאָ ג

ר אָ ציק יפֿ ופֿ עלעס, און אין וואָ נצן ציקל נאַ רן דעם גיִ נסטרואָ רעק

יי רן, דערזעען זאָ וונגעשריבן געאָ זַײנען יי י זווך דעם אָ רום נאַ 

 די העלע שַײן.
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 טרערן

 

 רון...כּ ס איז געבליבן אין מַײן זאָ ווערשטע,  סא  ד

נט, איז ווויבן געאָ מיר ה וּ ווע שטיבעלע, יינס קלאָ ד

ף ויענצטער צום הפֿ לב אין דער ערד, און דער אַ קסן האַ וורַײנגעאַ 

נגען צו אַ איז געגמע אַ ען די מווען גלַײך מיט דער ערד. וואיז גע

ן פֿ ויזט זיצן אאָ ט זי מיך איבערגעלאָ רבעט, האַ דער 

ענצטער פֿ נג בין איך געזעסן בַײם אַ ענצטערברעטל. שעהען לפֿ 

 ף.ויס עס טוט זיך אין האָ ווכט, אַ טראַ און ב

נע איז אַ נע. זשאַ זש ,גויצ אַ  נטווויט געאָ ף הויאין אונדזער ה

ַײסע זַײטן. איך מיט וומיט  סוטשקעטע ויסע געל־רויגר אַ ען ווגע

 . ייסגר ייןאין א ןעוונען זַײנען געאַ זש

ט און ַײגלנע זיך געצאַ ט זשאָ רילינגצַײט, הפֿ ר, אָ ל אין יאָ מ ייןא

עקוקט, גס נחת צוויב מיט גראָ ע הינטעלעך. איך היינט קלאַ געה

ן פֿ וירט אאָ  ייןון אפֿ גט איבער די הינטעלעך אָ נע טראַ י זשוו

 נדערן.אַ 

סך  אַ ען ווער שטעטל זַײנען געזז אין אונדאַ ס, ויַײזט אוו

ף דער וייזן אוואַ בן זיך באָ ון צַײט צו צַײט הפֿ גלטע הינט. אָ וורֿפאַ 

גלטע אָ וורֿפאַ סן די בידנע, אָ ס די הינטשלעגערס און געשאַ ג

 ענישן.פֿ שעאַ ב

נע אַ ט זשאָ ס, האַ ף דער גויערַײ אסשי אַ ט זיך געהערט אָ ען ס'הוו

גן צום אָ איבערגעטריי הינטעלעך און ז זיך געאַײלט צו די
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 טייגלעקגעוואַ ט זיך אָ נע האַ איך בין געזעסן. זש וּ ווענצטער, פֿ 

 אַ ון פֿ ך ויא ךרשטעלט די צַײגלעך און מיֿפאַ ענצטער, פֿ הינטערן 

ס אָ וו, ןב איך ניט געקענט זעאָ נעס לַײב האַ ג. דורך זשויד אמרעפֿ 

ונג בין איך יִ מאַ נגעשטרענגטער באָ ן אַ ף. מיט ויס'טוט זיך אין ה

ביקס,  אַ ב דערזען אָ ענצטערברעטל און הפֿ ן פֿ וינען אאַ געשטפֿ ויא

עטשט אין וונגעקזיך אַײט אָ נע האַ גן. זשוינגעצילט אין מַײנע אאָ 

 עגט.וואַ ער בוובן זיך שאָ נט, אירע זַײטן האַ וודער 

רן אָ ווט געראַ רשטֿפאַ ט מיך דערזען, איז אָ עגער הדער הינטשל

 .סזט די ביקאָ געלָאפּ ראַ און 

לן ֿפאַ סגעויראַ ער געדעכעט, די צונג אירע איז ווט שאָ נע האַ זש

 .ון דער שלונד..פֿ 

ט אָ נע, ער האַ ער אין זשיינן שטפֿ ראָ ווט געאָ דער הינטשלעגער ה

ר אָ שטעקן, נ אַ ענצטער מיט פֿ ונעם פֿ רטרַײבן ֿפאַ ט זי וווּ רפּ גע

ך אָ ט נאָ גערירט. דער הינטשלעגער הילו ניט ַאפֿ ט זיך אָ נע האַ זש

ט לט געציאָ , ער הסבן די ביקויהעגפֿ ויל אאָ מ אַ ידער וול און אָ מ אַ 

 זט. אָ געלָאפּ ראַ ט ער די ביקס אָ ל האָ ג, און יעדעס מויצ אין דער

ס אָ ס דיינט אפּ גט די מילך און געשטוויבן געזאָ די הינטעלעך ה

ן אין מַײן זַײט אָ געטַײ פּ ש אַ ט אָ דערע. דער הינטשלעגער הנאַ 

 נגען מיט קללות.אַ עקגעגוואַ און איז 

ב אָ יסקל, און איך הפּ צו מיר מיטן  ייטסגעדרויט זיך אאָ נע האַ זש

 גן טרערן. וידערזען אין אירע א
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 ַײסער גזלןוודער 

 

מען און ויך לעבן דעם קאַ ן דפֿ ויטעג איז ער געלעגן א נצעא  ג

ף. ער איז וינצן האַ ג איבערןס אָ לעבאַ ב אַ ר ֿפאַ לטן זיך אַ געה

חות אין מַײנע פּ ל־הכס, לויר גרייעאון זיי י שנווַײס ווען ווגע

ן "דער גזלן" און פֿ ט אים גערואָ ה הכּ בע מילאָ גן. די בויא

ל ויפֿ ך אָ גזלן, איז ער נ אַ ז ער איז אַ חוץ דעם, אַ ז "אַ געטענהט, 

 הונט".  אַ י וו

הונט  אַ טער און אָ ק אַ ז אַ נען, אַ רשטֿפאַ ב איך אָ ן האָ לט אָ ון דעמפֿ 

ך אונדזערע ויַײל אווים", בֿ קרו עך"שטיקלנקערן אָ קענען זיך 

ץ מיט אַ ק אַ י וו"לעבן  –רטשען, אָ וובעס אָ בדער  טוישכנים, ל

מיד תּ דער  –ר, אָ ען קלווגע לץאַ איז הונט". מיט די שכנים  אַ 

הונט,  אַ ון פֿ לע אָ ילט די רפּ ן, שאַ רמען־דזשאַ רמענער, אַ כמורנער 

נדיקע עיטשוורעטשקע איז די קאַ מאַ נדע טאָ סע בלאָ און די קורנ

ן ֿפאַ טעסנט בַײ ייעב איך איבערגעלאָ עטער הפּ סך ש אַ ן ויץ. שאַ ק

ז אַ ט עס, ייסרן זיך, הבֿ ץ חאַ ק אַ הונט און  אַ ב ויז "אאַ ַײגן, ווצ

 ך". אָ רן זיך קעגן דעם קבֿ חיי ז

ַײל כ'בין וונען, ייעגעקענט ל ך ניטאָ ב איך נאָ בער, האָ לט, אָ דעמ

ב איך אָ לט און די ערשטע ביכער האַ ר אָ יר יפֿ רום אַ ען ווגע

ַײל וור. דעראָ ף יעינפֿ עטער, בַײ פּ ר שאָ י אַ ר מיט אָ קומען נאַ ב

ון אונדזער פֿ נוגנט מיט די לעבעדיקע העלדן אַ ב איך זיך באָ זשע ה

ליכטיקן גן־עדן  אַ ה, כּ בע מילאָ ען די בווף. די ערשטע איז געויה

 נע. אַ ג זשויטע צוידיל, די רבֿ בן, און, להאָ ל זי האָ ז

ען, ווף ניט געויקינדער אין מַײן עלטער זַײנען בַײ אונדז אין ה ייןק

ען שטרענג ווס איז מיר געאַ ף דער גוינדרען זיך אאָ און צו שלי
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עג אין טורמע, ווס איז דער גלַײכער אַ ון דער גפֿ ַײל "ווטן, אָ רבֿפאַ 

ט אָ נע האַ טע זשויז די ראַ ס, ויַײזט אוועס  .היטן"אַ ל באָ זט אָ ג

ס, אַ ילדע גווירן די פֿ קען דערס'צרות  אַ ר ֿפאַ ס אָ ווסט צו וּ ווגע

ציקער, יינען דער אווישן אונדז, כ'בין געווס בלַײבן צאָ ל דאָ און, ז

ז לעבן אָ ן גרפֿ וין אייגעקלוואַ בן זיך וילעגט דערלפֿ ג ויעמען די צוו

 גנדיקע הינטעלעך. ויף די זויקוקן אאיר און 

יל זיך מודה זַײן און וור איך אָ ן, נָאפֿ שטראַ ל מיך ניט באָ ט זאָ ג

בע־לעבן, דו געדענקסט, אָ ה... בכּ בע מילאָ בעטן מחילה בַײ דער ב

ילט פֿ שטיקל גע אַ רן אָ וול איז בַײ דיר נעלם געאָ מ ייןז אאַ 

גזלן" און אים  ַײסןוון "פֿ ויען איִ סט געשראָ העלדזל... און דו ה

ע"... בֿ גזלנישער ט טנסאַ טנס טאַ "אין דַײן ט –לטן אָ געש

ס אָ ט צוגעלקחנט דאָ ַײסער גזלן הוובעניו־סערצע, ניט דער אָ ב

ס אָ ... דאָ ר... יאָ שטיקל העלדזל, ניט ער... ניט ער איז דער גזלן, נ

 ס. אָ אי' ד

 טקעאַ ז הינטער דער כאָ ן גרפֿ וינע איז געלעגן אאַ טע זשוידי ר

בן זי ניט אָ ַײל די הינטעלעך הוו, ייןשטפֿ ויאון ניט געקענט א

הער פֿ וין אאַ ן אָ ען הונגעריק און ווזַײנען געיי זט, זאָ געל

ער ווט שאָ ע ציצקעלעך. זי הווזעאָ נעס ראַ טשקעט זשאָ געטשמ

גן. און וין מיר אין די אאָ קוק ט אַ טעמט און זיך געשעמט אָ גע

ניט קײנער עט איר ווחוץ מיר אַ ז אַ נען, אַ רשטֿפאַ ב איך אָ ן האַ ד

 ן. פֿ העל

 אַ ן פּ נשעאָ בען און זי געבעטן מיר אָ ן צו דער בָאפֿ כ'בין צוגעל

 ןפּ נצושעאָ די כּ רַײן אין שטוב אַ ען זי איז ווסער. אַ ווקריגל 

ס איז אָ ווונעם טעלער, פֿ ן אָ געט ַאפּ כ אַ ב איך אָ סער, האַ וו

ילט העלדזל, פֿ עגשטיקל  אַ טרינישקע,  אַ ף וינען אאַ געשט

 יסק. פּ אין ט עס איר פּ רַײנגעשטואַ נען און אַ ן צו זשָאפֿ צוגעל
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על וו!!! איך ןטאַ טנס טאַ קרענק אין דַײן ט אַ ַײסער גזלן, וו"גזלן, 

בע אָ די ב –רעמע־לַײט!" אָ נען בַײ עבֿ י צו גנוונלערנען אָ ן וידיך ש

טער בַײ די שקירקעס און אָ לטן דעם בידנעם קאַ ט געהאָ ה הכּ מיל

 טקעלע. אַ טיק שמויק אַ רדע מיט אָ טשט אים איבער דער מּפאַ גע

 אַ כן אָ סגעברויף אויט אינעם שכנותדיקן האָ כט האַ די זעלבע נ

 ה.פֿ רשׂ 

 ערד. פֿ ל מיט אַ ט געברענט דער שטאָ עס ה

 ן שרעקלעך. כּ ען מסווועס איז גע

עט גלַײך לעבן אונדזער הינטערשטן ווט געבושעאָ ַײער הפֿ ס אָ ד

 ט.וילפּ 

ה, און פֿ רשׂ ן צו די שכנים צו לעשן די ָאפֿ נטלאַ די עלטערן זַײנען 

ט ייגעקגעלוואַ ון דער שטוב, פֿ גן אָ סגעטרויראַ ט מיך אָ בע האָ די ב

 אַ נע און צוגעדעקט מיט אַ טער זשויז לעבן דער ראָ ן גרפֿ ויא

און איך רַײן אַ נים פּ ן אין אָ לעק געט אַ ט מיך אָ נע האַ נטל. זשאַ מ

 רן. אָ וון געָאפֿ נטשלאַ בין 

עט, ווטעאַ ט מען געראָ ערד הפֿ שן, די אָ רלֿפאַ ט מען אָ ה הפֿ רשׂ די 

רן, גלַײך אָ ווַײסער גזלן נעלם געווכט איז דער אַ ר זינט יענער נאָ נ

 ען.וול ניט געאָ מ ייןי קוו

 צו סליחות.  ייןשטפֿ וירף אאַ גט. מע דאָ עס ט

 אַ ט בַײ דיר עבֿ צוגעגנאיך ב אָ ס האָ בע־לעבן, זַײ מיר מוחל, דאָ ב

 ַײסער גזלן.וואון ניט דער  ...ילט העלדזל. איךפֿ שטיקל גע
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 רקעסא  מ

נַײער דירה.  אַ בן זיך איבערגעקליבן אין אָ מיר ה !בֿ מזל־טו

ען די ערשטע וונט איז געווויבן איצט געאָ מיר ה וּ ווז, ויס האָ ד

ט אין ויגעבפֿ ויאהָאט עלכע מען ווקיקע געבַײדע, אָ טוויישצ

ידלט פֿ ט צוגעאָ קען הוואָ ווך דער מלחמה. אָ שטעטל נאונדזער 

ן פֿ ויען אווקעס דירה איז געוואָ ווַײל ווי מיר און קעצעלען, וומער 

 דעם.וין בפֿ ויק, גלַײך לעבן די שטיגן אאָ ן שטווייטצ

 אַ  –, ָאפּ ייקדר אַ סער קונדסניק און ויגר אַ ען ווקע איז געוואָ וו

טקעס, שיסן אַ גאָ כן ראַ סגעלערנט מויבן מיר זיך אאָ נק אים האַ ד

 ער.יימדי ב ףויגן און קריכן אויבן־ַײלפֿ ון פֿ 

עלכער איז ווק, אַ זוישטילער שטר אַ ען ווקעצעלע זשע איז גע

 עם.יינים מיט יעדן אכּ ען מסוומיד געתּ 

־אָ טיקט מיטן "לעגפֿ שעאַ ען בוולט געאָ איך בין דעמ

לעגט פֿ עלע בן־ציון יידר", און אונדזער שכן, דער זאָ נסטרוקטאָ ק

עט וירטן אין מַײן זַײט: "נו, איר זעט, ער סאָ רף טאָ וו אַ שטענדיק 

 דעס!"אָ ן ויש

ן פֿ ויז מיר אאַ ון דעם, פֿ בן וינגעהאָ ט זיך אָ ה השׂ די מע

קע וואָ וורקעס. אַ סעריע מ אַ נקען אָ ט מען געשאָ ג האָ געבורטסט

ט אָ רט, האָ  קײןינען פֿ ען, ניט געקענט זיך געוומיר מקנא גע הָאט

סן, און אין גיכן איז ויאין דר ייןסגויראַ געהערט פֿ ויא

נד. אַ ַײסרוסלוובע אין אָ ציע צו זַײן באַ קאַ ווף וירן אֿפאָ עקגעוואַ 

געזעסן  נצע צַײטאַ גדי און  טפֿ ישוכּ רֿפאַ י ווען וואיך זשע בין גע

ַײטע לענדער מיט די וו. די נדאַ רקעס־לאַ נגען אינעם מֿפאַ גע

כט און אַ בן זיך מיר געחלומט בַײ נאָ נעמען הנדערלעכע וּ וו

ן, אָ ־מיקעליער־אוןפּ ט, סען־אַ סערטנאָ גן... מויגן צו זיך, געצויגעצ
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בער אין אָ י מוזיק. וובן געקלונגען אָ די נעמען ה –ע פּ דעלואַ ווג

ב אָ . כ'הָאפּ סקאַ די אַ נה, תּ נַײע מ אַ קומען אַ ב איך באָ גיכן ה

ס רעדל אָ ד ייטנצע טעג געדראַ רקעס און גאַ רגעסן אין די מֿפאַ 

ילמען. די ַאפֿ ע כינעזישע דייינאון געקוקט די ש ָאפּ סקאַ ונעם דיפֿ 

 אַ אין  נדערלעכע נעמען זַײנען געלעגןוּ ווַײטע לענדער מיט וו

 קר.פֿ ף הויי אווממש , דאָ לפֿ שו

ט זיך אומגעקערט אָ קע הוואָ וורענדיקט. ֿפאַ ט זיך אָ דער זומער ה

רקעס. אַ ם מיט מאָ לבאַ יזן אונדז זַײן נַײעם וואון גלַײך גע ייםהאַ 

ם מיט אָ לבאַ ן אמתער אַ  –ר, ֿפאָ נָאר ט מַײנער, שטעלט זיך אָ , גאָ 

און יעדעס  ייםב ניט געקענט אַײנזיצן אין דער האָ ! כ'הרקעסאַ מ

קען וואָ וון צו פֿ וילצופֿ ויראַ די כּ סיבה  אַ עס פּ ונען עפֿ סגעויל אאָ מ

 רקעס. אַ ם מיט מאָ לבאַ ף זַײן נַײעם וין אאָ קוק ט אַ  און

יץ ווג, זיץ איך בַײם טיש און שאָ טהעלן ל, אין מיטן אָ מ ייןא

רַײן אַ ט צו מיר פֿ וילוצעם לפּ  אָ רגעבונגען, און דֿפאַ איבער די שול־

 ויזאַ לט זיך ייכנטקעגן מיר און צעשמאַ קעצעלע, שטעלט זיך 

 כיטרע־כיטרע...

 ימחה?שׂ ס איז די אָ וו –רעג איך אים, פֿ  –סי, אָ וו‒    

  ניעס.אָ גט ער מיר און צענעמט די דלאָ ז –קוק, ‒    

סעריע  אַ רקעס, אַ ע מייננדער שוּ ווף עינפֿ און איך דערזע 

 טישע קעצעלעך.אָ זרקעס מיט עקאַ רומענישע מ

ס אָ צו דיר? דיי י קומען זוו –ג איך קעצעלען, אָ ז –סטַײטש, ‒    

 רקעס.אַ קעס מוואָ ווך אָ זַײנען ד

, ט װַײטערלייכערט מיר קעצעלע און שמפֿ ענט –ס? אָ וונו אי' ‒    

דיר, יי זעלכע. גוט, איך שענק זאַ בן אָ ניט ה וילסטוושר פֿ אצי  –
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ך אָ ניט... דו קענסט דאַ רט, אָ זיכער  אַ אין יי לט זאַ האַ רבֿפאַ ר אָ נ

 ...ןקעוואָ וו

 אַ ך אָ , ס'איז דייןס'איז ניט ש –ג איך קעצעלען, אָ ז –, ייןנ‒    

 ה.בֿ גנ

 ייטערט מיר קעצעלע, גפֿ ענט –ן, ייטרישקאַ ף רעדן נויהער א‒     

יק וויינרַײן אינעאַ ט ייגס דעקל, לאָ ף דויט אנפֿ , עָאפּ סקאַ צו צום די

 ס דעקל.אָ כט דאַ רמֿפאַ רקעס און אַ עטע מבֿ די צוגעגנ

טיר נג־אַ רַײנגאַ די ף ויאנט זיך פֿ גלַײך אין דער זעלבער מינוט ע

י וו ייז, בקעוואָ וובערטער ויצעש אַ רַײן אַ ט פֿ ויצימער לאון אין 

 לף.אָ וומשוגענער  אַ 

 15סט געסטיבריעטאָ דו ה –ענדט ער זיך צו מיר, וו –נו, ‒    

 רקעס?אַ מַײנע מ

ט ניט וירעג איך אים, ניט טפֿ  –רקעס? אַ מ אַ ר ֿפאַ ס אָ וו‒    

 לעבעדיק.

רקעס"? די רומענישע, מיט די אַ מ אַ ר ֿפאַ ס אָ ווט "ייסס האָ וו‒    

 –ניט... אַ אום מיט גוטן, יי זקער מיר לד אַ בט, אָ קעצעלעך. 

 ף קעצעלען.ויקוק אגעאַ רפֿ  אַ קע און גיט וואָ וושעט מיך אַ סטר

 לט.ייכאון שמ ייטזיך שטילערה ייטקעצעלע שט

קער מיר אום   –, ַײטערוו קעוואָ וושעט מיך אַ סטר –, טהערס‒    

 נט.אַ וועל איך דיך צעשמירן איבער דער ווניט אַ רקעס, אַ מַײנע מ

ס צו אָ ווגן און אָ ס צו זאָ ווניט  ווייסקען און וואָ ווף ויאיך קוק א

געהערט צו פֿ ויט אאָ ז קעצעלע האַ דערזע איך,  אָ ן. און דאָ ט

                                                           
 צוגעגנֿבעט –קינדער־זשַארגָאן  –געסטיבריעט  15
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און  ָאפּ סקאַ גן אין מַײן דיוידי א 16ערעטפּ ַײנגעראַ ט אָ לען, הייכשמ

  בערטער.ויצאַ ב אַ י וור אָ אים נ יןקוקט א

ס דעקל אָ כט דאַ געמפֿ וי, אָאפּ סקאַ נגען צום דיאַ קע איז צוגעגוואָ וו

איר רקעס. אַ לטענע מאַ האַ רבֿפאַ רטן די אָ ון דפֿ סגענומען ויראַ און 

 ע קעצעלעך...ייננדער שוּ וויענע, רומענישע, מיט ך, אָ ט דווייס

װעסטו ס אָ וו –קע, וואָ ווגט מיר אָ ז –, בֿ קטער גנאַ רקֿפאַ נו, דו, ‒    

 גן?... אָ איצט ז

 גן.אָ ס צו זאָ ווסט וּ ווב ניט געאָ כ'ה

מיר אָ גזלן, ל ייןך ניט קאָ כ'בין ד –קע, וואָ ווגט מיר אָ ז –גוט, ‒    

ניט אַ רקעס, אַ לע דַײנע מאַ  ָאפּ . גיב מיר לטפֿ געשע אַ כן אַ מָאפּ 

ר אַ דַײן דוויי ך און אָ ז אַ ן... אַ טן און דאַ ן דַײן טיילעל איך דערצוו

 חתל.תּ 

ן אָ קוק ט אַ ב זיך געשעמט אָ ט, כ'היימי געלווכ'בין געזעסן 

נגען צו מַײן טיש, אַ ר יענער איז צוגעגאָ גן, נויקען אין די אוואָ וו

דעם רטן אָ ון דפֿ סגענומען ויראַ ד, אָ לפֿ כט דעם שואַ געמפֿ ויא

מען מיט קעצעלען אַ און צוזרקעס אַ לע מַײנע מאַ ערט מיט וונאָ ק

 צימער.ונעם פֿ ס ויראַ 

ט ניט לעבעדיק, ניט ויכ'בין געבליבן זיצן בַײם טיש, ניט ט

ט אָ רץ מַײנס האַ ס האָ יס... דפֿ ן מיט הענט און אָ ריר ט אַ געקענט 

 ט מיט ביטערע טרערן... וויינגע

ן אין אָ קוק געט אַ מעלעך בין איך געקומען צו זיך און ּפאַ 

נק אַ דער בף ויסן, זַײנען געזעסן אוירט, אין דראָ ענצטער. דפֿ 

 רקעס.אַ ישן זיך מַײנע מווט ציילקע און קעצעלע, און געטוואָ וו

                                                           
 רַײנזעצןאַ רַײנשטעכן, אַ  –ן אָ רגאַ קינדער־זש – ןַײנּפערעַאר 16
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 ישקעוודי 

רן אָ וורקעס בין איך געאַ ה מיט די משׂ ער מעמיאוסדער  ךא  נ

געציטערט, ניט פֿ ויט מיך אאָ ה ייטהייניענעמס געמנק. אַ קר

ל ייכזט עסן. קעצעלעס קרומער שמאָ ן, ניט געלָאפֿ זט שלאָ געל

ון מַײן צימער און פֿ ענט וורן צו די אָ ווט געפּ צוגעקלעי וואיז 

בער, אָ קע און קעצעלע, וואָ ווכינקע נשמה. אַ ווט מַײן שפֿ גערוד

 –ניט געשען,  װָאלטך אַ ז ייןי קוו ויזאַ ירט פֿ געפֿ ויבן זיך אאָ ה

די איבערשרַײבן די כּ ן צו מיר ַאפּ רַײנכאַ לעגט זיך פֿ קע וואָ וו

ט ממשיך אָ און קעצעלע... קעצעלע ה ,בעסאַ גפֿ וילגעברע־אאַ 

 לען.ייכען צו שמווגע

ל ניט אָ מ ייןעט זיך קוונד וּ ווז מַײן אַ כט, אַ געדמיר ט זיך אָ עס ה

ט אַ ט ליב געהאָ ה עס יוו ויזאַ  קעאַ ט ר געשען איזאָ ן, ניילרהֿפאַ 

נגעלע. די צַײט איז יִ ט, ייילדי צַײט ה –בע, אָ ן די באָ ג טאָ ז אַ 

 א.פֿ רו רדער בעסטע

ף די ויבן זיך געגליטשט אאָ ינטערצַײט. מיר הוועס איז געקומען 

ב איך אָ מעלעך הּפאַ . עסטונגעןפֿ ייט שנויגעב און ניקעסאָ ק

רקעס. אין אַ רענע מוווינגעאָ רגעסן אין מַײנע ֿפאַ בן צו וינגעהאָ 

 אַ מען איז געקומען אַ רילינג און מיט אים צוזפֿ גיכן איז געקומען 

ר־ודם איז שׂ שוטער בפּ  אַ מענטש,  אַ  –נדיקע ידיעה פֿ לעפּ 

נג בין איך אַ ן לערַײן. שעהאַ ס אָ סמאָ זש אין קאַ גן וילפֿ גע

צום הימל, און קָאּפ רריסענעם ֿפאַ רק מיטן ּפאַ נען אין אַ געשט

עגן יורי ווז די ידיעה אַ , סימן אַ עס פּ ינען עפֿ ט צו געוווּ רפּ גע

ב אָ כט האַ בַײ נ אמתע.ן אַ ס איז אָ סמאָ לי אין קֿפפֿ ויראַ רינס אַ גאַ ג

ע ייטרפּ עלד מיט די צעשפֿ אין מיטן  ייןאיך זיך געזען שט

ען וווח געכּ ילו אין חלום בין איך ניט בַאפֿ ... ליגל אוןפֿ הענט
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עלכער איז ווונעם עלנטן דעמב, פֿ ען העכער יִ לפֿ צופֿ ויראַ 

 עלד. פֿ נד אַ נען בַײם ראַ געשט

יכטיקס. קעצעלעס וור ייעעס זפּ זומער איז געשען ע ייבנהאָ 

נקען אָ ט געשאָ , הָאפּ ייקדר אַ און  לניקאַ טשאַ סער נויגר אַ טע, אַ ט

 ייןסאַ ימבוומענט אין שענאָ באַ ן אַ קען וואָ ווקעצעלען, מיר  און 

נט וואָ רי און ביזן פֿ מע אין דער אַ ון ספֿ ז אַ זיך,  ייטרשטֿפאַ און, ס'

מיר זיך בן אָ ימען הוו. שייןסאַ כט אין באַ רברֿפאַ בן מיר אָ ה

ישקע, ווון דער פֿ ן אָ רונג טפּ ש אַ בער אָ ר גיך, ייעסגעלערנט זויא

, ייךל דרַײ מעטער די הכּ לין, סך־הפּ מאַ ונעם ערשטן טרפֿ ילו ַאפֿ 

 אַ נטשליסן. אַ  ון אונדז ניט געקענטפֿ ער יינך קט זיאָ ף דעם הויא

ישקע, זיך ווף דער וינגען אאַ געגפֿ ויראַ קע וואָ וו איזל אָ ר מּפאָ 

און ... בשום־ לינברעטפּ מאַ ון דער טרפֿ נד אַ ם רבַײ טטשעָאפּ געט

עגן מיר און וו .ייןסאַ רינגען אין בפּ שָאפּ ראַ ן ניט געקענט פֿ או

ט אַ בן געהאָ ע היידס צו רעדן, מיר באָ וו אָ קעצעלען איז בכלל ניט

 וויי. "אונדז"וס טוט פֿ דער  –ירוץ תּ  אַ 

 ג:אָ ז אַ קע און גיט וואָ וול קומט צו מיר צו אָ מ ייןא

ונעם פֿ ילו ַאפֿ ישקע, ווון דער פֿ רינגען פּ שָאפּ ראַ עסט ווב ויא‒    

 קערבל. אַ על איך דיר געבן וולין, פּ מאַ ערשטן טר

 ויזאַ ק! ינטאָ יאַ נצער מאַ ג אַ ך אָ ט מַײנער, ס'איז דאָ קערבל... ג אַ 

קערבל קען  אַ ר ֿפאַ ט. אַ ל ניט געהאָ מ ייןב איך קאָ יל געלט הפֿ 

 רץ גלוסט.אַ ס האָ ס דאָ וולץ, אַ ן פֿ וי, מע קען קאָ ן... נו, יפֿ וימען ק

קעס קול מיך אומגעקערט צו דער וואָ ווט אָ ה –נו, ‒    

ל ניט אָ מ ייןעסט קווז דו אַ עטן, וומיר זיך אָ ל –, ייטירקלעכקוו

 ישקע. ווון דער פֿ רינגען פּ שָאפּ ראַ קענען 

ס אָ וור ֿפאַ , ייןלאַ און דו  –רעג איך אים, פֿ  –און דו, ‒    

 ניט? ורינגסטפּ ש
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ר ייעוס טוט מיר זפֿ ר דער אָ רונגען, נפּ געשָאפּ ראַ  אָ לט יאָ ווכ'‒    

 וויי.

און  טעטשווקלט, געקאַ ווענקלט, געווב זיך געקאָ בקיצור, כ'ה

 אַ בן ויון אפֿ ישקע און ווף דער ויכן אאָ געקרפֿ ויראַ ל־סוף כּ סוף־

ינדלען אין וובן צו שוינגעהאָ ט מיר אָ עס הצו.  ָאפּ ראַ ן אָ קוק געט

טעס, אַ יפּ אין די  ָאפּ ראַ ר ניט ִיעשמיר רץ איז אַ ס האָ גן, דוידי א

 ן דערופֿ מע עק אַ בַײם ס ןַאנעשטגע װַײטער יןר כ'באָ נ

  לינברעט.פּ מאַ טר

 –רַײנד פֿ ־בן זוכן מַײנע גוטעוינגעהאָ ב איך אָ ילנדיק הווניט 

נען אַ געשטיי ענע מַײלער זַײנען זָאפֿ קע און קעצעלע. מיט וואָ וו

 ף מיר. ויישקע און געקוקט אווון דער פֿ ַײט ווניט 

ן ּפאַ ש אַ גן, זיך געזעגנט מיטן לעבן און ויכט די אאַ רמֿפאַ ב אָ כ'ה

 רַײן.אַ הום תּ ן אין אָ געט

ידער וולד אַ און ב ייןסאַ ונעם בפֿ מען וּ ווסגעשויראַ כ'בין 

ן אָ געטרונג פּ ש אַ ידער ווישקע און ווף דער ויכן אאָ געקרויפֿ ראַ 

ף ויל אכּ נד, סך־האַ נאַ ך אָ ל נאָ זיבן מ ויזאַ רַײן, און אַ  ייןסאַ אין ב

 .ךזיבן קערבלע

קע און וואָ ווסער און... אַ ווון פֿ ס ויראַ גליקלעכער בין איך  אַ 

 ען.וול ניט געאָ מ ייןי קוורן, אָ ווקעצעלע זַײנען נעלם גע

קוש  אַ ל אָ מ אַ ט זיך אָ י איר הוו ויזאַ גן?... אָ איך אַײך זל אָ ס זאָ וו

, עגעזען מַײן ערשטאיך ב אָ ה ויזאַ ונקט פּ ע, ייצלפּ ן אין דער אָ געט

 ל זיבן קערבלעך.כּ סך־ה –רנסה, פּ דינטע רֿפאַ שר כּ 
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א  טשערע א    רעגן א  שקע אין פ 

 

די  ילטפֿ יזיש דערפֿ גן און ממש וינט די אפֿ געעפֿ ויב אאָ ה איך

ר דעם אָ ון מַײן געלעגער זע איך נפֿ רגן. אָ רימפֿ ונעם פֿ  טייקִיבלַײ

ער וומעלעך און שּפאַ ט אָ ה טייקויען הימל, און די גרויגר

ט צו פּ ט צוגעקלעאָ כטרעגן האַ זעט איבערן צימער. דער נויפּ גע

 ן טונקלפֿ וין בלעטל אויבר ןייקל אַ ן בלעטל. ויבר אַ ב וידער ש

בן אָ רעס האַ ז די בלַײענע כמאַ זיך,  כטאַ ען הימל. עס דויגר

לער שטַײג, און די נשמה אָ שמ אַ עטשט די נשמה אין וורַײנגעקאַ 

 נג.אַ סגויראַ ינען דעם פֿ קען ניט גע

 ...טייסומנעק אַ 

נקען אַ גן, און די געדויט דעקט צו מַײנע אפֿ די געדיכטע לו

 ַײסע אוןוו־רץאַ ווינצטערניש. זעונגען, שפֿ נטערן זיך אין דער אָ לפּ 

בן זיך אָ עס העבן אינעם מוח. וומענע, שוּ ווצעש־ליריקאָ ק

ה, די וור און דער הבֿ עם דער ענייכטן אין אאָ לפֿ איבערגע

 שונג. וינטאַ ענונג און די ָאפֿ און די עלטער, די ה טייקינדה

 קעט...אַ סע מר

עלקטע בלעטער, וורֿפאַ ף די וילן אֿפאַ נדלעך רעגן ָאפּ ע טרנייקל

ער טייגענפֿ ויצונ אַ עך, פּ לטער טעאַ ן אַ י וורדעקן די ערד, ֿפאַ ס אָ וו
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עב. דער נודנער רעגן ווגעעטע שטיקער ווקעאַ סגעבליויון אפֿ 

ער. די סטעזשקעס מיימיט די אומעטיקע באיבער טשעט זיך פּ שע

ף וינידער אאַ ַײכטע בלעטער. איך זעץ זיך פֿ  טן מיטאָ רשֿפאַ זַײנען 

 נק. אַ ב אַ 

זַײנען  וּ ווס איז געשען מיט דיר? אָ וורק, ּפאַ לטער אַ רק, מַײן ּפאַ 

ריזיקער  אַ ד, אָ ר־ציעאַ וובסעראָ דַײנע קינדער? די 

רגעסענע ֿפאַ זטע, אָ רלֿפאַ  אַ י ווס ויק, זעט אויפּ דורכגעלעכערטער 

ון פֿ שן אַ ווגעָאפּ ראַ ט דער דריבנער רעגן אָ ן זשע הוישטוב. ניט ש

גן אָ רטרֿפאַ געלעכטער און עס ־ס קינדעראָ ַײגן דוועכע צליירפֿ די 

 ט? פֿ עלקטע בלעטער אין דער צוקונוורֿפאַ מיט די 

ינקל וומע אַ ז אין סוירק. בלּפאַ וסט אינעם פּ עס איז שטיל און 

ף די וינגעלע. עס זיצט איִ י ןייקל אַ ם דערזע איך וילעבן דעם צ

 יישטעקעלע די בלעטער. ז אַ רט מיט אַ רטעטשקעס און שאָ ק

משונהדיקע,  אַ עס פּ מען מיטן רעגן עאַ ורמלען צוזרכן און מאָ ש

 ילה:ּתפֿ גענע ויטע, צעצאָ נ ןייף אוימעט אכּ 

 ה... תּ  אַ   ך ו ר ב‒    

ון פֿ ַײערלעך פֿ ף די ויטער און קוק אפֿ ישוכּ רֿפאַ  אַ י וו ייאיך שט

בע. אָ מַײן ב טייעלכע עס שטוושבתדיקע ליכט, איבער יי וודי צ

רצטע אַ וורשֿפאַ סע, וינים מיט די גרפּ ס אָ רדעקט דֿפאַ ט אָ זי ה

עם נייר קֿפאַ און ניט  אָ מת, ניט ד אַ ך אָ י נוומערט אָ ניעס און יאָ דל

ס אָ נדערער, דאַ זַײט צו דער  ןייון אפֿ קלט זיך אָ כט. זי שאַ געד

גן, ויון אירע אפֿ  ינגער, עס גיסן זיך טרערןפֿ ַײער לעקט אירע פֿ 

סלעשן ויטרערן קענען ניט אס די אָ וור ֿפאַ נדער זיך, וּ וואון איך 

 ון די ליכט.פֿ ַײער פֿ ס אָ ד

 ם... ל ו ע ה  ך ל מ‒    
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ט אָ ון דער ערד און הפֿ נען אַ געשטפֿ וינגעלע איז איִ ס יאָ ד

סע ויגריי וונימל מיט צפּ צו מיר זַײן קַײלעכדיק  טייסגעדרויא

צו  וווּ רפּ  אַ כט אַ ף מיר און געמויט געקוקט אאָ גן. עס הויא

ך אָ גן נוירן זַײנע אאָ ווון דעם זַײנען געפֿ לען זיך. כייצעשמ

נען און געקוקט אַ איז ער געשט ויזאַ עריקער. ויליכטיקער און טר

ון פֿ נען, אָ ן זיך ניט דערמפֿ או־ף מיר... און איך, איך קען בשוםויא

ל, כייט דעם שמאָ גן, ויט די אאָ נימל, פּ ס אָ ט דאָ נען קען איך אַ וו

 ל.כיישמ אָ  ט דעםאָ זונדערש אַ ב

 ו... י ת וו צ מ ב ו  נ ש דק  ר  ש אַ ‒    

 בען. אָ ר דער בֿפאַ ב מורא אָ איך ה

ַײער פֿ ס אָ טנס. דאָ נגע, ציטערנדיקע שאַ נצן לאַ ענט טוודי  ףויא

רום בַײ אַ צו צו איר, נעם זי  ייבעס הענט. איך גאָ לעקט דער ב

ן זי אין דער זַײט. פּ עקצושטווואַ  וווּ רפּ  אַ ך אַ וס און מפֿ דעם 

רן אין אָ ווקסן געאַ וורַײנגעאַ י וויס זַײנען גלַײך פֿ אומזיסט... אירע 

רציקער, איך בעט אַ רעמהאַ טע באַ , טעולם־של־דער ערד. "רבונו

יקלעך... ניילע מַײנע אאַ ר ֿפאַ לע מַײנע קינדער, אַ ר ֿפאַ בַײ דיר 

 עולם..."־של־, רבונוויא

ס אָ דנגלס בליק. יִ לטן דעם יאַ סצוהויוח אכּ  ןייב מער ניט קאָ איך ה

גן אין דער זַײט, ויענדט די אווגעָאפּ ילט, פֿ ט עס דעראָ נגעלע היִ י

ף וינים און זיך צוגעזעצט אפּ ונעם פֿ נס רעגן ָאפּ ישט די טרווגעָאפּ 

 רטעטשקעס.אָ די ק

ט אָ גערעגט? צי ס'הפֿ ויא ויזאַ ס בין איך אָ וור ֿפאַ ס איז געשען? אָ וו

ילט זיך מיט די פּ ס שאָ וונגל, יִ ס יאָ , צי דכטאַ סגעדויזיך מיר א

 ?!ןיילאַ קע איך אַ עלקטע בלעטער, בין טוורֿפאַ 

 ף מיר. וין אאָ קוק געט אַ ט אָ ס קינד האָ ד
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שר פֿ ר? צי אבֿ ר דעם עֿפאַ מורא  ויזאַ ב איך אָ ס האָ וור ֿפאַ 

ן ויב שאָ ה ןיילאַ ס איך אָ וונס, ויזאַ עס פּ גן עויגעדענקען מַײנע א

 רגעסן?ֿפאַ נג אַ ון לפֿ 

 טיירגע שט אַ ך אָ ף צו ציטערן. נויע הערט אציילפּ בעס אָ דער ב

נט פֿ די הענט און ע ָאפּ ראַ זט זי אָ ך דעם לאָ רט. נאַ רשטֿפאַ י ווזי 

טעמען. אָ ב מורא צו אָ ינקל און הוואינעם  ייגן. איך שטויף די אויא

־נדערלעכע, משונהוּ ווול מיט די פֿ בעס בליק איז אָ דער ב

ולט די פֿ רֿפאַ ט אָ ון די ליכט הפֿ ך וינגען. דער ראַ נדערלעכע קלוּ וו

ות. ָאבֿ ון מַײנע פֿ זנטער דורות ויון טפֿ טנס אָ קיך מיט די ליכטיקע ש

רום און גלעט מיך מיט אַ צו מיר צו, נעמט מיך  טייבע גאָ די ב

 . ָאפּ ניע איבערן קאָ ער דלייכווערער און וואיר ש

 קט.יִ רואַ ב זיך באָ כ'ה

מורא  ויזאַ ב אָ בע, איך האָ ב –טשע איך, פּ שע –בע, אָ ב‒    

 ינגער.פֿ ען די יִ ברָאפּ לסט ניט אָ ט, דו זאַ געה

ערט פֿ גן. זי ענטויבעס אאָ און זוך דער ב ָאפּ ף דעם קויא בייאיך ה

 ן צו ציטערן.אָ ט בייניע אירע האָ י די דלוויל, פֿ ר איך דעראָ ניט, נ

רַײנגערונען הינטערן אַ מעלע רעגן איז אָ קילבלעך שטר אַ 

גן. וינט די אפֿ געעפֿ ויב אאָ נטל, און איך האַ ון מַײן מפֿ לנער אָ ק

נימל מיט די פּ ס אַ לץ לעבן מיר. זַײן בלאַ  טיינגעלע שטיִ ס יאָ ד

ן פּ ף די ליויז און אאָ ף דער נוינדלעך אָאפּ לענע טראָ קרישט

און נט פֿ געעפֿ ויל זַײנס איז אויס מאָ ונעם רעגן. דפֿ ס ויראַ ימט ווש

ם אַ מערקזפֿ וירנבלומען, קוקן אאָ ַײכטע קפֿ יי ווי צווגן, ויזַײנע א

רַײנגענומען אַ בן אָ ס האָ ווגן, ויר די אֿפאַ ב מורא אָ ף מיר. איך הויא

ז די שטילע אַ יל, פֿ ַײל איך ווב מורא, אָ . כ'הטייאין זיך מַײן קינדה

ס קלעמענדיקע אָ ן דלייעלן מיר דערצוו טייון מַײן קינדהפֿ גן ויא
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יל פֿ נגען און אַ ון מַײן נשמה. איך הער די שטילע קלפֿ הלע שׂ מע

 ר.בֿ ונעם עפֿ די ריחות 

מורא  ויזאַ ב אָ בע, כ'האָ ב –ַײטער, ווטשע איך פּ שע –בע, אָ ב‒    

ען. יינוורף ניט אַ ינגער. מע דפֿ ען די יִ ברָאפּ לסט ניט אָ ט, דו זאַ געה

 איך בין מיט דיר.

 שבת.־גוט אַ .. , מַײן קינד.אָ י‒    

 בע.אָ שבת, ב־גוט אַ ‒    

ט איר ַאפּ י עס קלוורום, און איך הער, אַ בע נעמט מיך אָ די ב

 רץ.אַ ה

◆ 

דיע, איך אַ די –שטיל קולעכל,  אַ דערהער איך  – ,17עדיאַ די‒    

 ן אימעניניק.אַ בין הַײנט 

נגל יִ ס יאָ ז דאַ לוצעם דערזע איך, פּ ס קינד, און אָ כט דאַ טראַ איך ב

 אַ שטריקל.  אַ  –שטעקעלע  ןייניט ק נטאַ לט אין דער האַ ה

 שקע.ּפאַ ון מַײן טשערעפֿ  –ילעכל פּ ש אַ ון פֿ שטריקל 

ן אַ ך הַײנט ויאיך בין א –רעג איך, פֿ  –ן אימעניניק? אַ ביסט ‒    

על ווצו מיר צו, כ' ייע אימעניניקעס. גדייאימעניניק. מיר זַײנע ב

  .קוש.. אַ דיר געבן 

ון פֿ טעם  אַ בן אָ קן האַ ף די בוינדלעך רעגן אָאפּ לטע טראַ די ק

 טרערן.

איר קענט מיר צו רעכט  –נגעלע, יִ ס יאָ גט דאָ ז –דיע, אַ די‒    

ט זי מיר הַײנט אָ ה הכּ בע מילאָ שקע? די בּפאַ כן מַײן טשערעאַ מ

                                                           
 עטערפֿ  אַ ן, אַ מ אַ   – ליזם אַ קאָ ל –דיע אַ די 17
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ט, זי ייסווילט. איר פּ ב זיך מיט איר געשאָ נקען, און איך האָ געש

ן אָ צי ט אַ ר אָ רף נאַ מע דלעבעדיקע.  אַ י ווונקט פּ ען וואיז גע

 קעס.ַאפּ כן מיט די לאַ ן צו מאָ ט ביירן שטריקעלע, און זי הֿפאַ 

 כן?  אָ סט זי, חלילה, צעבראָ ס איז געשען? האָ וואון ‒    

ן אַ ן לייעט מיר דערצוונגעלע יִ ס יאָ ז דאַ לץ, אַ ך אָ ף נאָ איך ה

ע ניילץ אאַ יי ווהלע. צי קענען דען זַײן צשׂ נדער, ניט מַײן מעאַ 

 גורלות?

 כן.אָ ב זי צעבראָ דיע, ניט איך האַ , דיןיינ‒    

 ער דען?וו‒    

סער סוד. ויגר אַ ס איז אָ ַײל דוון, לייב מורא צו דערצאָ כ'ה‒    

 ן? לייעם ניט דערצנייעט קוואיר 

 עק לעבן מיר.וואַ נגל זעצט זיך יִ ס יאָ ד

געשען ס איז אָ וובער אָ ן. לייעם ניט דערצנייעל קוו, כ'ןיינ‒    

 שקע?ּפאַ מיט דַײן טשערע

 נט.אַ ס קינד מיט דער האָ רום דאַ איך נעם 

 אַ עס פּ ע –ַײט קולעכל, וו אַ דערהער איך  –דיע, אַ די‒    

ער זייב אַ סער, ויגר אַ כן. אָ צעבר זיט אָ דיע האַ רעמדער דיפֿ 

 ר אים מורא.ֿפאַ ב אָ דיע... איך האַ די

ב ניט אָ , הליידערצ –רעג איך פֿ  –דיע? אַ די אַ ר ֿפאַ ס אָ וו‒    

 מורא.

ב אָ דיע. איך האַ רעמדער דיפֿ  אַ איך קען אים ניט, ער איז ‒    

שקע און ניט געהערט ּפאַ ר מַײן טשערעֿפאַ שטיבעלע  אַ ט ויגעב

ט פּ עקגעשטווואַ ט מיך אָ נגען צו מיר. ער האַ י ער איז צוגעגוו

ך אָ נעק". נאָ "זשידי –גט אָ ט געזאָ אין דער זַײט און ה וספֿ מיטן 
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שקע און איז ּפאַ עטשט מַײן טשערעוווס צעקפֿ ט ער מיטן אָ דעם ה

על וו? כ'אַ נעק", האָ ט "זשידיסייס האָ וודיע, אַ נגען. דיאַ עקגעגוואַ 

 רט.אָ וושלעכט  אַ ס איז אָ ב דויגן, אאָ עם ניט זנייק

ב אָ ט זיך צוגערוקט נעענטער צו מיר. כ'האָ נגעלע היִ ס יאָ ד

 נט.אַ דער הר ֿפאַ נגעלע יִ ס יאָ גענומען ד

ר אָ רף עס ניט איבערחזרן. נאַ רט, מע דאָ וומיאוס  אַ עס איז ‒    

זשע איז דַײן  וּ ווגן. אָ ט געקענט עס זאָ שלעכטער מענטש ה אַ 

 שקע?ּפאַ טשערע

ון בלעטער, פֿ שיקל אַ לאַ ש אַ לטן אין אַ האַ רבֿפאַ ב זי אָ איך ה‒    

לד אַ ב –, נגעלעיִ ס יאָ רַײן דאַ ער וימט אין אויט מיר אַײנגעראָ ה –

ב ניט, וי? אאָ כן, יאַ עט זי צו רעכט מוועל איך זי ברענגען. איר וו

 רצן.אַ בע עס נעמען זיך צום האָ עט די בוו

נק און, אַ ון דער בפֿ נען אַ געשטפֿ וינגעלע איז איִ ס יאָ ד

ישן די וורן צאָ וונדן געוּ וורשֿפאַ בניחותא  רומקוקנדיק זיך,  איזאַ 

 ער.מייב

כט די אַ ב צוגעמאָ ט זיך איבערגעריסן. כ'האָ ילה הּתפֿ ַײטע וודי 

 ן.גויא

ירט אין פֿ רַײנגעאַ נט און אַ ט מיך גענומען בַײ דער האָ בע האָ די ב

 רעם.אַ וו־לעךיירפֿ איז ליכטיק און  אָ צימער. ד

ט מיר אָ הדיע אַ ער דיזייב אַ ער נייא –ג איך, אָ ז –בע, אָ ב‒    

 שקע.ּפאַ נה, די טשערעתּ כן דַײן מאָ צעבר

יסטע ווך צו מַײנע אָ בר אַ  יי,וו־ויס רעדסטו, מַײן קינד? אאָ וו‒    

 רן... אָ י

 ן מיט די הענט.אָ כע געטֿפאָ  אַ ט אָ בע האָ די ב
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דיע אַ נדער דיאַ ן אַ  –ג איך, אָ ז –בעניו, אָ ב ניט מורא, באָ ה‒    

שטיבעלע,  אַ ט ויגעבפֿ ויב אאָ רריכט, און איך הֿפאַ ט זי מיר אָ ה

ט זי ניט אָ שקע. איצט הּפאַ אונדזער טשערער ֿפאַ שיקל אַ לאַ ש אַ זאַ 

 ר דעם רעגן.ֿפאַ מורא 

 קט.יִ רואַ ט זיך באָ בע האָ די ב

 לעצעלעך.פּ מיט  יימיר זיצן און טרינקען ט

נען אַ ען דו ביסט געשטווס, אָ וור ֿפאַ  –רעג איך, פֿ  –בע, אָ ב‒    

ניט געבעטן?  ןיילאַ ר זיך ֿפאַ סטו אָ אין דער קיך איבער די ליכט, ה

ר דיר ֿפאַ על איך בעטן ווילסט, ווב דו וירגעסן? אֿפאַ סט אָ ו הד

 שקע.ּפאַ ר אונדזער טשערעֿפאַ און 

 עמען, מַײן קינד?וובַײ ‒    

רק, ּפאַ וסט און שטיל אינעם פּ ט. עס איז יינוודער רעגן זינגט און 

עטשקעס רטאָ ף די קוים, זיצט אויצ םינקל, בַײוומע אַ ר אין סאָ נ

עלקטע וורֿפאַ שטעקעלע די  אַ רט מיט אַ נגעלע און שיִ י אַ 

 בלעטער.
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 ֿפן הימל ַא ירידויא

 ף ַאנדערע שּפרַאכן:ויא

Dresden an der Labe 

Kandiszucker 

Engelsfalle 

Sehnsucht 

Nostalgie 

Субботние спички 

Моя темная ночь 

Eine Liebe nach dem Tod 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


