
 מַײ נע דר ַײ גר ו יסע ב י זי ו נו ת 
 

 יונג עיָא רן  אין  קָאּפשט י י ן  בר כה  ֿפון  ד ערצ ײל ונג ע ן   ש ע יטָא ביָא גר ַאֿפ י או דרײַ 
 

 דע ר  שט רוד ל  
 
נע ערשט ע  ַײב געלעב ט מהָא' כווּו, רילוק ען שטעטל ּפַײון מט ֿפַײנדסללַא, חה לודוויגדער משּפ ַײב

,  נגערערִײדער   ,ײנע יונגע בחוריםײ שנען געווען צווַײז,  דע נַאקַא, עגאין וויניּפ, רןנטישע  יָאעמיגרַא

, נדער בלָא ַא דער עלטער ע ר.ײדעב, קסןהויך געווַא, ררצע הָארץ חנוודיקער מיט קויל שווַא שווַאַא

 ַא, לטנציק יָאר ַאקוים צווַא, ליזַא" כטערדי גרויסע טָא"און , נים מילדן ּפמיט בלויע אויגן און ַא

ט  ס הָא לעבנסלוס ט ווָא און מיט ַאײןסע צַײ מויל וומיט ַא, ציעזַאגר, ײנע ברונעטקעש

נג ע  און לַא, ײגעל עךמיט בלויע א, ײדע לעײן מ קלאון ַא. ריידנצע שטוב מיט ֿפנגעשט עקט די גַאָא

קען ַײון כײניקן זיך ֿפראַאכן ֿפנָא" זקונים-בת " זי איז געווען די .ײן מאלכל  ש ווי ַא.קן בלָאנדע ל ָא

 ...רן סך יָאך ַאנָא, דענַאן אין קַאַאמיט איר מ
נגעש טעל ט דעם  ט מען ָאכט הָאדערנַאיעדן אויֿפ. מיד גערו ישט מיט לעבןט ּתדי שטוב הָא 

,  סטינקעס לַא ּפ" טקסטר ָאָאֿפ"נצט לויט די ט געטַאהָא'ן מיט דער גרויסער טרובע און מָאֿפמָא גרַא

און אין דעם . הערן אויֿפלע גן קומען ָאע ֿפוועלכ, ײדל עך און בחוריםמ, מיט די שטענדיקע געסט

ײ ײנציקע צווילט די אסדר געשּפט מען ּכהָא) ןלָאסַא" (רום-ונטר ָאֿפ"עכיקן ירע קײנעם ֿפקל

ײן ווי  ש,  קוזינעאיז געקומען צו מיר ַא"און " בַײן ווַײ מַײרדער ב בָאאיך בין ַא"סטינקעס  לַא ּפ

 ".לד איז זי געווען די גרינעגָא
רום דעם נען שטענדיק געזע סן ַאַײז) עסצימ ער" (וועל ָאסטַא"אין דער , רעסע רן צימעראינעם ג 

הָאט גוטמוטיק 'מ. קעןַײט  צו קומען צו כבן ליב געהַאוועלכ ע הַָא, גע סט-חהמשּפנגן טיש לַא

לט אין הַא'ס מטישן שידוך ווָאַײ לוועגן ַא, "מויד-להּכ"דער יענער ָא, מערסטנס וועגן דער, גער עדט

 . רעמדל ץ איז מיר געווען ֿפס ַאווָא" ביזנעס"און וועגן , רקערטַאאון אויך ֿפ, כןמַא
ון  מע עק  ֿפם סַאַײרט בן ָאינ ען ַאמיד געֿפט זיך ּת ֿפלעג אין דעם שטענדיק ן טומל און ענגשַאאיך ֿפ 

רק טַאב שך וועלכער איך הָאנָא, רטע עלק ע חֿבןַײבן בריוו צו מַײרטן זיצן און שראון דָא, טיש

ײדלע ך  ײ יונגע מצוו, ט אונדזוועלכער הָא, ײדן אין קעשענעוון זַײנגע בריוו צו מאון לַא. געב ענקט

.  רעמד ײם אין דער ֿפרן אונדזער ערשטע האיז געווָאזיקע שטוב קען און די דָאַײהערגעשיקט  צו כַא

זיצט און ,  זי,  טומלא ין דעם: "גט צו אירע געס טקע זָאַײל ווי כ מָאב געהערט ַא הָא' כ,געדענק'כ

ן  ַײס מרגעסן ווָאַאבן ניט ֿפהָא, רהםֿבַא, ןאון אויך איר מַא, קעַײכ". בט זיַײמיד שרּת, בטַײשר

ט  בשעת זי הָא, ן  קינדער געטָאַײמיט אירע דר, ר אירַאט ֿפון קעשענעוו הָאמענדל  שוחט ֿפ, ײדעז

 אים –און אין אונדזער שטעטל , נעִיוקרַאמען אין אגר ָאָאלע ּפך ַאנָא, דענַאן וועג קײן קַאאויֿפ

נע ן  ַײון זעקס מענטשן זחה ֿפנצע משּפדי גַא, ז מירַא, טןן טַאַײון מ געשריבענעם ג רוס ֿפכ ט ַאגעברַא

 . רןָאוועקֿפן אויך ַאֿפז מיר הָאאון ַא, לעבן געב ליבן
נגענומען אין שטוב ַײרײ ַאײדע זן זַײט מורה הָא בׂשזַאר ַאַאײד ֿפרײט און ֿפרקנקבַאאויס דַא 

" ײטן לעם גרַא"נג אויף רטן גע לעבט חדשים לַאײ דָאבן זזוי הָאאון ַא, חהײגענ ע משּפן אן ווי ַאַײרַא

 .חהן משּפַײ מצד זַײײדן און סונעם ז ֿפַײ ס,טֿפשַא ַײון גרויס געטראון אויך גענָאסן ֿפ
נען ַײט זַײזוי במשך דער צווי ַא, עס ג עהער ט אין שטובב איך עּפײדן הָאם זַײע נדיק בַײז, עט ערשּפ

ס דָא , "טערָאן אמתער ֿפַא"ײ געדינט ווי ט זײדע הָאזוי דער זאון ווי ַא, נק געווען אירע קינדער קרַא



ך דעם ווי נָא. ײדןנגעקו מען צום זנען ָאַײז,  יתומיםַײדר, ווען מיר, עטער סך שּפאיז געווען ַא

,  ײן קעשענעוונגן וועג קן שווערן לַאנען אויֿפַײ זש על עהערנגסטע ב רידערל ִײס מ ע און דָאמַא-טע טַא

 .טַײכן צ ווָאַײוס במשך דרון טיֿפרבן ֿפאינעם שטעטל יארוגע גע שטָא, ם דניעסטערַײב
 ײַ טן בן טַאַײקען מיט מַײון כבשעת געזעג ענען זיך ֿפ, ס בילדרון דָארבליבן אין זּכַאמיר איז ֿפ 

רוי ײנע ֿפ יונגע שזי איז געווען ַא. ײדן בריוועלע צום זעגעבן ַאט איר גאונדז אין שטוב ווען ער הָא

ק ע  שר טַאאֿפ. נטל ניט געזען א ון ניט געקָאײן מָא ריער קב ֿפוועלכע איך הָא, ניםײדע לן ּפן אמיט ַא

זוי   זיך מיט איר ַאטע געז עגנטן טַאַײזוי מווי ַא, ס בילדרון דָארבליב ן אין זּכַאר איז מיר ֿפַאדערֿפ

רויס  ײדן אין קעשענעוו איז ַאם זַײענדיק בײַ ז, עטערר שּפר יָאָא ּפמיט ַא. זוי שטיל או ן ַאנטל עךַײרֿפ

די  " בעזש ענצע ס"לע רויסשיקן ַאמוז ַא'ז מ ַא–ון דער רומענישע ר רעגירונג ֿפ שוין – גזירה ַא

איבער דער  . דעַאנן קַאומעריק ע אײן ַאן וועג קינען ז יך אויֿפוועלכע ג עֿפ, נטןלע ע מיגרַאאומלע גַא 

ײן ברידערל מש ה  קלן ַײמ. וועקשיקןד ערט ַאגע פָא, ײדלעךײ יונגע מצוו, ט מען אויך אונדזגזירה הָא

 וויזע  ײט  געווען ַאנגעגרר אונדז איז ָאַאאון ֿפ" ל סקינדַא"חה  משּפײדע צוגעשריבן צו ַאן זַײט מהָא

און  , כטרמַאַאטע ֿפט זיך די קווָאָאלט הונקט דעמָאר ּפ נָא.ײדנס ברודערונעם זמעריקע ֿפײן ַאק

 . מעריקעײן ַארן קַָאנט ֿפבן שוין ניט געקָאמיר הָא
ן  נגעטָאָא, נגעקומ ען אין שטובַײרלוצלינג ַאײדע ּפ איז דער זג טָאַײור ביּפּכ- יוםאין ַא, געדענק'כ 

ט אונדז שטיל ער הָא. ס ווי דער קיטלַײזוי ווונקט ַאנים איז געווען ּפן ּפַײז, סן קיטלַײן ווַײאין ז

שרעקט זיך , שר קומען אין שטובײ וועלן אֿפז, ך זוכןַײמדרש א-איז געקומען אין בית'מ: "גטגעזָא 

 .ון שטוברויס ֿפאון ער איז צוריק ַא"... ון יתומיםטער ֿפָא ֿפט איז ַאגָא, ניט קינדער
גן צו דער עטע ר דערשלָאיך שּפבן מיר זלידה הָא-לי סך חֿבמיט ַא. איז ניט געקומען אונדז זוכן'מ 

נט מיט אונדז ט געקָא ווען ער הָא, ײסטונען טרײדע גע ֿפט דער זלט הָאדעמָא . דענַאון קַאטע ֿפקווָא

 ײ ַאזט ַײז. נע קינדערַײך מַײאיך שיק א, קעַײכ: "קען בזה הלשוןַײײן צעטעל ע צו כ קלמיטגעבן ַא

 ". מע מַא
לע שווער ע   קמיע דורך ַא  זיך ווי ַאַײל טן בע טשטס געהַאגעקוו צונויֿפבן מיר ַאס צעטעל ע הָאדָא 

נט ן  רעמ ע עמיגרַאָא, ענגע,  בשעזשיטיעסאין די ָא, "בעזשענצע ס"נג ע חדשים אין וועג מיט לַא

סן ַײכטן ווַײנגן ל לַאַא: ןַײרנה מיר אין וועג ַאן מּתַײווי אויך ז, רומעניע, רעשטזער אין בוקַאַײה

 און היט ביז  בכטהעמד וועלכ ע איך הָאדינע נַא, סעַײ וואון ַא, ע לעךרענזנטעך מיט דינע ֿפהַא

 .ײדןונעם זנדענק ֿפײנציקער לעב עדיק ער גרוס און ָא דער א–ג נטיקן טָאַײה
אין , טַײ חודש צט געדויערט ַארן הָאָאס ֿפ דָאווּו" גַאברַא "ײנער ענגער שיףאויך אויף דער קל 

 . ן אויף דער שיף ַײנק זון קרַאר ֿפנגן וועג געדענק איך נָא לַאנצן דעם גַא.דינגונגעןשוידערלעכ ע בַא

 .כטג צי נַאון טָאײד ֿפן אונטערשָא, ל עת-רצער מעתײן שווַאאיז געווען ווי א'ס
 –קס ַאליֿפײן הַאן קז מיר קומען ָאַא, נגײלעכ ער קל ַאר ֿפזַאײט ַאררשּפַאט זיך ֿפלוצלינג הָאאון ּפ 

ל דע ר  ַײוו, השנה-שג רָאדער ערשטער  טָא,  ס געדענק איךדָא, ונקטען ּפאיז געוו' און ס.קוויבעק

ר ן  גט געווָאנט געזָאַײאויף ה(עג ן אין וויניּפײשָאון עמיגרט ֿפהויּפ דער –י רעמשה ג, דליבער יִי

ם ברע ג  ַײײן געבליבן בגעג ענט בשעת די שיף איז שטט אונדז בַאהָא, )טןע הויּפײַ זעלכ ע ליבע  געטרַא

 הויך  ַא–רויף אויף דער שיף ער איז ַא? "וונט ט שוין געדַאאיר הָא, דן יִיטוֿב-גוט יום" מיט ַא

ײטע רשימה אין  גרלטן ַאגעה ַא, ײכלענדיקער שמַא. מילדן בליק, נים העלן ּפגעוויקסיק ער מיט ַא

 נגסע  יִיײמיר די צוו?  ײבןזוי ניט גלווי ַא. סימבאליש" עג ײן וויניּפוועמען ער נעמט ק" –די הענט 

 .ן רשימהַײנען געווען אויף זײַ נטן זעמיגרַא



נען ַײ מיר ז ווּו–עג ק ס ביז וויניּפַאליֿפון הַאן ֿפל עת אויף דער בַא-ן זיך עטלעכ ע מעת כן שלעּפנָא 

רטע  ז ע נעכט אויף הַאלָאֿפ ון שלָאֿפ, רןָאליקע שעהען  ֿפַײנגוויל לַאזוי ֿפון ַא ֿפַײרן סנק געווָאקרַא

און ) רשטווּו(מ י ל ַאער סַארֿפעטער שַאון ֿפי סענדוויטשעס ֿפדון עסן כסדר  ֿפַײ און סײדיקע בענק ל

זעלכ ע   ון ַארמיאוסט דעם טעם ֿפַאמיר ֿפ, נטַײך ביז הנָא, נגרן לַאט אויף יָאס הָאווָא, רדינעןון סַאֿפ

 ".ט עס נסדע ליקַא"
דן  גרויסער עולם יִיַא. עג וויניּפײןנגעקומ ען קנען ָאַײווען מיר ז, כטאיז געווען אויף דער נַא'ס 

ט הָא'ווען מ. ון דער רשימהן די נעמען ֿפט אויסגער וֿפהָא'מ". נטןע עמיגרַאַײדי נ"געג ענט ט בַאהָא

ײן  רויסג ַא" ײ ן שוועסטערל עךשטּפדי קָא", ײסן אונדזט עמעצ ער ג עהן אונד זערע נעמ ען הָאנגערוֿפָא

ירט צו אונדז ט עמעצ ער צוגע ֿפלד הָא בַא–ן זוי געטָאבן ַאמיר הָא. טַײ ז ַאַײוועקשטעלן באון זיך ַא

: דישִײגט אין  און אונדז געזָאד טײנע ר געקלמעריקַאשוין ַא, ניםינירטן ּפ ראֿפמיט ַא. ן יונגן מַאַא

ײסט  הז עמע צער דָאצו דערהערן ַא". חהשר זענט איר משּפאֿפ, ײןשטּפ ט קָאקַאד ווָאס איז ַאדָא"

ט  קַאדווָאדער ַא. ײטע ס ווי ניט חלום און ניט ווירקלעכ קם עּפ איז געווען סּתמעןמיט אונדזער נָא

 ...לע ג עשוויגןבן ַאמיר הָא. קוק ט בַאלעַײוו  ַאאונדז, ײןאיז געבליבן שט
כן  שווַאט גערעדט ַאער הָא". ן הויזײ שָאעמיגר"וויזן אין ט ער זיך בַאהָא, רוםאר טעג ַא ּפאין ַא 

ט ז ער הָאגערע דט ַאּפשוין ָא(ײלט רניט דערצרעגט און גָארניט געֿפמעט גָאז ּכט אונדער הָא. דישִײ

ן  ײַ אין ז"ער איז געקומען אונדז נעמען : גט שטילר געזָאט נָאער הָא...). כטרניט געברַאאונדז גָא

 )...רבעטַא" (בדזשַא "שר וועט מען אונדז געבן ַאאֿפ, בריקַא ֿפערג עץ  אין ַא" רקַא
,  נגעקוקטײ דלעך און זיך ָאײדטע מרעם געקל ײ ָאצוו, רן קַאַײנגען א ין זנגעג ַאַײר ַאנעןַײמיר ז 

 ? רן מירָאהין ֿפווּו
ר לעבן  ן קַאַײג עשטע לט זּפט ער ָאט הָאאון ָא. ט ניט גערעדט צו אונדז און מיר ניט צו איםער הָא 

נג ען אין כגע גַאנען אים נָאַײר זמי. ײןרויסגײסן ַאנט  אונדז די טיר און געהגעע ֿפ, דעַײ געבר גרויסעַא

מיר  , שינעןון מַא רויש ֿפבן דערהערט ַא ביז מיר הָא סך טרעּפאויף ַא, ר רידָאנגן טונקעלן קָא לַאַא

זוי ט אויסגעזען ַאלץ הָאַא. רכשופטעַאֿפ, ון דער טירט ֿפַײניט וו, ײניקגעב ליבן אינעווען ײײנען שטז

דער דער ָא, הבית-ם דער בעלמסּת. ן מַאנג ען ַאט איז צוגעגַאקַאדווָאצום ַא. לדיקנעּפ , שרעקעוודיק

ו ן סטן ֿפג עמָאּפָא, כטןטרַאאון אונדז גענומען בַא, ג ריסטנטלעך בַאַײרזיך מיט אים ֿפ, "ןר מַאָאֿפ"

ײ ז. ן אויסזעןַײרשע מען זיך מיט מַאֿפ, לס ערשטע מָאדָא, נטַײאיך געדענ ק ביז ה. יס ביז די ֿפּפקָא

ז ילו ַאֿפ ַא–ל ט עטלעכ ע מָאקַאדווָאגט דעם ַאעס געזָא ט עּפ ער הָא. און שטיל,  סךדט  ַאבן גערעהָא

ז ער ַא.  דע ם אמתטײלײ אונדז דערצײד צווישן זבן די שטילע רס איז געווען אין ענגליש הָאדָא

 . רבעטײן ַאר אונדז ניט קַאט ֿפהָא
 . ל קומען  מָאך ַאגט נָאאון צוגעזָא, יזן הוײשָאאין עמיגר, "ײםהַא"יר ט געֿפּפט אונדז ָאער הָא 

ך  ל נָאזוי עטלעכ ע מָאַא. ל  מָאך ווידער ַאדערנָא,  איז ער ווידער געקומעןרוםאין עטלעכע טעגן ַא

, גנ טוישונן ַאַײ אין ז–ל ר מָאָא  ּפילו ַאֿפַא). כן ַאדל ֿפון נָאֿפ(בריקן ַאירט  אין ֿפרומגע ֿפנד אונדז ַאנַאַא

ן ַײן און לויט זן טָאַײבער לויט זָא, ײט זיך אין ענגלישרשטַאֿפ, יםבּת-עליט ענהט מיט בנגעַײא

ל  זָא'שוט מז ער בעט שוין ּפַא, ז ער רעדט צונים איז ניט שווער געווען צו זען ַאון ּפאויסדרוק ֿפ

ן ל צוריקגעקומע ן ָא מָאנען ווידער ַאַײמיר ז. ןל ֿפט ניט געהָאהָא'ס. ב דזשַאעס ַאאונדז געבן עּפ

 . רבעטַא
שטײן  ּפז די קָאנג ַא קלַאײ ט ַאררשּפַאן הויז ֿפײשָאט זיך צווישן עולם אין עמיגרל הָאַײוודער 

)  ק סטיַא כָאלָאַא" (ןמַא-סינגל " ַא, כן קוזיןַײ רונען ַאבן געֿפהָאײ  ז.נען  מזלדיקַײשוועסטער לעך  ז

רן איז נעלם געווָא" כער קוזיןַײדער ר. "ײון זײנער ֿפבן מיט אשר חתונה הָאך אֿפאון ער וועט נָא



ט אים צו  כל געהַאבן ׂשניט מיר הָא,  ער איזסט ווּובן געווּוניט מיר הָא. זוכןך די עטלע כע בַאנָא

 .זוכן
,  בעריןַײ שרסלריערע ַא ן קַאַײעטער אין מרן שּפ סך יָאמיט ַא: טעערזענ לעכ ע נָאטיקע ּפ ַײ זַא( 

נע ַײצו מ". עג  וויניּפןַײמ"צו , רגעני גן געקומ עןַא און מיט ֿפ,רןדן  געווָאבין איך געלַא, ריןלעק טָא

כער  ַײ רַאקע נערקענט ער און טַאן ָאײער ַאז שוין –נע לידער א יז ער ַײײענ ען מרלָאטריטן און ֿפאויֿפ

לץ  בטער מיט קינדער איז ער ממש שטָאַײוו בַאַא, ריקער מיטליָאַא. ט גע קומען מיך הערןקַאדווָאַא

ע ר . ט זיך אויסגעדריק טווי ער הָא" ײןזו י שַא"נט לעך  ײדן עֿפײענען ליד ער און רהע רן לגעווען מיך 

 ילט ַאב איך דערֿפלט הָא ערשט דעמָא .ן שטובַײדן אין זנטלעך מיך געלַא ַײרײער ֿפלט  זט דעמָאהָא

"  קוזינע" ןַײר זַאײנט ֿפרחה און ֿפן משּפַײר  זַארג עשטע לט ֿפָאט מיך ֿפט און אויך ער הָאֿפהשַאקרוֿב

 ).עג נעם אין וויניּפַײזוך מנצן בַאצויגן צו מיר בשעתן גַאנטלעך  בַאַײראון זיך אמתדיק ֿפ
ב ן רטן הָאדָא. טַײנגער צ לַאר ַאַאײם ֿפרן אונדזער הע ג איז געווָאנטן הויז אין וויניּפדי עמיגרַא 

ון  רזוכט דעם טעם ֿפַאער  ֿפעטאון שּפ, י נעןרבעט און ניט געֿפון זוכן ַארזוכט דעם טעם ֿפַאמיר ֿפ

ז  גלָאר ישטיק ַאר ֿפַאקומען ֿפלטן עסצימער בַא ינסטער און אינעם גרויסן קַאך ֿפײן ווען נָאטשאויֿפ

לטע  זן אין קַארויסלָאאון זיך ַא) כטסנג עמ ַאַײא(ווידלע ָא שטיקל ברויט מיט ּפ מיט ַאײט

 ט ַא ג הָאטָאַײ בײנעם ַאאין א? ּפ שַאן אין ַאָאבער ווי קום איך ָא. ּפרגנס אין שַארימָאסטיק ע ֿפ רָאֿפ

אונדז , ײדלעך און ב חוריםע מ  גרוּפן אין דרויסן ַארויסגערוֿפן הויז ַאײשָאון עמיגרמטער  ֿפַאבַא

 הויך געוויקסיקער  נגעקומען ַאאיז ָא'ס. רטןײסן ווַאײע און געהנגער ר לַאאויסגעשט על ט אין ַא

ס  ווָא, סט ווער ער איזבן ניט געווּומיר הָא. ןמיט ברײטע ליּפ, ניםלצענ ע ם ּפרשמָאַא ֿפמיט ַא, ןמַא

,  נע ןלע ג עשטַאמיר ַאנען ַײז". רבעטער ן ַאבן ַארף הָאאיך דַא: "גט ט אונדז געזָאער הָא. ער וויל

.  ײענט לעבן דער רײער נָאנען זַאט גענומען שּפער הָא. רקווי בהמות אין מַא, עסײסט ה

בן לע הָאַא. גןרַא דנע ֿפזעלכ ע מָאַא. גןרַארע גט ֿפגעֿפ. אין די אויגן, ניםן אין ּפלע מעַאנגעקוק ט ַײרַא

על ן עס ניט געֿפעּפ, זעט אויס,  מיר איז.ר ע גטטער געֿפַײט ווערט שטיל און קורץ און ער הָאגע ענטֿפ 

ב איך ײ הָאר רנגענען די לעצטע אין דער לַאטש איך בין געשטַא און כָא.רעגןיל ֿפזוי ֿפן ַאַײרן זגעווָא

און , ינגער אויף מירן  מיטן ֿפײטל ג עטָאט ט ַאער הָא". יל רע גט צו ֿפאיר  ֿפ "גןאים איבערגע שלָא

רגן  קום מָא, רבע טקומסט ַאדו בַא. נגעליבטַײב איך זיך אײנער הָאט אין דער קלָא, ָא: "גטגעזָא 

 .רןאון ער איז נעלם געווָא" ריאין דער ֿפ
די ? דווקא איך. ּפ דובינע איבערן קָאנגט מיט ַאלט מיר דערל ַאווָא'י לט ווי מב דערֿפהָא'כ 

ײ  ב געזען ווי די רהָא'כ? רבעטקום ַא בַאאיך? ײדל עך און בחוריםלע גרויס ע מון ַאנגסטע ֿפיִי

ם  לט מסּתס ווָאווָא, און איך". איז ברוגז'מ ".ײןלזט מען ַא מיך לָא.טן ַײלע ז אין ַאלט זיךַא צעֿפ

רגן אין רף מָאאיך דַא. זוי אומעטיקַא, גןזוי דערשלָאאיך בין געווען ַא, "גליק לעך " ן ַײר פט זגעדַא

ער טן עס אויף דעם אומגע לומּפ זוי אין ּכבין געווען ַא' כ.בריקַא ֿפ אין ַאןרבעטײן ַארי שוין גדער ֿפ

 . ײבט ווי ניט געג לַײלט מיר סײנער ווָאָאבער ק, ןמַא
בן נט ן הויז הָאאין דעם עמיגרַא, יָא. כטים דורכגע לעבט די נַא נגסטן הָאב איך קואין שווערע ַא 

ג  לבן טָא  הַאשבת ַא, ל עגן  מיר ליגןֿפ, רבעטון דער ַאײער מיד ֿפן זַײון זסט דעם טעם ֿפמיר שוין געווּו

אין , צימערןֿפותדיקע  שלָאֿפײדיקע בשוּתג אין די בעטן אין די גרויסע לנצן טָא גַאאון זונטיק ַא

ער  ַײרג  וועגן דער נול מיט זָאאון ֿפ, ּפרבעט אין שַאך ַאון דער שווערער ווָארוען ֿפ, רוען, ײטעלנטק 

 .רבעטך שווערער ַאווָא
  .קע צו אונדזַײל קומען כ מָאסט ווען און צי בכלל וועט ַאבן ניט געווּומיר הָא 



ר וי  ולע ֿפ חנוודיקע ֿפער ַאנגעקומ ען אין צימַײר ַאלוצלינגג איז ּפאר מיטָא זונטיק ֿפײנעם ַאאין א

נען ַײווער ז: רע גטט געֿפ זי הָא.נט דער הַאַײקן בנדע לָאײדעל ע מיט בלָאײן מײן ש קללטנדיק ַאהַא

איך בין . "ער טטעם געענ טֿפײן ָאײדע אין אבן מיר ב הָא–" מיר". "? וועלוול שוחטס קינדערדָא

גט דער  ט איר געזָא הָא "–" ײםהיט מיר ַאקומט מ "-" ?היןווּו, ײנט אירס מווָא "-"  קומט, קעַײכ

 ". קומט קינדער.ײסןווײ ז. ג טשוין געזָא "–רע גט בן מיר געֿפהָא, "')לט עררווַאַאֿפ(? לסטוועטשַאנַא'
מיר . ס מיטצונעמעןט ווָארניט געהַאמעט גָאמיר הָאבן ּכ. ון די בעטןנצט ֿפ ג עטַארָאּפבן ַאמיר הָא 

 .גנדיקַײנג ע ן מיט איר שוונען געגַאַײז
שטוב אי ז קעס ַײכ. גע גער ווינטער טָא וויניּפ ַא.לט און לויטערײער קַאס איז געווען זאין גַא 

 מיט דער  .ײניקײט אינעוורעמק ליבע ווַאדישע מעבל און ַאלט מָא סך ַאמיט ַא, ײנע קלגעווען ַא

  .חהנצע משּפגענומען איר גַאט אונדז אויֿפײט הָארעמקזיקער ווַאדָא
דער  , ײסאיך וו: "גטנט און געזָא ט עס ניט געעֿפזי הָא".  ס צעטעל עדָא "קעןַײבן געגעבן כמיר הָא 

 ".  קינדער,ײםער הַײן אַײס וועט זדָא. ט מיר געשריבןײדע הָאז
,  רציקער גוט הַא ַא–ן מיט איר מַאקע ַײכ. חהמשּפ-ון דער לודוויגײל ֿפ טרן ַאנען געווָאַײמיר ז 

ײן ז קַא, ונ עןעטער אויסגעֿפבן שּפס מיר הָאווָא, "עדל ערּפ -נק דזשָאַא", שנע  מענטשַארעּפהָא

אסט ווי אויף  געּפבן אויף אונדז אויֿפהָא. ע רנסה בשֿפבער ּפָא, ניטס רבעט איז דָאודיקע ַאֿבבּכ

 . אייגענע קינדע ר
 ײט געווען מיטמיד גרמער קיך איז ּתײל עכדיקער טיש אין דער ליכטיקער גר ַאדער גרויסער ק 

ר געווען   איז ניט נָאּפײן אין שַאוועקגר אונדזער ַאַאֿפ, רגןרימָאיעדן ֿפ, לעמען צו עסןר ַאַא ֿפטוֿב-ל ּכ

ט ן הָאס איר מַאווָא(ר  אונדז ַאנגעוויקלט  ֿפַײלע גן אנען גע ַײר עס זרישטי ק נָאכטער ֿפ גע קָא ײט ַאגר

ן גרויסן אויֿפ. רבעט צו דער ַאמיטצונעמען, קע סענדוויטשעסגעשמַא) ןט צו טָאמיד ליב געהַאּת

 או ן ניקַײ גרויסער טשטן ַאמיד געזָאט ּתהָא, רט ווינטערבֿפ, טשעונענ עם אויוון-רץשווַא

רעמע  זן זי ווַארל ָא ַאזוי ניט געגלוסט ֿפט זיך ַאהָא'ס. רעַאײסער ּפן הַײנגעשט עקט די קיך מיט זָא

 .ליכטיקע קיך
לענ ע  ײנע ווָאײ שלערלכט ּכט געמַאהָא' מווּו, "ּפ שַא-יניגניט" גרויסן רבעט אין ַאב געַא איך הָא 

ב הָא'וועלכן כ, בן ערשטן דזשַאַײײן געביטן מלב שוין ַאאיך הָא]. וכולי[היטלען , ןרֿפשַא, סוועדערס

ל ט   ט מיר געצָא הָא' מ ווּו–ן  ערטן מַאון דעם אומגע לומ ּפקע ֿפ טַא–נטן הויז קומען אין עמיגרַאבַא

ל לעג וויקלען די ווָאאיך ֿפ. ך ווָאר ַאלַארדינט  זיבן דָאַא הָאב איך ֿפאון דָא, ך ווָאַאר לַאזעקס דָא

רֿפ ט  געדַא, שין גרויסער ע לע ק טרישער מַאאויף ַא") ולססּפ (" נגע הילצער ע  קלעצער אויף צוועלף לַא

ס   דָא.ולסן די סּפזן לויֿפטער לָאַײאון וו. ט זיך איבערגערי סןל ווען זי הָאן די ווָארקני ּפַאשנעל ֿפ

ן ר ַא ַאגט  ֿפרק לָאַאל ֿפ מָאב זיך ַאהָא'ז כן איז מיר געווען דערו וידער און ַאכן קנוּפּכסדר מַא

רבעט איז די ַא". לט מען געלטן צָאר קנוּפַאֿפ? רט דיךס ַאווָא: "ער טט ער מיר געענטֿפרבעט ער הָאַא

 ל ַא  עטל עכ ע מָא.גר מיטָאַאס ֿפַײ איבערר שעהמיט קוים ַא. ג טָאכט שעה ַא ַאײענדיק געווען שט

ט מען כט שעה הָאך די ַאנָא, ײסטס הדָא , "םַײוו ערטָא"רבעטן בן מיר געמוזט ַאך הָאווָא

-קע ל עשל קָא ֿפריש ברויט מיט ַאנציק מינוט באלד בריענגען ֿפצווַאר ַאשינען ֿפג עשטע לט די מַאּפָא

ט טויזנט טעמים און געהַא" ער ּפסַא"ט דער הָא, דנען געווען הונגעריק און מיַײלע זַא. לַאקָא

ב שוין אין יענעם ערשטן ווינטער איך הָא. ט מען געמוזטכט הָאאויף דער נַאטער ביז ַײרבעטן ווַא

ל אין  ר מָאָאדי ּפ. ר לערנען ענגלישַאוונט קורסן ֿפ ָא–"  ט סקולַײנ"בן אין ַײרשרַאוויזן זיך ֿפך בַאנָא

ל ַײבן ענגליש וונגעהויבן ליב הָאב שוין ָאהָא'רגעניגן און כַאיל ֿפזוי ֿפן ַאֿפשַארַאבן מיר ֿפסקול הָא

 . רגעד ענקטַאײ ֿפײ סיק זלײניקע  ווערטער און ֿפט אּפגע כַאב אויֿפהָא'כ



ן און  ל ֿפײ געהָאז, נט ן שילערר עמיגרַאַארשטענדעניש ֿפ ַא סך ֿפרויסגעוו יזן ַאט ַאדי לערערין הָא 

ב איך  ס הָאר  ווָאַאגן ֿפרַאנֿפרטלעך מיט ָא קַאון אירקומע ן ֿפע טער בַאג שּפ לע ֿפיך א .געמוטיקט

ל ניט ײן מָאב איר קהָא'כ. און ווי וויכטיק עס איז צו לערנ ען ענגלי ש? ײן אין סקולגעה ערט ג אויֿפ

ב איך זיך געשעמט אי ר  הָא" די אמתע סיבה"רדרוס  איז געווען צו גרויס און ַאֿפן ַײ מ.ערטגע ענטֿפ 

 . ײלןרצדע
 אין – זומער, בריקַאון ֿפ דער טיר ֿפַײרבעטער געז עסן אויף בענקלעך  בנען די ַאַײט זַײג צמיטָא 

ו ן  ט גערעדט ֿפהָא'ט געגעסן די סענדוויטשעס און מהָא'מ. ײניק אינעוו–ווינטער , דרויסן

נען ווַאון  ֿפ–ן זוי מקנא געוועײ ַאב זאיך הָא". וועלט געשע ענישן"ון אויך ֿפ, כןײדענ ע זַארשַאֿפ

.  כוועַאטונג אונטער דער ּפַײדישע צִײ לטן ַאן הַא מַאב איך געזען ַאל הָאמָא ײן א? ילזוי ֿפײ ַאײסן זוו

.  לעך ון די קעּפר ֿפײ גָאײסן זײדן ווײ רס זלץ ווָאז ַאל עך און דערזען ַאר קעּפָא ּפמערקט ַאב בַאהָא'כ

עסט   זיך ֿפַײב בהָא'און כ" לע ךקעּפ ײענען אויך לך ן איך דָאקָא: "כט זיך געטרַאַײב באיך הָא

  .טונגעןַײון צײענען קעּפ ל עך ֿפײבן לנהוועל ָא'שלָאסן כבַא
ר אויף ײס נָאוו' כ.נג עןקעס קינדער געגַאַײנען כַײרב עט זנט צו וועלכער ַאַײגעדענק ניט ביז ה'כ 

ײל ע ך  רֿפ, ײגטגעלמיד געווען אויֿפי ּתנען זיַײעס ז עּפ.רבעטײ ניט געַאבן ז הָאּפײן שַאז אין קזיכער ַא

ל ניט ײן מָאבן קהָא" רענדסבוי ֿפ"און "  רענדסגוירל ֿפ ".זוי מיד ווי איךל ניט ַאײן מָאאון ק

 .  ביסל זיך געקריגטילו ַאֿפכט און ַאגעל ַא, נצטט געטַאהָא' מ.ע לט אין שטובגע ֿפ
ײד וועגן זעלכ ע רך ַאא ון נָא" ט סטעדיײזי ג", "כןג ע ברָאּפָא ", "דזש על עס: "געדענק די ווערטער'כ 

 .גריףט דעם מינדסטן בַאב ניט געהַאהָא'וועלכע כ
אויך .  ליבעקע געווען ַאאיז טַא'און ס) דזשעק" ( סטעדי בויַא"ט ט שוין געהַא הָאײנע ליזַאדי ש 

ל עגן   ֿפדזשעקס עלטערן . ון איר סך א רואיקערער ֿפ און ַא.נדע ר בחורײנער הויכער בלָא ש ַא–ער 

נען  מיט מזל  ַײזײ  ז.כליתט גערעדט  ּתהָא'ן און מַײרכט אין שטוב ַאט  אויף דער נַאֿפקומען ָא

ער ניט  שִי, ערשִי, רק קריגןשטַא. לה  זיך גענומען קריגןּכ-בן חתןהָאל ַײ דערוו.להּכ-רן חתןגעווָא

     ). רטס ווָאנען דָארשטַאַאב איך שוין ֿפל הָאס מָאד ָא" (בר עכןּפָא"
זי ". דענסעס "ײן צו ט גֿפלעגט זי ָאֿפ. נצןײן טַאקע געקענט שט און טַאײער ליב געהַאט ז הָאליזַא 

. קע מיט דזשעקן און טַא, נצןײן טַאר איר שַאֿפ" ריזּפ" קומען ַאקע בַאל טַאײן מָאילו אֿפט ַאהָא

מ ער וועט טָא"רגט ך געזָאב זיאון די עלטערן הָא, נדערע בחוריםנצן אויך מיט ַאלעג ט טַאבער זי ֿפָא

 .ערזיכטי קײֿפײער אדזשעק איז געווען ז". נדערןן ַאן ַאנטרעֿפרט ָאזי דָא
די גרעסט ע  , "היטנס"ט אין ט זיך געקויֿפזי הָא, )רגעסןַאזט זיך ניט ֿפס לָאך ווָא  זַאַא(געדענק 'כ 

סע  ַײ ווַא) דענַאנץ קַא ר גַאאיבע, און אגֿב(ט ם אין שטָארטמענט קר ָאַאסטע דעּפ ווּו בַאײער ַאאון ז

סע  ַײנציקע ווײנינקע גל ַא סך קל ַא קרוזשעוועס און מיטערטוצט מיט צַאּפײד  בַאײדענע קלז

ײנט  לט געמ ט דעמָא ס הָאל געל ט דָאן וויֿפֿפַײגראיז ניט צו בַא'ס. רלַאר הונדערט דָאַאֿפ , קרעל ע לעך

ט  הָאײלעכ ע ליזַאר די ֿפ– זי רנָא,  געשטוינטבןלע הָאַא). רןנציקער יָאאיז געווען אין די צווַא'ס(

 .ײדלוויזן איר קלעמען בַאט ַאזי הָאגעקווע לט בשעת 
ון  ש עלטער ֿפטש היּפכָא. ײ טײלעכקרשר איבער איר ֿפ אֿפ.רצןײער געווען צום הַא זמיר איז ליזַא 

ס  און דָא". דזשעקןן מיט מַאאיר רָא"ײלן וועגן לעגט מיר דערצזי ֿפ. רטבן מיר  זיך געחֿבמיר הָא

בן יעדן זונטיק ײַ לעג בלאיך ֿפ. ײנע וועלטש, טעַײ וור מיר ַאַאאיז געווען ֿפ'ס. נירטָאט מיר אימּפהָא

"  מיט וועמען"בן צו יונג צו הָא, רברענג עןַאײן ערגעץ ֿפבין געווען צו יונג צו ג'כ? ווי דען. אין שטוב

ל   מָא ַאל עגט שוין יָאן שוועסטער ֿפַײמ, טט געהַאך ניב איך נָארטעס הָאענטע חֿבנָאײן ק. ײןצו ג

 ". מיט עמעצן"רברענג ען ַא ײן ֿפרויסגַא



ײט געב עטן אי ר  מיך שטילערה, ון שטובן ֿפײ ענדיק מיט איר מַאו ועקג ַא,קעַײט כזונטיק הָאײן א 

ג ט ָאב איר צוגעזהָא, וויטעטן נאִיַײ אין מ–איך ". ?ײ זיך געקריגטבן זצי הָא"ײלן עט ער דערצשּפ

ײ ט איר ווהָא'ב געזען סהָא' כ–" רקײער שטַאז, יָא?  רק געקריגטשטַא. "ײלן דעם אמתדערצ

 . ײלןט ניט דערצכל געהַאעטער ׂשב איך שוין שּפהָא. ןגעטָא
נ ער  מעריקַאלע ַא חתונה מיט ַאוועט ַארַא ט מען מיט מזל געּפרום הָאט ַאַײ קרוצער צאין ַא 

ט  ט צעשטוּפ ימחה הָאדי ׂש. קסן גרויסײן אויסגעו וַאלון זיך ַאאיז ֿפײנע שטוב די קל. יטשעווקע סּפ

 דער  ײטנג גענט חדשים לַאהָא'ס מײד ווָאה קלדי חוּפ. רגעס ןַאדי חתונה איז ניט צו ֿפ. די ווענט

ט די  הָאע לע מיט בלימעל עךס קעּפנצט דָאנד ע  שוועסטערל אויסגעקר ַאײנע בלָאס קלדָא,  להּכ

נגע ר  ון דער לַאיצן ֿפלטנדיק די שּפ הַאײשעל עך בלומעןײ קווגן צכגעטרָאה נָאלך דער ּכערשטע נָא

רטעס מיט קוישן בלומען סן חֿבַײוצטע  אין וונט אויסגע ּפַאבן געשּפך ערשט הָאדערנ ָא. ײדקל-החוּפ

לטן אין  בן געהַאחה און געסט הָאס די גרויסע משּפנק ען ווָאגעשַא-און די דרשה) ײדסדס מַײבר(

ט דע ר איבערהויּפ, קןער געבַארִינד ֿפנַאַאך כן נָאט ווָאהָא'ס מדי געבעקסן ווָאנט ַײה. ענגעןײן ברא

ר עג לט ע אין  געּפניס קטע ײ צע הַאלערלי לט מיט ּכנגעֿפָא, ײ גסע בלעט ער טַײזעלכע דינע ווַא, שטרודל

ט מיר  הָאט דער שטרודלָא. עדן-איז געווען טעם גן'ס.  מיט נעגעל עך,זשינקעסניק מיט רָאהָא

 סך יונגע  רבעט ַאבן געַארבע ט הָאב געַאהָא' כ ווּוּפאין דעם שַא. סטיל בלוט ג עק ָאזוי ֿפעט ער ַאשּפ

בן קע הָאײ טַאאון ז. נטן הויזון דעם עמיגרַאקע ֿפטַא". שיף שוועסטע ר"נע ַײמערסטנס מ, ײדל עךמ

 ".בדע ם דזשַא"קומען ַאן בלֿפמיר געהָא
ק ע  ַײט מיר כל הָאמָאײן א. גך טָאג נָא טָאּפ גער עדט א ין שַאט מעןוועגן דער חתונה הָא 

 שטרודל  זַאַא. ינגערהָאבן געלע קט די ֿפײ ז". ײדלעךר די מַאֿפ"דל ועק ל מיט שטר ּפמיטגע געבן ַא

 . ל ניט געג עסןײן מָאך קײ נָאבן זהָא
בן  חה הָאסט און משּפבער געָא, ברכות-עך די שֿבך דער חתונה און נָאנג נָאאיז שוין געווען לַא'ס 

ט  ן הָאָאֿפמָאדער גרַא, יבודכט  ּכט געברַאהָא'מ. כטגעהערט צו קומען יעדן אויף דער נַאניט אויֿפ

ן  ַײ מַײרדער ב בָאאיך בין ַא" סטינקעס לַאײ ּפט מען געהערט די זעלב ע צווסדר הָאּכ, י לטגעשּפ

ײנעם אינעם קל". איז זי געווען די גרינעלד ײן ווי גָאש,  קוזינעאיז געקומען צו מיר ַא"און " בַײוו

ילו ווי ֿפאיך געדענק ַא. סטינקסל ַאט ּפקסטרָאָאנצט לויט די ֿפרג געטַא ט יונגווַאהָא" רוים-נט רָאֿפ"

רץ חנוודיקן בחור וועלכער איז  נגערן שווַאִײדעם , ײווין דַײ בןיך בעטזלעג איך ט ֿפַײ געוויסע צַא

לט זיך ײער געווָאב זהָא'כ". נץ טַאר ַאַאמיך נעמען ֿפ"ל ָאער ז, טישער ַאמיר געווען סימּפ

ן  נגעט ָאַײרזוי ערנסט געווען ַאאיך בין ַא. ןל גע ט ָאָאר מָא ּפס ַאט דָאער הָא". נצןאויסל ערנען  טַא"

-און סך. טילו ניט הנאה געהַאֿפב איך ַאא הָאנצן גוֿפונעם טַאז ֿפַא" שטעלן די ריכטיקע טריט"אין 

 –דעם טעם , "ד עם ערשטן קוש"קומען ב בַאון וועמע ן איך הָאעט ער ג עווען דער ֿפר שּפל איז עהּכ

 ? רגעסןַאן ֿפווער קָא
. ך שטרודלײ ברענגען נָאל זון מיר איך זָאנג ען ֿפרלַאַאנגעהויבן ֿפבן ָא הָאּפײדלעך אין שַאדי מ 

 ײדענע ג עבעק ס רשַאדי ֿפ, "ײק סק"עסט די 'ז מנג ַאשוין לַא". איז שוין ניטָא'ס: "גטײ געזָאב זהָא'כ

נגע ן ײ מיר דערגַאנען זַײג זג נָאך טָאטָא. ײב טבן מיר ניט געגלהָאײ ז. קעס געסט ברענג ען ַײס כווָא

ך געוויס ערגעץ בעקנ ס מיט ײע ן נָאעס שט "–ל זוכן איך זָא, גע בעטן, רדער טָאגעֿפ,  רןדי יָא

 ". אין שטובײנער איז ניטָאזוך גוט ווען ק, דלושטר
בן מיך ניט צו ײ הָאבער זָא. גטגעזָא ּפײ ָאז, נקרן געדַאַא קן ֿפרָאב איך זיך דערשײב הֿאאין ָאנה 

 .גטײ צוגעזָאב זהָא' ביז כ–ביז . זטרו געלָא



ב  ָא ה, סטײ ען צו גַאאין די עלטערע ג" ײט אויסג"רג כט ווען יונגווַארנַאַאטיק ֿפונ זײנעם ַאאין א 

און מיט , גטײ צוגעזָא ב זהָא'ס כר ווָאַאמיט חרטה ֿפ,  מיט שרעק– איך זיך גענומען זוכן שטרודל

,  ײדל עך מ-ּפון די שַאײן דעם דרוק ֿפן מער אויסשטרֿפאון ניט דַא" ינע ןרט צו געֿפָאֿפ"מביציע ַא

 ". רטע סנע חֿבַײמ"
 . דלָאײ ן שוֿפרויסגערוקט קניט ַא, עֿפײן שַאנט קל אין דער שטוב ניט געע ֿפײן מָאב קאיך הָא 

ב  הָא 'כ. לןַאכט איז צוגעֿפ די נַא. ןס איצטער געטָאב דָאאון איך הָא. בן געציטערטהענט הָאנע ַײמ

,  ב איך געזוכטינסטער הָאאין דער ֿפ... נקומעןמער וועט עמעצ ער ָאטָא, נצינדן ליכטט ָאמורא געהַא

נ ט און דערזען עעֿפב גהָא'כ, ונעם זומער בוידעם טירל ֿפב איך דערזען ַאלוצ לינג הָאּפ. געזוכט

,  רויסנעמעןרף גיך ַאדַא'כ, ּפן אין קָא געט ָאּפ קלַאט ַא היץ הָא ַא–ולע בעקנס שטרודל ֿפ, בעקנס

ך אין  לָאַא"ז עס ווערט ַא י לוֿפכט ַאניט געטרַא, ײדע הענטט מיט בּפב געכַאהָא'כ? וויֿפל שטיקלע ך

ײג  לווּו? ס טוט מען איצטווָא. רונ געןג עשּפּפרָאו ן בוידעם און ַאס טירל ֿפכט  דָארמַאַא ֿפ–"  בעקן

צווישן דער דרויסנדיקער , ר אונטןרידָאלן קָאאינעם שמָא? רירגן אין דער ֿפוועק אויף מָאײ ַאאיך ז

: דישִײ גוטן ט עס אויף ַאײסן הָאגעה(צימערן ֿפרויף צו די שלָאירן ַא וועלכ ע ֿפ טיר און די טרעּפ

.  נטל עןל עך מַאלענ ע קע ּפ דינעם ברעטל מיט  שטָאנגען או יף ַאהַאמיד גענען ּתַײז")  ײרס סטּפ ַא"

.  קעש ענעס-ײטע אויבער ײ ברמיט צוו. נטלקורצער שווערער מַא,  גרויערַא. נערַײײ אויך מצווישן ז

ײ  דל און ז ועקל עך שטרײ ּפונוויקלען צוַײוועל א' כ–" נקער געדַא ל  ג עניַאַא"לן ַאנגעֿפ ַײאיז מיר א'ס

ר ן  נען געווָאַײדי קעשענעס  ז. ןב איך געטָאזוי הָאאון ַא. ײטע קעשענ עסדי ברײגן אי ן נלַײרַא

.  נדערענטל צווישן די ַאן מַאַײ ביסל מררו קן ַאַאט ֿפכל ניט געהַאײן ׂשילו קֿפב ַאהָא'כ. לןגעשווָא

ס ב דָאהָא'כ, לג ט ָאײ געֿפב זהָא'כ"ײד ר ֿפזַאולע קעשענ עס  מיט ַאב געקוק ט אויף די ֿפהָא'כ

 "...ן ָאגעט
ײען  ררגן זיך דערֿפרטעס וועלן מָאזוי די חֿבר די אויגן ווי ַאַאפן מיטן בילד ֿפנג ען שלָאבין געגַא'כ 

 .דלועק לע ך שטרצו דערזען די ּפ
נע  קעשענ עס  ַײב איך דערזען מהָא, ן וועג אין קיך אויֿפײענדיק  די טרעּפג ּפרָאַא, ריאין דער ֿפ 

ב ער  איך וועל ניט ָא" רויסגענומעןײ ַאט זהָא'מ. "ן אין מוחע טָא גּפ קלַאט ַאהָא'ס.  ײדיקנען לַײז

 .גןַײוועל שוו'כ. רע גןֿפ
נען  מיד געשטַאאיז ּת' סווּו, לע כדיקן טישַײן גרויסן קאויֿפ, ײטער ליכטיק ע ר קיךאין דער בר 

ײט  און גר, וטער און מיט קעזטל עך ברויט מיט ּפנגעשמירטע רעֿפ ָא, ײ מיט מילךײסע  טײט הגר

, לעםב צו דעם ַאנען איצט אין צוגָאַײז, רבעטרוויקלט ע סענדוויטשעס  מיטצונעמען צו דער ַאַאֿפ

ירעק עכיק ע  סע ֿפַײר וודי קלָא, נצן טישאיבערן גַא, ּפ ירס ּפַאַײן ווַײײט אויף מרגע לע גן צעשּפ 

מיד נען ווי ּתַײזן מיט איר מַאקע ַײכ. פן אין די אויגןרלָא ַאס בלוט איז מיר ֿפ דָא.דלושטיקלעך שטר

נגעבויג ן ב ָאאיך הָא. בן ניט געקוקט או יף מירהָאײ ז. ײסע מילךנגט  די הדערלַא, געווען אין קיך

. בײַ ס לט מיר געברענט דָאײט הָאט די טויט שטילקָא. בן געשוויגןלע הָא ַא. צום טישּפן קָאַײמ

ײט אין דע ר  רומגעדרבן זיך ַאהָאײ  ז?רניטײ גָאגן זס זָאר ווָאַאֿפ. ר די אויגןַאט געשווינדלט ֿפהָא'ס

ט מיך הָא. גןעס זָא ל עפָ ם איך זָארטן מסּתווַאײ  ז.ײ קוקן אויף מירילט  זב געֿפהָא'כ. ײטער קיךבר

יל ט  ב געֿפהָא'כ. ל נעּפזַאאין דער ליכטיקע ר קיך איז איצטער געווען ַא. לדזרג ט אין הַאגעווַא

, ע קל  סענדוויטשעס ס ּפגענומ ען דָא, זון דע ר גלָא ביסל ֿפ  ַאן טרונק געטָאב ַאהָא'כ. ון בושהברען ֿפ'כ

 .רט ווָאן ַאון קיך ָארויס ֿפאון ַא
גן  ט געשלָא היץ הָאזַא ַא.ט מיר געברענט די טריטדל איבערן טיש הָאוײ טער שטררדער צעשּפ 

ל ע  ַא, ײסןוולע כט ַאט זיך מיר געדַאהָא' ס.סןײן איבער די גַאב זיך געשע מט צו גהָא'כ, ּפאין קָא



בין 'כ. נטב ניט געקָאהָא' כ.ײנעןלט ווב געווָאהָא'כ. טעםע לט ָאט מיר געֿפהָא'ס. קוקן אויף מיר

ל ג ע שען עס זָאלט  עּפ זוי געווָאב ַאהָא'כ. לטַאסֿפ ר דעם ַאנָא, סןניט געז ען די גַא, ליעווָאַאנגען ּפ געג ַא

 .ּפנקומען אין שַאנט ניט ָאַײל האיך זָא, מיט מיר
ג דעם טָא. ר טט מיך ניט געַאהָא'ס, ט געשריגן אויף מירן הָארמַאָאדער ֿפ, עטבין געקומען  שּפ'כ 

ן די הילצערנע  זט לו יֿפט און ווילד גע לָאט און גע קנוּפב געקנוּפהָא'כ. זוי געריסןל זיך ַאט די ווָאהָא

ײ  ל איך זזָא? ײדלעךגן די מל איך זָאס זָאווָא. יקעט אין קָאּפט געּפנק הָאדער געדַא. קלעצ ער

הערט שוין  : "גןר זָאײ נָאוועל ז' כ.נען שולדיקַײזײ ז. ײלןײ ניט דערצוועל ז' כ.ײן נ–? ײלןדערצ

 ". דלוײן שטר קאיז ניטָא'ס, אויף
איז דער  , ּפון שַאײם קומענדיק ֿפהַא, כט ר נַאַא ֿפ.ר עג טרניט געֿפײ מיך גָאבן זג הָא דעם טָא 

, ײט צום עסן נען גר נען געשטַאַײדי טעלע ר ז, מטגער ַאײן אויֿפוען רל עכדיקער  טיש אין קיך געוַײק

נגע ן  נען געהַאַײרי זון אין דער ֿפנגסטן ֿפ די שווערע ַא.נגעשני טןרענ ע ברויט איז געווען ָארישע קָאֿפ

גן  ַײוושן ַײמ. ײנטלע ךם עסן גער עדט ווי געווַײט בהָא'מ. נגט עסןט דערלַאהָאקע ַײ כ.טןאין לוֿפ

ג  ַײס איך שוור ווָאַאסט ֿפט ניט געווּוקען הָאַײאויסער דער גוטער כ ,רײנעק. רעדט העכערט געהָא

 .ם טישַײזוי ב  ַאנטַײה
 .נג לעבן לַאז איך געדענק זי ַאנע צעלן ַאַײזוי צעברענט מט ַאדי בושה הָא 

 

 


