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פֿר ַײטאָג אין דער פֿרי ,װען שׂרה רחל די שנ ַײ-
דערין איז אַרױס מיט די חלות צו דער בעקע-
רין ,האָט זי דערזען ,װי דער מאַרק איז פֿול
מיט זעלנער .ב ַײנאַכט איז עפּעס פֿון הימל אַ
חיל אַראָפּגעפֿאַלן ,מיט אַזױ פֿיל פּעקלעך ,אין
אַזעלכע קרומע היטלעך מיט ביקסן און
שװערדן – און דער געזונטער ,געשמאַקער ריח
פֿון דזיעגאַכטס גײט אױף און פֿילט אָן די גאַס.
זשענזע סטראַזשניק שטײט און טענהט עפּעס
מיט זײ – האָט זי באַלד פֿאַרשטאַנען ,אַז דאָס
װאַרטירן א ַײנ-
מײנט מען די זעלנער אױף די ק ַ
צושטעלן – האָט זי זיך באַלד געגעבן אַ דרײ
אױס מיט די חלות און צוריק אין שטוב אַר ַײן.
– מענדל! אין בעט אַר ַײן! – האָט די שנ ַײדע-
רין געגעבן אַ געשרײ.
– װאָס איז? – פֿרעגט דער דערשראָקענער
מאַן.
– זעלנער ז ַײנען געקומען ,מען צושטעלט זײ
אין די קװאַרטירן.
דער שנ ַײדער האָט זיך אױסגעטאָן ,אַרונ-
טערגעקראָכן אונטער די שװערע דעק ,װאָס
האָט אין זיך געהאַט אַלע פֿעדערן ,פֿון די אַלע
גענז ,װאָס די שנ ַײדערין פֿלעגט נאָר פֿון צ ַײט
נאָך איר חתונה שעכטן .זי האָט דעם שנ ַײדער
דעם קאָפּ מיט אַ טיכל פֿאַרבונדן .און ער
קרעכצט.
און זי אַלײן האָט זיך ב ַײם בעט אַנידערגע-
שטעלט ,און גענומען די הענט ברעכן:
– מ ַײן מאַן ,מ ַײן ברױט-געבער!
– עס האָט זיך אין דער טיר געװיזן זשענזע
סטראַזשניק ,הינטער אים האָט זיך נאָכגע-
שלעפּט אַ זעלנער מיט אַ קעסטעלע.
– גוט מאָרגן ,פּאַניע קראַװעץ – גיט אים אָפּ
זשענזע דאָס ז ַײניקע.
– גוט מאָרגן ,גוט יאָר ,פּאַניע זשענזע לעבן.
זע ,אַ בראָך צו מיר ,מ ַײן מאַן ,מ ַײן ברױט-
געבער ,איז מיר ב ַײנאַכט אַװעקגעפֿאַלן ,װאָס
טוט מען ,װאָס טוט מען? – ברעכט די ייִ דענע
די הענט.
– אױ ,אױ ,אױ! – קרעכצט דער שנ ַײדער
אונטער דער שװערער דעק.
– זשאַלקאָ ,זשאַלקאָ – ברומט זשענזע,
דרײענדיק זיך אײן װאָנצע – אָט האָט מיך דער
פּאַניע נאַטשאַלניק געשיקט צו דיר ,זאָלסט
אים קומען אַ מאָס נעמען אױף אַ פֿראַק .ביזט
קראַנק – מוז איך מיר גײן צו קאַבאַנסקען –
זאָגט זשענזע ,גרײטנדיק זיך אַרױסצוגײן.
– װאָס האָסטו מיך קראַנק געמאַכט! אַ
בײזע נאַכט אױף מ ַײנע שׂונאיםס קעפּ – זאָגט

דער שנ ַײדער.
– פּאַניע זשענזע ,פּאַניע זשענזע! – רופֿט דער
שנ ַײדער פֿון בעט אַרױסקריכנדיק.
– זשיד מאַשעניק! – רופֿט זשענזע לאַכנדיק.
– )צום זעלנער( :דאָ איז ד ַײן קװאַרטיר –
און זשענזע איז שױן ניטאָ.
דער זעלנער נעמט זיך קאַלטבלוטיק ז ַײן
פּאַק ,טראָגט עס זיך אין אַ װינקל אַר ַײן,
מאַכט זיך הײמיש אין שטיבל.
און ב ַײם טיש קריגט מען זיך איבער אים –
דער שנ ַײדער מיט דער שנ ַײדערין .זי שילט אים
אָן פֿאַר װאָס ער האָט זיך געלאָזט אָפּנאַרן ,ער
ענטפֿערט איר מיט טױטע קללות – און דער
זעלנער אין װינקל ,װי עס װאָלט גאָר ניט
איבער אים געװען – פּאַקט זיך אױס ז ַײנע
"װיעשצעס" ,נעמט זיך אַרױס דאָס ראָזעװאַנע
ברױט ,צושנ ַײדט זיך צו שטיקלעך מיט דעם
קלײנעם ,זעלנערישן מעסערל – און דער זעל-
נערישער דזיעגאַכטס-געשמאַק טראָגט זיך
איבער דער שטוב ,און נעמט דאָס גאַנצע
שטיבל א ַײן...
– װי ער האָט זיך צולעגט ,װי ער האָט זיך
צולעגט! – ברומט די ייִ דענע ב ַײ דער קיך.
דער זעלנער טוט זיך דאָס ז ַײניקע.
– גײ זאָג אים – רופֿט די ייִ דענע ,נעמענדיק
זיך האָלץ צו האַקן.
– גײ זאָג דו אים – רופֿט דער שנ ַײדער פֿון
טישל אַהער.
דער זעלנער ,זעענדיק װי די ייִ דענע אַרבעט
ב ַײם שטיקל האָלץ צוהאַקן ,האָט ז ַײן זעלנע-
רישע נאַטור עס ניט געקענט ל ַײדן – און פֿאַר
װײליקײט הײבט ער זיך אױף ,נעמט פֿון
לאַנג ַ
דער שנ ַײדערינס האַנט דאָס שטיק האָלץ ,און
צוהאַקט עס.
די שנ ַײדערין גיט אים אַװעק ,מיט אַ צוגע-
װאָרפֿענעם געבײזער ,עס הײסט :װילסט עס
דװקא ,נאַ דיר!
דער זעלנער נעמט די האַק און צוהאַקט ,װוּ
נאָר אַ שטיקל האָלץ ,װאָס געפֿינט זיך אין
שטוב צוהאַקט ער – און זוכט נאָך – און די
האַק איז ב ַײ אים נאָך גרײט אין דער האַנט
נאָך צו האַקן.
אַז ער האָט דאָס האָלץ צוהאַקט ,גײט די
שנ ַײדערין און שנ ַײדט אָפּ אַ שטיק ברױט און
דערלאַנגט אים מיט דעם פֿאָריקן ,צוגעװאָר-
פֿענעם געבײזער .אַז דער זעלנער האָט דאָס
ברױט צוגענומען ,נעמט ער זיך דאָס קענדל,
און פֿרעגט ניט ,אױב עס איז יאָ דאָ װאַסער,
אױב ניט – גײט נאָך װאַסער ,ברענגט און גיסט
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אָן אַלע כּלים ,אַלע טעפּ ,אַלע שאַפֿן ,אַזױ װי
ער װאָלט זײ געװאָלט באַזאָרגן מיט װאַסער
אױפֿן גאַנצן לעבן ,און די האַנט האַלט נאָך
דאָס קענדל ,און איז נאָך גרײט װאַסער צו
ברענגען.
די שנ ַײדערין זאָגט צום שנ ַײדער פֿון הינ-
טערן קױמען אַרױס ,פֿון װאַנען זי איז באַשעפֿ-
טיקט מיטן שבת מאַכן:
– װײסט ,גאָר ניט קײן שלעכטער זעלנער.
– איך האָב עס באַלד געװוּסט – ענטפֿערט
איר דער שנ ַײדער.
– ער האָט עס באַלד געװוּסט! – זאָגט די
שנ ַײדערין מיט איראָניע.
אין דער שטוב ,אָן װערטער ,בעט מען זיך
איבער אײנער מיטן צװײטן ,ביז דער זעלנער
װערט אין שטיבל אַ גאַנצער הײמישער...
פֿר ַײטאָג-צו-נאַכטס .די ייִ דענע האָט אין
איר שטיבל שבת געמאַכט ,צוגערױמט ,די װאָ-
כעדיקע מאַשין הינטערן אױװן אַרונטערגע-
רוקט און זי מיט אַ חלה-צװעלעכל )טישטוך(
באַדעקט .איבערן ברײטן שנ ַײדערשן טיש אַ
טישטוך פֿאַרשפּרײט ,חלות און מעשענע ל ַײכ-
טער אַרױפֿגעשטעלט ...דעם אױװן האָט די
ייִ דענע פֿר ַײטאָג-צונאַכטס גוט אונטערגע-
הײצט ,אַז עס זאָל װאַרעם ז ַײן אַ גאַנצן שבת.
דער אױװן האָט געבריט צװײ אײלן פֿון
װײטן ,און הײס איז אין שטוב געװען ,אַז
דער ַ
פֿון די שױבן האָט אָנגעהױבן טראָפּנס צו קאַ-
פּען ,אין די טראָפּנס האָבן זיך אָפּגעשפּיגעלט
די שבת-ליכט ,װאָס האָבן געברענט אין אַ
צװײטן פֿענסטער קעגנאיבער .אין דער שטוב
האָט אַלעס מיט שבת געשמעקט .דער שנ ַײדער
איז פֿון דער חברה אַהײם געקומען ,צום טיש
זיך געזעצט און געגאַנגען קידוש מאַכן.
אין אַ װינקל זיצט דער זעלנער ,ב ַײם זעלנע-
רישן ראַנעץ ,און פּאַקט זיך איבער די זאַכן :אַ
פּאָר שטיװל ,הױזן ,העמדער ...נאָדל מיט
פֿאָדעם .דערנאָך נעמט ער זיך אַרױס דאָס
ראָזעװאַנע ברױט ,נעמט אַ טעפּל װאַסער און
הײבט זיך אָן צו עסן.
די אַלטע זיצן ב ַײם טיש און עסן די שבת-
דיקע פֿיש מיט די שבתדיקע חלה .אַלץ איז אין
דער שטוב שבתדיק ,נאָר דאָרט אין װינקל
זיצט עפּעס דער װאָכעדיקער זעלנער ,מיט דעם
װאָכעדיקן זעלנערישן ברױט .די ייִ דענע אַרט
דאָס זעלנערישע ברױט; עפּעס אַ שטיק װאָכע-
דיקעס אין שבתדיקן – שנ ַײדט זי אָפּ אַ
"מוציא" חלה און איז אים מכבד :לאָז דער
זעלנער אױך טועם ז ַײן פֿון דער שבתדיקער
חלה.
דער זעלנער נעמט עס צו גל ַײכגילטיק ,און
עסט זיך די חלה מיט דער זעלבער גל ַײכגילטי-
קער מינע.

אָפּגעגעסן ,אָפּגעבענשט ,רױמט די ייִ דענע
פֿון טיש אַראָפּ .עס קומט אַר ַײן אַ שכן מיט אַ
װײב ,נאָך עפּעס אַ
שכנטע ,יואל שוסטער מיטן ַ
ייִ דענע ,מען זעצט זיך ב ַײם טישל .דאָס קלײנע
לעמפּל ל ַײכט זיך שבתדיק ,די ליכט צאַנקען
אין די ל ַײכטער און דער חלבֿ-ריח שמעקט און
שטינקט אין דער חדר .דער שוסטער הײבט אָן
צו דערצײלן אַ מעשׂה ,מען האָרכט אים אױס,
שׂרה-רחל נעמט אַרױס פֿון שירץ זױמען
)סעמעטשקעס( און שיט עס אױס אױפֿן טיש,
די געסט מכבד צו ז ַײן .באַלד װערט די פּאָד-
לאָגע פֿאַרפֿלײצט אין שאָלעכץ .דער זעלנער
זיצט אין װינקל ,זעט סעמעטשקעס אױפֿן טיש
– שטעקט ער אױך די האַנט אַר ַײן און נעמט
זיך גל ַײכגילטיק די סעמעטשקעס ,װי עפּעס אַ
שמעק-טאַבאַק ,װען די טאַבאַק-פּושקעלע איז
אָפֿן ,הײבט אָן מיטצוקנאַקן מיט די געסט ,און
פֿאַרשפּרײט שאָלעכץ מער פֿון זײ .דענסטמאָל
איז דער שנ ַײדער מיט דעם זעלנער מער הײ-
מישער געװאָרן ,גײט ער צו צום זעלנער און
קלאַפּט אים אױפֿן רוקן:
– נו ,בודיעט װאָינאַ? – פֿרעגט ער דעם
זעלנער.
– בודיעט ,בודיעט – מאַכט דער זעלנער מיט
דער האַנט ,קנאַקענדיק די סעמעטשקעס מיטן
מױל.

