
 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 
 

 ר טיַא די ּפ
 
ס  נען דָאַײגעװען ז, רן סך יָאב איך געלעבט ַארט הָאדָא, נטע רָאט טָאס אין דער שטָאען איז דָאװ גע

 .רןע יָאֿפַײניט די ר, די יונגע
-נגס געזַא. נען יונגַײלע זַא, ט זיך געדוכטהָא'ס.  רודלטט געשּפט הָא שטָאס לעבן אין דערדָא

ט אומעטום הָא. יוגנטקלו בן-ײרטַא און ּפ. עןגרוּפ-טער טעַא, רקע סטער ס ָא-לין נדָאמַא, ײנ עןראַאֿפ

 די שטענדיקע  ַײס, ײדל עךון בחורים און מזן ֿפַײײלעכ ע קררדי ֿפ ַײס ". נג עןלַאצו בַא"געצױגן 

 .בן געצױבע רטטן הָאקטיװיטע ַא
דער  , בריקןַארבעט אין די ֿפט געַאהָא'מ?  לטנט ן דעמָאבן געל עבט יונגע עמיגר ַאס הָאון װָאֿפ 

 .ײטט מען גענהוטן הָא, נט לעןמַא, ײדער און מענערקל-רױ ען ֿפ, כןַאֿפ-דל נָאַײעיקר ב
און , נגעגע סן מיט שטױבָאזיך , ּפשין אין שַא דער מַאַײגעזעסן ב) כט שעהַא(נצע טעג איז גַא'ז מַא 

װנט געװ ען ניט  איז מען אין ָא, " סבָא"ונעם און ֿפ" ןרמַאָאֿפ"ונעם ך ֿפי לט דעם יָאגעֿפ, שװערער מי

גע גענ ען מיט לט זיך בַאט געװָא הָא'מ. ײדרך ֿפנָא, ך לעבןר אױסגעהונגערט נָא נָא, יזישר מיד ֿפנָא

לינקע א ון "ון ײן חשבון ֿפגע געבן  קּפ זיך ניט ָאטהָא'מ. נצןשּפילן און טַא, מענטשן װעל כ ע זינגען

 ". ײטשקײִירטַאּפ"ון ט ֿפַײירוש געװען די צאיז בֿפ'טש סכָא, "רעכטע 
װע לכער  איז שױן געװע ן , ון די לינקע בחור ֿפון ַאלוס ֿפנֿפַײ אונטערן א–ט ב אין דער שטָאאיך הָא 

יעדער  , סודות- בסוד.בן לידערַײגעהױבן שרנ שױן ָא–ן ן מַאַײרן מעטער  געװ ָא דיכטער און איז שּפַא

װעג ן  " כטן הױךטרַא "ט מורא געהַא, געהיט װי דימענטן, לטן הַאב איך בַארשריבן בלעטע לע הָאַאֿפ

 . בןַײן שרַײמ
-לין נדָאילט אינעם  מַאב געשּפהָא'כ, מוניסטןון די קָאר  ֿפלקסכָאָאדישן ֿפִיב געזונגען אין יהָא'כ 

 .ציון רעכטס-ועלייונגע ּפ, קלוב-נגט צום סירקיןלַאב בַאהָא'כ, ציון-ועלי נקע ּפון די לירקעסט ער ֿפ ָא
ל ט   ס איז דעמָאס דָאװָא, יקניקס רן  אױף ּפָארױסצוֿפט ַאײ ון די ערשטע גרמיד בין איך געװ ען ֿפּת 

 . טע לד אױס ער דע ר שטָאען ֿפַײררברענג ען  אין ֿפַא ֿפ–רג עניגן ַאגעװ ען דער שע נסטער און בע סטער ֿפ 

 .נסןמַאקענען מיט יונגע מענטשן און דורכלעבן די ערשטע דינע שעמעװדיק ע  רָאדער עיקר זיך בַא

 
".  רצעשװַא"ן שוט גע רוֿפבן מיך ּפ סך הָאַא,  "ײד לײ ל עכע מרדי ֿפ"לס נט ַאקַאגעװ ען בין איך בַא

ײ ן  קלימ ענט און ניט מּפ קָאאיז ַא'ז ססט ַאב שױן געװּוהָא'כ. כל טַײט מיר געשמס הָאדָא

 ...ל מָאַא, ל מָאײדיקונג װ י ַאלבַא
ײנ ע ר   מעט קט ּכהָא"  טל עך אױ סלעבן ֿפגעז על שַא" סך ונען  ַאזן געֿפַײלע קרב אין די ַאהָא'טש ככָא 

 ס ך  ײנעם ַאחוץ א(טיע ַא סך סימּפרױסגע װיזן ַאד צו מיר ַאבן גרָאון די בחורים װעלכע הָאֿפ

ונע ן  ב איך געֿפ מער אינטעל עקטו על אױסל עבן הָא.זונדערס ניט אינטערעסירטמיך בַא) עט ערשּפ

-וע לי ון דער ּפירט ֿפנגע ֿפרן און ָאס איז געגרינדעט ג עװָאציון װָא-ועלי ון די יונגע ּפאינעם קלוב ֿפ

 . ר ןָאנגעצױגן גע װַײרהין ַאײן ַאלון זיך ַאנען װי ֿפַײז, ע יונגע גרוּפַא, הין מירײ װּורט ַאּפ-ציון
 די ים װּוטוֿב-פטע יומיםכן  ָאן מַאגלעײ ֿפז, ט יונגע נשמותבן געהַא הָא"ע לטע רע "און דװקא די  

געװ ען  .  די טישןַײט מען געזונג ען בים הָאטוֿב-די יום ַײב. גערט ע גע סטמיד געװ ען בַאנען ּתַײיונגע ז



נגעצונדן מיט ר ָאט ניט נָאם װעלכער הָאָארַאיני מר ּפט געבענטשט ער חֿברט דער גָארטן בֿפאיז דָא

לע מען צו זינגען  נגעשטיקט  ַאט ממש מיטגעריסן און ָאר ער הָאן ברען בשעתן זינגען נָאשן חסידיַײז

 יונגן שטימט צו גרינדן ַאט מען בַאט הָאַײון דער צאין משך ֿפ. ןַײרג ַאסן טָאַײמיט אים ביזן װ

ײע ון דער אידֿפרעטיקער טעָא דער –ר נחמן סירקין קטָאון דָאמען ֿפן נָאקלוב אױֿפ-ציון-וע ליּפ

סטיק ע  ַײרן די גנען געװָאַײז) לטעזעלכע ַארניט ַאגָא(רים ון די עלטערע חֿבר ֿפָא ּפַא. ציון-וע ליּפ

ײן װעג ן  ײדן שר"ר ניט נָא, מלונג עןרזַאַאלעגן קומען צו אונדזערע ֿפ ֿפײ ז. ון די יונגעירער ֿפֿפ

  ַא בן ליב הָאנדז לערנען או.רקינעןסי, װןכָארָאײ ע נען בָארלָאר אױך ֿפנָא" ורהליטיש ער ּתָאּפ

, ן אינטעלעקט ַאַײװעלכ ער איז געװען ס. ל. ײ איז געװען חון זֿפײנער א. מ לונגרזַאַאריש ע ֿפליטערַא

י ון ד לערער ֿפ, ריםז חֿבַײ קרט ַאט געהַאער הָא. ון די יונגער ֿפרציקער חֿב ליבהַא ַאַײס

װעמען ער איז געװע ן ,  טןקַאדװָאַא, רןע סָאֿפרָאנצע ּפלבע און גַאהַא,  ל עדזשעסקַא

נע ַײדן צו זנל ַאַײט אֿפײ ָאל עגט ער ז ֿפ. װע גונגבַא-ציון-ועלי ען אין דער ּפנצִיַײרראינטע רע סירט ַאַאֿפ

קלוב  -זױ איז דער סירקיןאון ַא).  גלענצנדער ר עדנערגעװען איז ער ַא( אונדז ַײטן ב ערַארעֿפ 

 ". טֿפבעסט ער געזע ל שַא"ון דער לס דער קלוב ֿפנט געװ ע ן ַאקַאבַא
 ַײל איז בקָאטָארָא ּפײע נען ַארלָאאון ֿפ, רין סעקר עטַא-ל קָאטָארָארן די ּפרטן געװָאאיך בין דָא 

עטע ר לעג שּפ ֿפ'ך װען כר ט נָאבֿפ, רגעניגןסטיקער ֿפַא ַײ גממש ַא, ן איבערלעבונ גמיר געװען ַַא 

 ". ל קָאטָאָאר ּפן ַאב ָאַײײן איך שרװי ש", לימ ענטןמּפקומען קָא בַא
זוכן אין איז מיך געקומען  בַא. ל.  חע א יבערל עבונג װ ען ן ע רשטע טיֿפַײרגעסן מַא װעל ניט ֿפ'כ 

,  עז יעָא בוך ענגליש ע ּפכט ַאט מיטגעב רַאער הָא. נקײן צימערל בשעת  איך בין געװען  קרַאן קלַײמ

ב געהערט הָא'ס  כ װָאלס ערשטע מָאס איז געװען דָאדָא. ײענט לידערן בעט מיר געל ַײ מַײאון ב

 בן געקל ונגקען װי ַאדי לידער הָא. נטך ניט געקָאב איך נָאײענען הָאײן ללַא, עז יעָאענגליש ע ּפ

 .ניעָא שטילע סימֿפ
ל ניט געקומען דער יונגע ר  ײן מָאציון איז דװקא ק-ועלי ון די יונגע ּפרלע זונגען ֿפָאצו די ֿפ 

בשעת ער איז (ל מָאײן א. טןר אין די שטַאע סָאֿפרָא ּפ-קיזירן ֿפ עטער גע װָאסטודענט װע ל כער איז שּפ

ײ  ט רַאו ן דער ּפמלונג ֿפרזַאַאנגעקו מען צו דער ֿפַײראיז ער ַא) ײםניקול אין דער הגעװ ען אױף קַא

הָאב דערזען דעם  'געשטעל ט װען כּפט זיך ָאטעם הָאָאן ַײמ. ך געװ ען געסטנען נָאַײ יונגע זבשעת מיר

נדע ר  ן ַאון ַאעס װי ֿפעּפ? װער איז ער. ניםײדעלן ּפעװיקסיקן בחור מיטן אגהױך , ײנעםנדן שבלָא

בן זיך רים הָאדי חֿב. רקט  שטַאּפלץ ק לַא ן ה ָאַײילט מב דערֿפהָא'כ. װיזןל ט ער זיך בַאנ עט ע װָאלַאּפ

ב איך   צעטומלטע הָאַא. ם טישַײן בדן זיצן אױבן ָאאים געלַא , רײ טרק דערֿפמיט אים שטַא

װען . נשטילןַײ ביסל אל זיך ַארץ זָאן הַאַײרט מגעװ ַא" בסוד" און ּפן קָאַײזט מעלָא רונטערג ַא

 . גע גענט אונדזערע בליקןבן זיך בַא הָאּפג ע הױבן דעם קָאב אױֿפהָא'כ
,  ײד ערקל-ר ױע ןֿפ, "דר עסע ס"ײט  גענ, ּפרבעט אין שַאב איך געַא ך  הָאנצער װָא גַאון ַאדי טעג ֿפ 

בין , טאון אים ניט ליב געהַא, נטקע ניט געקָאך ניט געלערנט א ון אים טַאַאל דעם ֿפײן מָאב קהָא'כ

ב איך  רבעטן הָאבער ַאָא". ר יןײ טָאערּפ שלעכט ע ָאַא"מען רן מיטן נָאאיך דעריבער געקר ױנט געװ ָא

 אין ַא , ײטןװ צרבעט אין ַאב איך געזוכט ַאהָא, ּפײן שַאון אגט ֿפגעזָא ּפט מיך ָאהָא'ז מַא, געמוזט

, ײסטס הדָא. ר חדשיםָא ּפקױם ַא". ן סעזָאַא"רב עט מער װי ל געַא מָאב איך ַאזעלטן הָא. ריטןד

ר  װי נָא, לעמ עןנגענומען ַאט מען ָאהָא, רבעט סך ַארױסג עבן ַאבן געמוזט ַאים הָאבּת-װען די בעלי

ט  הָא'עמ ען מון די ערשטע װמיד געװע ן ֿפבין איך ּת, רבעטַאײניקער  װ–"  וסלָא"רן איז געװָא'ס

 ". ריןײטָאער שלעכטע ָאּפ ַא: "װעק געשיקט  מיטן לידלַא



.  יםבּת-אין די בעלי " נקמה נעמען"מביציע ן ַאַײעטער זיך אױ סגע װירקט אין מט שּפס הָאדָא 

-רױ עןון ֿפן ֿפ יוניָאל  ַאײַ װ, "לקַא לָא-כער מַא-דרעס  " גרינדן ַא–ריכטיקער , ן יוניָאגרינדן ַא? ײנודה

כע ר  מַא-וקנד קלָאעײטע ד ל געמ מַאדי ַא "–ער רִיון  ֿפײד ער איז שױן געװען ֿפקל- מענער נטל ען אוןמַא

 ".ןיוניָא
ל געש טיצט װערן ל זָאקַא לָאזַאז ַאײע ַאר דער אידַאערין ֿפרקע קעמֿפ  שטַארן ַאאיך בין געװָא  

געג ע בן "טרױם ן ַײט מ הָאטַײ קורצער צבמשך ַא. מעריקען אין ַאל יוניָאנַאײשָאון דער אינטערנֿפ

 מף און ַא ן אין דעם קַארֿפגעװ ָאנַײרב און לעבן זיך ַאַײבן מיט לרבעטער  הָא סך ַאַא". רוכטֿפ

".  ל נַאײשָאאינטערנ"ון דער ײסונג  און שטיצע ֿפרן מיט דער גוטה אי ז געגרינדעט ג עװָא72ל קַא לָא

ל ט ן דער דעמָא איז  געקומ ען אונדז דערמוטיק ן און העלֿפ" קַײל ס טרג ענערַא "צום ערשטן 

ר   ל סעקר עט ַא  דער גענער ַא –מעריקע ן אין ַארקער יוניָא שטַאר ַאַאער ֿפ נטער ב ױער און קעמ ֿפקַאבַא

 ).רשריבןַאמען צװישן די ערשטע ֿפן נָאַײל איז מקַא ון לָאבע ל ע ֿפטַא-אױף דער גרינדונג (ײןלַא. ד. ד
נקורענץ מיט דער  ם און אױך די קָאיבּת-מ ף מיט די בעלי ביטערער קַאק איז געװען ַאַײדער סטר 

װען  . נ גט געדױערט לַא ער הָא–מוניסטן ון די קָאֿפ" ןסטריע ל יוניָאאינ דַא"ײנער יקער  קלטלדעמָא 

ײ  ליצָאקסן ּפנען אױסגעװ ַאַײזױ זַא" ןַײיקע ט לּפ"זן אױף דער ַײװלעג זיך בַאר איך ֿפ נָאר און װּונָא

און . נטקעגן שטעלןגט זיך ַאמיד געװַאב ּתאיך הָא. עטעררבבן די ַאַײערד און גענומען צעטראױף ֿפ

יס  ט מיר אין די ֿפּפ ילט עמעצער קלַאב איך דערֿפן הָאַײל-נענדיק אין דער ּפיקעט ַאשּפ, לײן מָאא

נ ען שױן געװע ן  ַײ זר װען די קלעּפנָא, כ טב זיך ניט װיסנדיק געמַאהָא'כ. מיט שװערע שטיװל

איז מיר  ) מעןן נָאַײסט זב געװּוהָא'כ(נט סערזשַא  ַא–קט ב איך זיך אומגעקורקע הָאשטַא

ײ נ ג ען אין דער רכג עגַאלץ נָאער איז ַא. ּפײט דעם קָאב איך צוריקגע דרמיט רוגז הָא.  נגעןכגעג ַאנָא

ס צו װָא)! ײד על עמ(גױר ל : "טש ע ט אין אױערט מיר שטיל געש עּפאון ער הָא) ן קלע פשױן ָא(

 ".ג איך דירײם זָאהײ ַאג, ײםהַאײ ג? ססטו דָא רֿפדַא
ט זיך רגן הָארימָא ֿפאין ַא?  טדער רעזולטַא. רלגט איז קלָאָא ב אים ניט געֿפהָא'ז כַא 

 ".ײניקדן אינעװ נגע לַאַײא"ט מיך הָא'גן און מװָא-ײאליצ ּפג עשטע לט ַאּפָא
נ ג  ן לַא נגעכגעגַא לװיה איז מען נָאװי חלילה צו ַא. רן מיט מענטשןרץ געװָא  איז שװַאײנעספעד  

בן  מיך ירער הָאֿפ-ןדי יוניָא. ר טַארשּפַאר  שעה בין איך ניט געװען  ֿפָא ּפמ ער װי ַא. דעם װָאגן

ן צו ײן לױֿפלטן אין אט געהַאהָא" טנצע שטָאדי גַא: "ײל טעטער דערצבן שּפײ הָאט און זַײרֿפבַא

מיט ד י  ) ןֿפ געש לָאמא מסּתײם אוןבין שױן געװ ען אין דער ה'װען כ (װנטעט אין ָאן ביז שּפדער יוניָא

 ". רעסטירט ברכה איז ַא, רעסטירטברכה איז ַא: "עסַײנ
ים אין מיר  בּת-בעלי  די –רן  נען ג עװָאּוק  איז געװַײך דעם װי דער סטר נָא–עט ער בן שּפװדאי הָאַא 

"  ײנע ספעד "ס טג ַאנצענטרירט אױף דער הױּפנען געװען קָאַײע ר זמערסטנס שעּפ, גענומען נקמה

רום סן ַאטיקע גַאַײאון אױף עטל עכ ע ז) טון דער שטָאײלט געשיכטע ֿפײן דערצלמען ַאדער נָאס װָא(

אי ז  ". ײק עריןמ-בל  טרָאַא: "ךרַאײער שּפאױף ז. עריןלס קעמ ֿפנט ַאבן מיך געקָאלע הָאַא. איר

 ).רבעטַא" (ב דזשַאַא"ײט געװ ען מיר צו געבן עט ער ניט גרײנער שּפמעט קּכ
ד י , נסנצענטרירט געװען די יוניָאנען קָאַײ זײנעע דון סּפלן ֿפרט ַאװַאאױף די העכערע ק 

רט בֿפ. נעןרַא דישע רעסטָאִיירקעסט ערס א ון אױך די ָא, ײנעןרא ַאֿפ-נ גס װי געזַא, ײדענ ע ק לובןרשַאֿפ

ט קומען עסן  ַײגצלע גן מיטָארבעטער ֿפהין אױך ַאװּו" ןרַאנס רעסטָאל ַאּפ קַא"נט געװ ען קַאאיז בַא

 –ז ַײרלן ּפ מינימַאר ַאַאֿפ, ע רעסֿפ טמָא רױקער ַאאין ַא, ון עטלעכ ע בלודע סט ֿפַײלצקן מָאמַא געשַא

 .נציק סענטינף און צװַאֿפ, " ט ערקװָא" ַא



" .  ײנסל ערשטװַא"מען נען איז געװען מיטן נָארַאײדענע רע סטָאשנטע בַאקַאון די בַאֿפײנער א 

ון  רים ֿפחֿב"נען געװ ען ַײר טן זזוכער דָאון די בַאמערסטנס ֿפ, "ײםײגענ ע הא" מין איז געװען ַא'ס

רט ט מען זיך דָאהָא. ײדןס צו רט  װעגן װ ָאמיד געהַאנט און ּתט זיך געקָאהָא'מ". װ עגונג דער בַא

 .י לו ניט צוליבן עסןֿפגע גענט ַאבַא
ין איך שט בװי איבעררַא. גרטן עסן מיטָארבעט געקומ ען דָאון דער ַאל ֿפ מָאטאג בין איך ַאײן א 

ײן  יצחק װאלערשטס עסן איז געװען נ גט דָאס דערלַאװען דער װָא) קירט שָא–ריכטיקער (געװ ען 

סט א ין  לט גע װ ען באװּוער איז שױן דעמָא (חה חוסדיקער משּפון דער יִיײנער זון ֿפ דער ש,ײןלַא

ט ער  ָאײם הניקול אין דער הװען ער איז געװען אױף קַא). לער סטודענטלס דער געניַאט ַאשטָא

 .ןרַאן אין רעסטָאל ֿפ רױסג עהָאַא
ב איך  קעלנער הָא ַאײדן צו אים װי צור. שטעלןס  צו בַאס ט װָאלע ג רױט  װערן און ניט געװּואיך ֿפ 

גנדיקע ר ַײ שװאון ַא" מעניו"דע ר   עס אױףנגעװיזן עּפגנדיקע אי ם ָאַײ שװב איך ַאהָא, נטניט געקָא

ײן טעם ב איך שױן קק הָאיר וש געװען ג עשמַאס איז בֿפ װָאאינעם עסן. נ גט עס ןט ער מיר דערלַאהָא

"  ּפון שַאז איך קום ֿפ ַאײסט ערװ"ט ָא. ילט מינדערװ ערטי קקעגן זיך דערֿפב דַאהָא' כ.ילטניט געֿפ

  ַאלעג יָאֿפ'ז כַא. טַײגצהין מיטָאנקומען ַאײַ רב אױסגעמיטן ַאאיך הָא. נגט מיר עסןאון ער דערלַא 

ס ז עט  ר װָאַאֿפ: " רע גטט די מוטער מיך שטיל גע ֿפכט װען ער איז ניט גע װען הָאנַאר ַאל קומ ען ֿפ מָא

עט ער איז ער שױן אױך געװען  שּפ, כטר  נַאַאטער ֿפֿפנקומע ן ָאַײרל עג איך שױן ַאֿפ" ?ך ניטַײמען א

ניט ר מיט אים איך טָא"יל ט ירוש געֿפב בֿפהָא' כ.גנדיקײַ נגעקוקט שװבן זיך ָא מיר הָא.כטר נַאַאֿפ

 גער ע דט  ל יָא מָאט דװקא ַאער הָא? גןאי ם זָא" ײד לפמשַא"שוטע  ּפַא, ן איךס קָאל װ ָאַײװ" ײדןר

ב איך אױסגעמי טן ט הָאַײנגע צ לַאזױ ַאַא. ישוףבין געװע ן װי אין ּכ' כ.ײב טב ניט געגל הָא'כ. צו מיר

 . גןַײך געװ ען שװרַאאיז די שּפ" היןנגעצױגן ַא ַײרַא"ל  מָאט ַאהָא'ז סן און ַאר ַאדעם רעסטָא
 לי טישע דיסקוסיע ס  ָאײסע ּפאון ה,  אױך ער איז געװעןמלונג  װּורזַא ַאֿפ-ײ רט פַא ַאַײל בן מָאײא 

שט ַא װ י איבערר.מלונגרזַאַאנג ען אין מיטן דער ֿפרױ סגע גַאלוצלינג ַא בין איך ּפ,נגעןנגעגַא נען ָאַײז

ײ ט גלט מיך בַאער הָא. נגעןרױס גע ג ַאיז אױך ַאגעה ױבן  און אט זיך אױֿפרן װען ער הָאבין איך געװָא 

נ ען  ַײליטישע דיסקוסיעס װע לכע זָאָארז עצן די ּפב איך גענומען ֿפײט הָאון גרױס צעטומלק ֿפ. ײםהַא

ײטן רישקרעד נַא'ילט כב געֿפהָא'כ.  גערעדט איךב נצן װעג הָא גַאזױ ַאַא. װנטנגען דעם ָאנגעג ַאָא

נ ע  ַײז" נט ױשונגדי ַא"ילט ב געֿפהָא'כ. ע רט ביסל גע ענטֿפ ר ַאט נָאהָא ע ר .הערןנט אױֿפאון ניט געקָא

,  ך דערנָא.ן שטובַײזױ ביז מאון ַא. ײםהײט ער מיך ַאגלבַא" ײדןליטיק  רָאּפ"ניט צוליב ז  ַא–

 ".כט גוט ע נַאַא"גט בן מיר זיך געזָאר מינוט הָאָא ּפגנדיק ַאַײשװ
ז נק ַאדער געדַא. ףט שױן גערױבט דעם שלָאײם הָאהײט ַאגלט מיך בַאז ער הָאנק ַאדער געדַא 

 .ןַײרג ַאסן טָאַײט מיר געעגבער ט ביזן װם גערעדט און גערעדט הָאב סּתאיך הָא
 . טרַאקטָאן דָאַײקומען זײכנונג בַאט דער יונגער סטודענ ט מיט גרױס אױסצט הָאַײאין יענער צ 

.  רן דן גע װָא אױך איך בין געלַא–ײבל עך ומגלע רונג און אײַ  גרױסע ֿפכט  ַאט געמַאחה הָאדי משּפ

לירן נע קָא טָאנָאײ מָאון צװײד ל  ֿפרזשע טער קלן קורצער זשָאַײן א ין מנגעטָאבין געקומען ָא'כ

ב הָא' כ.רן סך יָאײד במשך ַאדיקע קל טוֿב-ײנציקע יוםן אַײװע לכע א יז געװען מ) ו און גרױרדָאבָא(

ײן איז זי שױ ן  לנט און מיר ַאבן זי שױן געקָאלע הָאַא. טױֿפגעק" ײל אין היטנס סַא"ל אױף  מָאזי ַא

 שטיקעל ע  ַא"ר מיר ַאן ֿפֿפילו געשַאֿפט ַאַײר דער צַאט שױן ֿפזי הָא. רןײער נימאס געװָאז

נ ט  ַײרענטער  ֿפ נָאײער ַאז, )משהלע(ון די עלטער ע ר ֿפרציקער חֿב גוטהַאַא". טרױעריק ע גע שיכטע

ע ַײ נן ַאט קױֿפר ֿפלטסט זיך שױן געדַאװָא, ברכה: "ןג געטָא זָאל ַא מָאיר ַאט מהָא, ון אונדז יונגעֿפ

ב ניט  הָא' כ.ןײ גע טָאט מיר שטַארק װהָא'ר סנָא, ןײ טָאײנט  װט געװיס מי ר ניט געמער הָא". ײד קל



ן  ַײנדיקט מזױ צעװּוט ַאמערקו נג הָארשע בַאחֿבן ַײז. ײד קלַײ נן ַאצו קױֿפ" סמיט  װָא"ט געהַא

 . ב איך זיך געשע מט צו קומעןהָא" קלוב -סירקין"ערונג אין ײַ  גרױסער ֿפז צו ַאיט ַאגעמ
ר די  ַאײלעכ ע בילדער ֿפרײן אינעם עלענטן צימערל מיט די ֿפלכט ַאאון יענער שבת אױף דער נַא 

ר געװען  מיַײאיז ב, ס איך בין ניטָאנדערן זיך געװיס װָאאון װּו, נצןלע זינגען און טַאזױ ַאאױגן װי ַא

 . ײנעםור אין איּפּכ-נידרי מיט יום-ל ּכ
ב איך זיך אין דער הױכער סט הָאלס גַאונע ם סטודענט ַאֿפ, ײןלערשטַאר יצחק װֿפ ַאערונג ֿפַײדי  

ײן  קל ַאַײט בַײ זװנט געזעסן אין ַאנצן ָא גַאבין איך ַא. ן אױסזעןַײט געשעמט מיט מֿפגעז עלשַא 

, ערל ע ךַײװנט איז געװ ען ֿפדער ָא. געג ענט אונדזערע בליקןל בַאמָא  זיך ַאןבטישעל ע און דװקא הָא

ײט מען  װי זשע ג, ײןײם גהרף ַאילט איך דַאב דערֿפהָא'כ. נג געצױגןט זיך לַאאון ער הָא, ײל עךרֿפ

ער איז . נגן טיש מיט געסט לַאנגען צו ַאבין צוגעגַא'כ? ןמחוּת-טװעק זיך ניט געזעג ענען מיטן הױּפַא

ט זי ער הָא. ן הַאנטַײב אים אױסגעשטר עקט מהָא'כ, ט טישַײון יענער זײל עכ ער ֿפר ֿפן ַאנ עגעשטַא

געדענק , כט זיךדַא, דעם טעם. ן קוש געטָאזיך איבערגעב ױ גן איבערן טיש און מיך ַא, טּפנגעכַא ָא

נק איך  ס געדעדָא, ײם געקומעןה לעבעדיקע ַאװנט ַאזױ איך בין יענעם ָאװי ַא. נטַײך ביז האיך נָא

 .ניט
כט בין איך ר נַאַא ֿפײנעם ַא ביז אין א.ןר ַאװיזן אין רעסטָאב איך זיך ניט בַאט  הָאַײנגע צ לַאַא 

נעם און ַײזמיט , ײנער ניט געװען אױסער איםרט קאיז דָא'ס. היןר ן ַאנגעצױגן ג עװָאַײרסטיכיש ַא

און  .  רױטע  קוטשערןּפ קָא ַאמיט, ײנער בחורײלעכ ער שרַא ֿפ, .ג. א, ר יונגן חֿבנעם ַאַײאױך מ

ײן זינגע ן  נט שקע גע קָאט און טַאײער ליב געהַאט זס הָאלער בחור װ ָא סענטימענט ַאטיק  ַאַײכצַײגל

ענסטער ל עבן  דער ונעם ֿפר ענטשע ֿפײטער ּפַאײדע געזע סן אױף דער ברנען בַײזײ ז. דישע לידערִיי

מע ר  , לדאון בַא. נקומעןַײרן ַאַײײט מיט מרבן זיך דערֿפהָאײ ז. רטלטן גע װַאײ װָאעס  װי זעּפ, טיר

דסטו ניט  ס לַאר װָאַאֿפ? רטיַאײן ּפכסטו ניט קס מַאר װָאַא ֿפ: "נטלעך ג ערעד ט  צו מירַײרמיד ֿפװי ּת

נט קומען איר קָא: "ערטב איך געענטֿפהָא, ןנטַאממש ספָא, כטנדיקניט טרַא" ?ל צו זיך מָאן ַאַײא

 . לטך צעשטרַאבן זיאױגן הָאײערע ז." איצטער
ל ט  ונקט דעמָאהביתטע איז ּפ-בעלן ַײמ. ײנעם געדונג ענעם צימער קלב געװױנט אין ַאאיך הָא 

ז די שטוב יל ַאדער געֿפ. דִילטער ער יען ַא,  שכןך ַאט געװױנט נָאאין הױז הָא, ציעקַאגעװ ען אױף װַא

ב הָא'כ. רױסג ערעדטך ַאב זיהָא'מינ ירט און כמענט דָאאין דעם מָא, זעט אױ ס, טײדיק הָאאיז ל

ז עס קומען  ַא, ײנטב געמהָא'כ". רטיַא ּפכן ַאמַא"ײנט ס עס מגריף װָאט דעם מינדסטן בַאניט געהַא

 .רטיַא ּפײסט עס ַאה, געסט
ט  רֿפב ניט געדַאהָא'ז כיל ט  ַאלד דערֿפב בַאהָא'כ,  צעטומלטען ַארַאון רעסטָארױס ֿפבין ַא'כ 

. ריםײ חֿבצװ די –ב איך ײנט הָאגעמ. װעלן קומעןײ ז, עט צו שּפאיז שױן'בער סָא. נשטימעןַײא

,  ן עס קױ ֿפרף עּפדַא'ז מַא. ן מיט זיךס צו טָאס ט װָאניט געװּו, נג  אין װעגלטן לַארהַאַאב זיך ֿפהָא'כ

װעלן קומען  ײ ז. קןר געשרָאט נָאנק הָאדער געדַא. לןַאנגעֿפַײילו ניט אֿפײט ן איז מיר ַאנגרעס ָאעּפ 

 .רצו מי
לטן זיך אין װעג  רהַאַאך לענגע ר ֿפנָא. סןינסטער ע גַאנ ט שעהען אין ֿפַארומגעש ּפשוט ַאב ּפהָא'כ 

בין 'כ? צי חלום איך. נגעןב איך דערהערט גע זַאהָא, נגעקומען צו דער שטובװען איך בין ָא. ײםהַא

נען קומען ון װַא ֿפ–זינגט 'און מ" רַאהָא "נצט ַאטַא'ב געהער ט מהָא'כ. ײן אין דרױסןגעב ליבן שט

 –נט ב געקָאהָא'נט װעמען כַײרײערע ֿפון זמען ֿפיײניקע שטנט אב דערקָאאיך הָא? יל מענטשןזױ ֿפַא

ן איך זיך  װי קָא? איךס טו װָא? ס טוט זיך דָאװָא? הערלע בחורים ַאט די ַאזױ גיך ָאקומען ַאװי 

ב  הָא'כ. דןִיילטן ונעם ַאײען ֿפט געשר ב דערהערהָא'כ. לטן אין הױףהַאב זיך בַאהָא'כ? זןַײװבַא



לטן אין הױף ביז הַאב זיך בַאהָא'כ. נקומעןַײרך ַאמוז דָא'כ? ס טוט מעןװָא. ון  שרעקגעציטערט ֿפ

ב זיך הָא'כ, גןט מיך דערשלָאדי היץ און דער טומל הָא, ינסטערלב ֿפרן הַאאין שטוב איז געװָא

בן ב געזען װי זיי הָאהָא'כ, שצימערן אין װַאװי זיי לױֿפב געזען  הָא'כ. לטן אין די װינקעלעך הַאבַא

.  עסטער ג עזידל ט  צעּכט זיי ַאד הָאלטער יִידער ַא . סערל טן גל עזער און דורשטיקע געזוכט װ ַאגעהַא

נען געזע סן מידע אױף דער  ַײזײניקע א. צימער-ן לָאײנעם סַאנצט אינעם קלך געטַאבן נָאניקע הָאײא

.  לטן הַאלץ בַאך ַאב זיך נָאאיך הָא. ןײם גײהז ט ַאז געלָאַײט זיך ביסלעכ װהָא' מ–ביז . ג עדל ָאָאּפ

 װי  ַײמע רקט מיך סײנער בַאט זיך געדוכט ק מיר הָא.ריםנע אֿבַײלע מילט  די בושה אין ַאב געֿפהָא'כ

ן צימער איז  ַײ מ אױבן װּו–"  ײרס סטַאּפ"עט  רגנֿבַאב זיך ֿפהָא'כ. ײןײם גהײ שױן ַאלן זזָא, ניט

לט אין  ר געהערט װי ער הַאב נָאהָא'כ. מערקטט מיך ניט בַאהָא) ן מזלַײצו מ(לטער דער ַא. עןגעװ 

 .ענ עם צימערֿפָאן ַײון זײ ֿפען אױף זַײײן שרא
.  סך טריט און טומלב איך געהע רט ַאסן הָאױאין דר.  ל שטילער מָאס ַארן װָאאונטן איז געװָא 

ב געהערט  הָא'כ" ? איז זיװּו: "ב געהערטהָא'כ. נדעַאנען  געבליבן זיצן אױף דער װערַײזײניקע א

 . אין קישןּפבן דעם קָאנגעגרָאַײב אהָא'כ... שװערע אױסד רוקן
ס װע ל  װָא? כטװי װע ל איך איבערל עבן די נַא. ברען'כ. רוםער נעמט מיך ַאַײ ֿפיל ט ַאב געֿפהָא'כ 

 .ײלןצלץ דערך איר ַאלטער װעט  דָאדע ר ַא? הביתטע-גן דער בעל איך זָא
ב ס הָאװָא. די בושה, ךלץ און ערשט דערנָאון ַאקן מער ֿפט מיך איצטער געשרָאס הָאדװקא דָא 

ר  ַאאון ֿפ" רטיַאּפ"ײן ײט קך ניט צוגעגרב דָאהָא'כ? דןײ געלַא ב איך זס הָאר װָאַאֿפ, ןאיך געטָא

 .)בלױז בחורים(? יל בחוריםזױ ֿפג עקומ ען ַאזױ שנעל זיך צונױֿפנען ַאַײס זװָא
עט אין דער  בין שּפ'כ. נטהביתטע גענומען די אױבערהַא-ר דער בעל ַאט די שרעק ֿפװידער הָא 

ט ס הָא צימער װָא-ןלָאמ ען דעם סַארַא ביסל אױֿפנ גען  ַארונטערג עגַאַא, שטיל שטיל, כטנַא

 .םגרָאָא ּפך ַאאױסג עזען װי נָא
,  סט ב איך געװּוס הָאדָא, רים די חֿברַאזן ֿפ ַײװנ ען בַאל ניט קָאײן מָאז איך װעל  זיך שױן קַא 

 ? הביתטע-גן דער בעלס װע ל איך זָאבער װָאָא
 . גט שױן געזָאמירט זי הָא. גןט זָארֿפ שױן גָארניט געדַאאיר ב איך הָא 
 .היים געקומען רגן איז זי ַאונקט אױף מָאּפ 

 " ?זױַאײן ש? ַא, רטיַא ּפכט ַאסט געמַא הָא"
ט מיר זי הָא. ב איך געשװיג ןאין הױלן ציטער און בושה הָא, ערןטֿפ ס צו ענט װָאב ניט געהַאהָא'כ

 !"לדרױס און בַאב זיך ַאַײקל : "גטגעזָא 
 . רױסג עקליבןב זיך ַאהָא'כ

  


