מײנע דר ַײ גרויסע ביזיונות
ַ
דרײ אויטאָביאָגראַפֿישע דערצײלונגען פֿון ברכה קאָפּשטיין אין יונגעיאָרן
ַ

די פּאַרטי
געװען איז דאָס אין דער שטאָט טאָראָנטע ,דאָרט האָב איך געלעבט אַ סך יאָרן ,געװען ז ַײנען דאָס
די יונגע ,ניט די ר ַײפֿע יאָרן.
דאָס לעבן אין דער שטאָט האָט געשפּרודלט .ס'האָט זיך געדוכט ,אַלע ז ַײנען יונג .געזאַנגס-
פֿאַראײנען ,מאַנדאָלין-אָרקעסטערס ,טעאַטער-גרופּען .און פּאַרטײ-יוגנטקלובן .אומעטום האָט
געצױגן "צו באַלאַנגען" .ס ַײ די פֿרײלעכע קר ַײזן פֿון בחורים און מײדלעך ,ס ַײ די שטענדיקע
אַקטיװיטעטן האָבן געצױבערט.
פֿון װאָס האָבן געלעבט יונגע עמיגראַנטן דעמאָלט? מ'האָט געאַרבעט אין די פֿאַבריקן ,דער
עיקר ב ַײ נאָדל-פֿאַכן ,פֿרױען -און מענערקלײדער ,מאַנטלען ,הוטן האָט מען גענײט.
אַז מ'איז גאַנצע טעג )אַכט שעה( געזעסן ב ַײ דער מאַשין אין שאַפּ ,זיך אָנגעגעסן מיט שטױב ,און
שװערער מי ,געפֿילט דעם יאָך פֿונעם "פֿאָרמאַן" און פֿונעם "באָס" ,איז מען אין אָװנט געװען ניט
נאָר מיד פֿיזיש ,נאָר אױסגעהונגערט נאָך לעבן ,נאָך פֿרײד .מ'האָט געװאָלט זיך באַגעגענען מיט
מענטשן װעלכע זינגען ,שפּילן און טאַנצן .מ'האָט זיך ניט אָפּגעגעבן קײן חשבון פֿון "לינקע און
רעכטע" ,כאָטש ס'איז בפֿירוש געװען די צ ַײט פֿון "פּאַרטײיִ שקײט".
איך האָב אין דער שטאָט – אונטערן א ַײנפֿלוס פֿון אַ בחור פֿון די לינקע ,װעלכער איז שױן געװען
אַ דיכטער און איז שפּעטער געװאָרן מ ַײן מאַן – שױן אָנגעהױבן שר ַײבן לידער .בסוד-סודות ,יעדער
פֿאַרשריבן בלעטעלע האָב איך באַהאַלטן  ,געהיט װי דימענטן ,מורא געהאַט "טראַכטן הױך" װעגן
מ ַײן שר ַײבן.
כ'האָב געזונגען אין ייִ דישן פֿאָלקסכאָר פֿון די קאָמוניסטן ,כ'האָב געשפּילט אינעם מאַנדאָלין-
אָרקעסטער פֿון די לינקע פּועלי-ציון ,כ'האָב באַלאַנגט צום סירקין-קלוב ,יונגע פּועלי-ציון רעכטס.
תּמיד בין איך געװען פֿון די ערשטע גרײט אַרױסצופֿאָרן אױף פּיקניקס ,װאָס דאָס איז דעמאָלט
געװען דער שענסטער און בעסטער פֿאַרגעניגן – פֿאַרברענגען אין פֿר ַײען פֿעלד אױסער דער שטאָט.
דער עיקר זיך באַקענען מיט יונגע מענטשן און דורכלעבן די ערשטע דינע שעמעװדיקע ראָמאַנסן.
געװען בין איך באַקאַנט אַלס "די פֿרײלעכע מײדל" ,אַ סך האָבן מיך פּשוט גערופֿן "שװאַרצע".
דאָס האָט מיר געשמ ַײכלט .כ'האָב שױן געװוּסט אַז ס'איז אַ קאָמפּלימענט און ניט קײן
באַלײדיקונג װי אַ מאָל ,אַ מאָל...
כאָטש כ'האָב אין די אַלע קר ַײזן געפֿונען אַ סך "געזעלשאַפֿטלעך אױסלעבן" האָט כּמעט קײנער
פֿון די בחורים װעלכע האָבן גראָד צו מיר אַרױסגעװיזן אַ סך סימפּאַטיע )חוץ אײנעם אַ סך
שפּעטער( מיך באַזונדערס ניט אינטערעסירט .מער אינטעלעקטועל אױסלעבן האָב איך געפֿונען
אינעם קלוב פֿון די יונגע פּועלי-ציון װאָס איז געגרינדעט געװאָרן און אָנגעפֿירט פֿון דער פּועלי-
ציון-פּאַרטײ װוּהין מיר ,אַ גרופּע יונגע ,ז ַײנען װי פֿון זיך אַלײן אַהין אַר ַײנגעצױגן געװאָרן.
און דװקא די "עלטערע" האָבן געהאַט יונגע נשמות ,זײ פֿלעגן מאַכן אָפטע יומים-טובֿים װוּ די
יונגע ז ַײנען תּמיד געװען באַגערטע געסט .ב ַײ די יום-טובֿים האָט מען געזונגען ב ַײ די טישן .געװען

איז דאָרטן בפֿרט דער גאָט געבענטשטער חבֿר פּיני מאַראָם װעלכער האָט ניט נאָר אָנגעצונדן מיט
ז ַײן חסידישן ברען בשעתן זינגען נאָר ער האָט ממש מיטגעריסן און אָנגעשטיקט אַלעמען צו זינגען
מיט אים ביזן װ ַײסן טאָג אַר ַײן .אין משך פֿון דער צ ַײט האָט מען באַשטימט צו גרינדן אַ יונגן
פּועלי-ציון-קלוב אױפֿן נאָמען פֿון דאָקטאָר נחמן סירקין – דער טעאָרעטיקער פֿון דער אידײע
פּועלי-ציון .אַ פּאָר פֿון די עלטערע חבֿרים )גאָרניט אַזעלכע אַלטע( ז ַײנען געװאָרן די ג ַײסטיקע
פֿירער פֿון די יונגע .זײ פֿלעגן קומען צו אונדזערע פֿאַרזאַמלונגען ,ניט נאָר "רײדן שײן װעגן
פּאָליטישער תּורה" נאָר אױך פֿאָרלײענען באָראָכאָװן ,סירקינען .לערנען אונדז ליב האָבן אַ
ליטעראַרישע פֿאַרזאַמלונג .אײנער פֿון זײ איז געװען ח .ל .װעלכער איז געװען ס ַײ אַן אינטעלעקט,
ס ַײ אַ ליבהאַרציקער חבֿר פֿון די יונגע .ער האָט געהאַט אַ קר ַײז חבֿרים ,לערער פֿון די
קאַלעדזשעס ,האַלבע און גאַנצע פּראָפֿעסאָרן ,אַדװאָקאַטן ,װעמען ער איז געװען
פֿאַראינטערעסירט אַר ַײנציִ ען אין דער פּועלי-ציון-באַװעגונג .פֿלעגט ער זײ אָפֿט א ַײנלאַדן צו ז ַײנע
רעפֿעראַטן ב ַײ אונדז )געװען איז ער אַ גלענצנדער רעדנער( .און אַזױ איז דער סירקין-קלוב
באַקאַנט געװען אַלס דער קלוב פֿון דער "בעסטער געזעלשאַפֿט".
איך בין דאָרטן געװאָרן די פּראָטאָקאָל-סעקרעטאַרין ,און פֿאָרלײענען אַ פּראָטאָקאָל איז ב ַײ
מיר געװען ַאַן איבערלעבונג ,ממש אַ ג ַײסטיקער פֿאַרגעניגן ,בפֿרט נאָך װען כ'פֿלעג שפּעטער
באַקומען קאָמפּלימענטן" ,װי שײן איך שר ַײב אָן אַ פּראָטאָקאָל".
כ'װעל ניט פֿאַרגעסן מ ַײן ערשטע טיפֿע איבערלעבונג װען ח .ל .איז מיך געקומען באַזוכן אין
מ ַײן קלײן צימערל בשעת איך בין געװען קראַנק .ער האָט מיטגעבראַכט אַ בוך ענגלישע פּאָעזיע,
און ב ַײ מ ַײן בעט מיר געלײענט לידער .דאָס איז געװען דאָס ערשטע מאָל װאָס כ'האָב געהערט
ענגלישע פּאָעזיע ,אַלײן לײענען האָב איך נאָך ניט געקאָנט .די לידער האָבן געקלונגקען װי אַ
שטילע סימפֿאָניע.
צו די פֿאָרלעזונגען פֿון די יונגע פּועלי-ציון איז דװקא קײן מאָל ניט געקומען דער יונגער
סטודענט װעלכער איז שפּעטער געװאָרן פֿיזיק-פּראָפֿעסאָר אין די שטאַטן .אײן מאָל )בשעת ער איז
געװען אױף קאַניקול אין דער הײם( איז ער אַר ַײנגעקומען צו דער פֿאַרזאַמלונג פֿון דער פּאַרטײ
בשעת מיר יונגע ז ַײנען נאָך געװען געסט .מ ַײן אָטעם האָט זיך אָפּגעשטעלט װען כ'האָב דערזען דעם
בלאָנדן שײנעם ,הױך געװיקסיקן בחור מיטן אײדעלן פּנים .װער איז ער? עפּעס װי פֿון אַן אַנדער
פּלאַנעטע װאָלט ער זיך באַװיזן .כ'האָב דערפֿילט מ ַײן האָלץ קלאַפּט שטאַרק .די חבֿרים האָבן זיך
מיט אים שטאַרק דערפֿרײט ,אים געלאַדן זיצן אױבן אָן ב ַײם טיש .אַ צעטומלטע האָב איך
אַרונטערגעלאָזט מ ַײן קאָפּ און "בסוד" געװאַרט מ ַײן האַרץ זאָל זיך אַ ביסל א ַײנשטילן .װען
כ'האָב אױפֿגעהױבן דעם קאָפּ האָבן זיך באַגעגענט אונדזערע בליקן.
די טעג פֿון אַ גאַנצער װאָך האָב איך געאַרבעט אין שאַפּ ,גענײט "דרעסעס" ,פֿרױען-קלײדער,
כ'האָב קײן מאָל דעם פֿאַך ניט געלערנט און אים טאַקע ניט געקאָנט ,און אים ניט ליב געהאַט ,בין
איך דעריבער געקרױנט געװאָרן מיטן נאָמען "אַ שלעכטע אָפּערײטאָרין" .אָבער אַרבעטן האָב איך
געמוזט ,אַז מ'האָט מיך אָפּגעזאָגט פֿון אײן שאַפּ ,האָב איך געזוכט אַרבעט אין אַ צװײטן ,אין אַ
דריטן .זעלטן האָב איך אַ מאָל געאַרבעט מער װי "אַ סעזאָן" .קױם אַ פּאָר חדשים .דאָס הײסט,
װען די בעלי-בתּים האָבן געמוזט אַרױסגעבן אַ סך אַרבעט ,האָט מען אָנגענומען אַלעמען ,װי נאָר
ס'איז געװאָרן "סלאָו" – װײניקער אַרבעט ,בין איך תּמיד געװען פֿון די ערשטע װעמען מ'האָט
אַװעקגעשיקט מיטן לידל" :אַ שלעכטע אָפּערײטאָרין".

דאָס האָט שפּעטער זיך אױסגעװירקט אין מ ַײן אַמביציע "נקמה נעמען" אין די בעלי-בתּים.
דהײנו? גרינדן אַ יוניאָן ,ריכטיקער – גרינדן אַ "דרעס-מאַכער-לאָקאַל" ,װ ַײל אַ יוניאָן פֿון פֿרױען-
מאַנטלען און מענער-קלײדער איז שױן געװען פֿון פֿריִ ער – "די אַמאַלגעמײטעד ענד קלאָוק-מאַכער
יוניאָן".
איך בין געװאָרן אַ שטאַרקע קעמפֿערין פֿאַר דער אידײע אַז אַזאַ לאָקאַל זאָל געשטיצט װערן
פֿון דער אינטערנײשאָנאַל יוניאָן אין אַמעריקע .במשך אַ קורצער צ ַײט האָט מ ַײן טרױם "געגעבן
פֿרוכט" .אַ סך אַרבעטער האָבן מיט ל ַײב און לעבן זיך אַר ַײנגעװאָרפֿן אין דעם קאַמף און אַ
לאָקאַל  72איז געגרינדעט געװאָרן מיט דער גוטהײסונג און שטיצע פֿון דער "אינטערנײשאָנאַל".
צום ערשטן "גענעראַל סטר ַײק" איז געקומען אונדז דערמוטיקן און העלפֿן דער דעמאָלט
באַקאַנטער בױער און קעמפֿער פֿאַר אַ שטאַרקער יוניאָן אין אַמעריקע – דער גענעראַל סעקרעטאַר
ד .ד .אַלײן )אױף דער גרינדונג-טאַבעלע פֿון לאָקאַל איז מ ַײן נאָמען צװישן די ערשטע פֿאַרשריבן(.
דער סטר ַײק איז געװען אַ ביטערער קאַמף מיט די בעלי-בתּים און אױך די קאָנקורענץ מיט דער
דעמאָלטיקער קלײנער "אינדאַסטריעל יוניאָן" פֿון די קאָמוניסטן – ער האָט געדױערט לאַנג .װען
נאָר און װוּ נאָר איך פֿלעג זיך באַװ ַײזן אױף דער "פּיקעט ל ַײן" אַזױ ז ַײנען אױסגעװאַקסן פּאָליצײ
אױף פֿערד און גענומען צעטר ַײבן די אַרבעטער .איך האָב תּמיד געװאַגט זיך אַנטקעגן שטעלן .און
אײן מאָל ,שפּאַנענדיק אין דער פּיקעט-ל ַײן האָב איך דערפֿילט עמעצער קלאַפּט מיר אין די פֿיס
מיט שװערע שטיװל .כ'האָב זיך ניט װיסנדיק געמאַכט ,נאָר װען די קלעפּ ז ַײנען שױן געװען
שטאַרקע האָב איך זיך אומגעקוקט – אַ סערזשאַנט )כ'האָב געװוּסט ז ַײן נאָמען( איז מיר
נאָכגעגאַנגען .מיט רוגז האָב איך צוריקגעדרײט דעם קאָפּ .ער איז אַלץ נאָכגעגאַנגען אין דער רײ
)שױן אָן קלעפ( און ער האָט מיר שטיל געשעפּטשעט אין אױער" :גױרל )מײדעלע(! צו װאָס
דאַרפֿסטו דאָס? גײ אַהײם ,גײ אַהײם זאָג איך דיר".
אַז כ'האָב אים ניט געפֿאָלגט איז קלאָר .דער רעזולטאַט? אין אַ פֿרימאָרגן האָט זיך
אָפּגעשטעלט אַ פּאליצײ-װאָגן און מ'האָט מיך "א ַײנגעלאַדן אינעװײניק".
ספעדײנע איז שװאַרץ געװאָרן מיט מענטשן .װי חלילה צו אַ לװיה איז מען נאָכגעגאַנגען לאַנג
דעם װאָגן .מער װי אַ פּאָר שעה בין איך ניט געװען פֿאַרשפּאַרט .די יוניאָן-פֿירער האָבן מיך
באַפֿר ַײט און זײ האָבן שפּעטער דערצײלט" :די גאַנצע שטאָט" האָט געהאַלטן אין אײן לױפֿן צו
דער יוניאָן ביז שפּעט אין אָװנט )װען כ'בין שױן געװען אין דער הײם און מסתּמא געשלאָפֿן( מיט די
נ ַײעס" :ברכה איז אַרעסטירט ,ברכה איז אַרעסטירט".
אַװדאי האָבן שפּעטער – נאָך דעם װי דער סטר ַײק איז געװוּנען געװאָרן – די בעלי-בתּים אין מיר
גענומען נקמה ,מערסטנס שעפּער ז ַײנען געװען קאָנצענטרירט אױף דער הױפּטגאַס "ספעדײנע"
)װאָס דער נאָמען אַלײן דערצײלט געשיכטע פֿון דער שטאָט( און אױף עטלעכע ז ַײטיקע גאַסן אַרום
איר .אַלע האָבן מיך געקאָנט אַלס קעמפֿערין .אױף זײער שפּראַך" :אַ טראָבל-מײקערין" .איז
כּמעט קײנער שפּעטער ניט גרײט געװען מיר צו געבן "אַ דזשאַב" )אַרבעט(.
אױף די העכערע קװאַרטאַלן פֿון ספּעדײנע ז ַײנען קאָנצענטרירט געװען די יוניאָנס ,די
פֿאַרשײדענע קלובן ,װי געזאַנגס-פֿאַראײנען ,אָרקעסטערס און אױך די ייִ דישע רעסטאָראַנען .בפֿרט
איז באַקאַנט געװען "קאַפּלאַנס רעסטאָראַן" װוּהין אױך אַרבעטער פֿלעגן מיטאָגצ ַײט קומען עסן
אַ געשמאַקן מאָלצ ַײט פֿון עטלעכע בלודעס ,אין אַ רױקער אַטמאָספֿערע ,פֿאַר אַ מינימאַלן פּר ַײז –
אַ "קװאָטער" ,פֿינף און צװאַנציק סענט.

אײנער פֿון די באַקאַנטע באַשײדענע רעסטאָראַנען איז געװען מיטן נאָמען "װאַלערשטײנס".
ס'איז געװען אַ מין "אײגענע הײם" ,מערסטנס פֿון די באַזוכער דאָרטן ז ַײנען געװען "חבֿרים פֿון
דער באַװעגונג" .מ'האָט זיך געקאָנט און תּמיד געהאַט װעגן װאָס צו רײדן .האָט מען זיך דאָרט
באַגעגענט אַפֿילו ניט צוליבן עסן.
אײן טאג בין איך אַ מאָל פֿון דער אַרבעט געקומען דאָרטן עסן מיטאָג .װי איבערראַשט בין איך
געװען )ריכטיקער – שאָקירט( װען דער װאָס דערלאַנגט דאָס עסן איז געװען יצחק װאלערשטײן
אַלײן ,דער שײנער זון פֿון דער ייִ חוסדיקער משפּחה )ער איז שױן דעמאָלט געװען באװוּסט אין
שטאָט אַלס דער געניאַלער סטודענט( .װען ער איז געװען אױף קאַניקול אין דער הײם האָט ער
אַרױסגעהאָלפֿן אין רעסטאָראַן.
איך פֿלעג רױט װערן און ניט געװוּסט װאָס צו באַשטעלן .רײדן צו אים װי צו אַ קעלנער האָב איך
ניט געקאָנט ,האָב איך אַ שװ ַײגנדיקע אים אָנגעװיזן עפּעס אױף דער "מעניו" און אַ שװ ַײגנדיקער
האָט ער מיר דערלאַנגט עסן .אינעם עסן װאָס איז בפֿירוש געװען געשמאַק האָב איך שױן קײן טעם
ניט געפֿילט .כ'האָב דאַקעגן זיך דערפֿילט מינדערװערטיק .אָט "װײסט ער אַז איך קום פֿון שאַפּ"
און ער דערלאַנגט מיר עסן .איך האָב אױסגעמיטן אַר ַײנקומען אַהין מיטאָגצ ַײט .אַז כ'פֿלעג יאָ אַ
מאָל קומען פֿאַר נאַכט װען ער איז ניט געװען האָט די מוטער מיך שטיל געפֿרעגט" :פֿאַר װאָס זעט
מען א ַײך ניט?" פֿלעג איך שױן אַר ַײנקומען אָפֿטער פֿאַר נאַכט ,שפּעטער איז ער שױן אױך געװען
פֿאַר נאַכט .מיר האָבן זיך אָנגעקוקט שװ ַײגנדיק .כ'האָב בפֿירוש געפֿילט "איך טאָר מיט אים ניט
רײדן" װ ַײל װאָס קאָן איך ,אַ פּשוטע "שאַפמײדל" אים זאָגן? ער האָט דװקא אַ מאָל יאָ גערעדט
צו מיר .כ'האָב ניט געגלײבט .כ'בין געװען װי אין כּישוף .אַזױ אַ לאַנגע צ ַײט האָב איך אױסגעמיטן
דעם רעסטאָראַן און אַז ס'האָט אַ מאָל "אַר ַײנגעצױגן אַהין" איז די שפּראַך געװען שװ ַײגן.
אײן מאָל ב ַײ אַ פאַרטײ-פֿאַרזאַמלונג װוּ אױך ער איז געװען ,און הײסע פּאָליטישע דיסקוסיעס
ז ַײנען אָנגעגאַנגען ,בין איך פּלוצלינג אַרױסגעגאַנגען אין מיטן דער פֿאַרזאַמלונג .װי איבערראַשט
בין איך געװאָרן װען ער האָט זיך אױפֿגעהױבן און איז אױך אַרױסגעגאַנגען .ער האָט מיך באַגלײט
אַהײם .פֿון גרױס צעטומלקײט האָב איך גענומען פֿאָרזעצן די פּאָליטישע דיסקוסיעס װעלכע ז ַײנען
אָנגעגאַנגען דעם אָװנט .אַזױ אַ גאַנצן װעג האָב איך גערעדט  .כ'האָב געפֿילט כ'רעד נאַרישקײטן
און ניט געקאָנט אױפֿהערן .ער האָט נאָר אַ ביסל געענטפֿערט .כ'האָב געפֿילט "די אַנטױשונג" ז ַײנע
– אַז ניט צוליב "פּאָליטיק רײדן" באַגלײט ער מיך אַהײם .און אַזױ ביז מ ַײן שטוב .דערנאָך,
שװ ַײגנדיק אַ פּאָר מינוט האָבן מיר זיך געזאָגט "אַ גוטע נאַכט".
דער געדאַנק אַז ער האָט מיך באַגלײט אַהײם האָט שױן גערױבט דעם שלאָף .דער געדאַנק אַז
איך האָב סתּם גערעדט און גערעדט האָט מיר געעגבערט ביזן װ ַײסן טאָג אַר ַײן.
אין יענער צ ַײט האָט דער יונגער סטודענט מיט גרױס אױסצײכנונג באַקומען ז ַײן דאָקטאָראַט.
די משפּחה האָט געמאַכט אַ גרױסע פֿ ַײערונג און אומגלײבלעך – אױך איך בין געלאַדן געװאָרן.
כ'בין געקומען אָנגעטאָן אין מ ַײן קורצער זשאָרזשעטער קלײדל פֿון צװײ מאָנאָטאָנע קאָלירן
)באָרדאָו און גרױ( װעלכע איז געװען מ ַײן אײנציקע יום-טובֿדיקע קלײד במשך אַ סך יאָרן .כ'האָב
זי אַ מאָל אױף "אַ סײל אין היטנס" געקױפֿט .אַלע האָבן זי שױן געקאָנט און מיר אַלײן איז זי שױן
זײער נימאס געװאָרן .זי האָט שױן פֿאַר דער צ ַײט אַפֿילו געשאַפֿן פֿאַר מיר "אַ שטיקעלע
טרױעריקע געשיכטע" .אַ גוטהאַרציקער חבֿר פֿון די עלטערע )משהלע( ,זײער אַ נאָענטער פֿר ַײנט
פֿון אונדז יונגע ,האָט מיר אַ מאָל אַ זאָג געטאָן" :ברכה ,װאָלטסט זיך שױן געדאַרפֿט קױפֿן אַ נ ַײע
קלײד" .ער האָט געװיס מיר ניט געמײנט װײ טאָן ,נאָר ס'האָט מיר שטאַרק װײ געטאָן .כ'האָב ניט

געהאַט "מיט װאָס" צו קױפֿן אַ נ ַײ קלײד .ז ַײן חבֿרשע באַמערקונג האָט אַזױ צעװוּנדיקט מ ַײן
געמיט אַז צו אַ גרױסער פֿ ַײערונג אין "סירקין-קלוב" האָב איך זיך געשעמט צו קומען.
און יענער שבת אױף דער נאַכט אַלײן אינעם עלענטן צימערל מיט די פֿרײלעכע בילדער פֿאַר די
אױגן װי אַזױ אַלע זינגען און טאַנצן ,און װוּנדערן זיך געװיס װאָס איך בין ניטאָ ,איז ב ַײ מיר געװען
כּל-נידרי מיט יום-כּיפּור אין אײנעם.
פֿײערונג פֿאַר יצחק װאַלערשטײן ,פֿונעם סטודענט אַלס גאַסט האָב איך זיך אין דער הױכער
די ַ
געזעלשאַפֿט געשעמט מיט מ ַײן אױסזען .בין איך אַ גאַנצן אָװנט געזעסן אין אַ ז ַײט ב ַײ אַ קלײן
טישעלע און דװקא האָבן זיך אַ מאָל באַגעגענט אונדזערע בליקן .דער אָװנט איז געװען פֿ ַײערלעך,
פֿרײלעך ,און ער האָט זיך לאַנג געצױגן .כ'האָב דערפֿילט איך דאַרף אַהײם גײן ,װי זשע גײט מען
אַװעק זיך ניט געזעגענען מיטן הױפּט-מחותּן? כ'בין צוגעגאַנגען צו אַ לאַנגן טיש מיט געסט .ער איז
געשטאַנען אַ פֿרײלעכער פֿון יענער ז ַײט טיש ,כ'האָב אים אױסגעשטרעקט מ ַײן האַנט .ער האָט זי
אָנגעכאַפּט ,זיך איבערגעבױגן איבערן טיש און מיך אַ קוש געטאָן .דעם טעם ,דאַכט זיך ,געדענק
איך נאָך ביז ה ַײנט .װי אַזױ איך בין יענעם אָװנט אַ לעבעדיקע אַהײם געקומען ,דאָס געדענק איך
ניט.
אַ לאַנגע צ ַײט האָב איך זיך ניט באַװיזן אין רעסטאָראַן .ביז אין אײנעם אַ פֿאַר נאַכט בין איך
סטיכיש אַר ַײנגעצױגן געװאָרן אַהין .ס'איז דאָרט קײנער ניט געװען אױסער אים ,מיט ז ַײנעם און
אױך מ ַײנעם אַ יונגן חבֿר ,א .ג ,.אַ פֿרײלעכער שײנער בחור ,מיט אַ קאָפּ רױטע קוטשערן .און
גל ַײכצ ַײטיק אַ סענטימענטאַלער בחור װאָס האָט זײער ליב געהאַט און טאַקע געקאָנט שײן זינגען
ייִ דישע לידער .זײ ז ַײנען בײדע געזעסן אױף דער ברײטער פּאַרענטשע פֿונעם פֿענסטער לעבן דער
טיר ,עפּעס װי זײ װאָלטן געװאַרט .זײ האָבן זיך דערפֿרײט מיט מ ַײן אַר ַײנקומען .און באַלד ,מער
װי תּמיד פֿר ַײנטלעך גערעדט צו מיר" :פֿאַר װאָס מאַכסטו ניט קײן פּאַרטי? פֿאַר װאָס לאַדסטו ניט
א ַײן אַ מאָל צו זיך?" ניט טראַכטנדיק ,ממש ספאָנטאַן ,האָב איך געענטפֿערט" :איר קאָנט קומען
איצטער ".זײערע אױגן האָבן זיך צעשטראַלט.
איך האָב געװױנט אין אַ קלײנעם געדונגענעם צימער .מ ַײן בעל-הביתטע איז פּונקט דעמאָלט
געװען אױף װאַקאַציע ,אין הױז האָט געװױנט נאָך אַ שכן ,אַן עלטערער ייִ ד .דער געפֿיל אַז די שטוב
איז לײדיק האָט ,זעט אױס ,אין דעם מאָמענט דאָמינירט און כ'האָב זיך אַרױסגערעדט .כ'האָב
ניט געהאַט דעם מינדסטן באַגריף װאָס עס מײנט "מאַכן אַ פּאַרטי" .כ'האָב געמײנט ,אַז עס קומען
געסט ,הײסט עס אַ פּאַרטי.
כ'בין אַרױס פֿון רעסטאָראַן אַ צעטומלטע ,כ'האָב באַלד דערפֿילט אַז כ'האָב ניט געדאַרפֿט
א ַײנשטימען .אָבער ס'איז שױן צו שפּעט ,זײ װעלן קומען .געמײנט האָב איך – די צװײ חבֿרים.
כ'האָב זיך פֿאַרהאַלטן לאַנג אין װעג ,ניט געװוּסט װאָס צו טאָן מיט זיך .אַז מ'דאַרף עפּעס קױפֿן,
עפּעס אָנגרײטן איז מיר אַפֿילו ניט א ַײנגעפֿאַלן .דער געדאַנק האָט נאָר געשראָקן .זײ װעלן קומען
צו מיר.
כ'האָב פּשוט אַרומגעשפּאַנט שעהען אין פֿינסטערע גאַסן .נאָך לענגער פֿאַרהאַלטן זיך אין װעג
אַהײם .װען איך בין אָנגעקומען צו דער שטוב ,האָב איך דערהערט געזאַנגען .צי חלום איך? כ'בין
געבליבן שטײן אין דרױסן .כ'האָב געהערט מ'טאַנצט אַ "האָראַ" און מ'זינגט – פֿון װאַנען קומען
אַזױ פֿיל מענטשן? איך האָב דערקאָנט אײניקע שטימען פֿון זײערע פֿר ַײנט װעמען כ'האָב געקאָנט –
װי קומען אַזױ גיך אָט די אַלע בחורים אַהער? װאָס טוט זיך דאָ? װאָס טו איך? װי קאָן איך זיך
באַװ ַײזן? כ'האָב זיך באַהאַלטן אין הױף .כ'האָב דערהערט געשרײען פֿונעם אַלטן ייִ דן .כ'האָב

געציטערט פֿון שרעק .װאָס טוט מען? כ'מוז דאָך אַר ַײנקומען .כ'האָב זיך באַהאַלטן אין הױף ביז
אין שטוב איז געװאָרן האַלב פֿינסטער ,די היץ און דער טומל האָט מיך דערשלאָגן ,כ'האָב זיך
באַהאַלטן אין די װינקעלעך .כ'האָב געזען װי זיי לױפֿן אין װאַשצימער ,כ'האָב געזען װי זיי האָבן
געהאַלטן גלעזער און דורשטיקע געזוכט װאַסער .דער אַלטער ייִ ד האָט זיי אַ צעכּעסטער געזידלט.
אײניקע האָבן נאָך געטאַנצט אינעם קלײנעם סאַלאָן-צימער .אײניקע ז ַײנען געזעסן מידע אױף דער
פּאָדלאָגע .ביז – מ'האָט זיך ביסלעכװ ַײז געלאָזט אַהײם גײן .איך האָב זיך נאָך אַלץ באַהאַלטן.
כ'האָב געפֿילט די בושה אין אַלע מ ַײנע אבֿרים .מיר האָט זיך געדוכט קײנער באַמערקט מיך ס ַײ װי
ניט ,זאָלן זײ שױן אַהײם גײן .כ'האָב זיך פֿאַרגנבֿעט "אַפּסטײרס" – אױבן װוּ מ ַײן צימער איז
געװען .דער אַלטער )צו מ ַײן מזל( האָט מיך ניט באַמערקט .כ'האָב נאָר געהערט װי ער האַלט אין
אײן שר ַײען אױף זײ פֿון ז ַײן אָפֿענעם צימער.
אונטן איז געװאָרן װאָס אַ מאָל שטילער .אין דרױסן האָב איך געהערט אַ סך טריט און טומל.
אײניקע ז ַײנען געבליבן זיצן אױף דער װעראַנדע .כ'האָב געהערט" :װוּ איז זי?" כ'האָב געהערט
שװערע אױסדרוקן ...כ'האָב א ַײנגעגראָבן דעם קאָפּ אין קישן.
כ'האָב געפֿילט אַ פֿ ַײער נעמט מיך אַרום .כ'ברען .װי װעל איך איבערלעבן די נאַכט? װאָס װעל
איך זאָגן דער בעל-הביתטע? דער אַלטער װעט דאָך איר אַלץ דערצײלן.
דװקא דאָס האָט מיך איצטער געשראָקן מער פֿון אַלץ און ערשט דערנאָך ,די בושה .װאָס האָב
איך געטאָן ,פֿאַר װאָס האָב איך זײ געלאַדן? כ'האָב דאָך ניט צוגעגרײט קײן "פּאַרטי" און פֿאַר
װאָס ז ַײנען אַזױ שנעל זיך צונױפֿגעקומען אַזױ פֿיל בחורים? )בלױז בחורים(.
װידער האָט די שרעק פֿאַר דער בעל-הביתטע גענומען די אױבערהאַנט .כ'בין שפּעט אין דער
נאַכט ,שטיל שטיל ,אַרונטערגעגאַנגען אַ ביסל אױפֿראַמען דעם סאַלאָן-צימער װאָס האָט
אױסגעזען װי נאָך אַ פּאָגראָם.
אַז איך װעל זיך שױן קײן מאָל ניט קאָנען באַװ ַײזן פֿאַר די חבֿרים ,דאָס האָב איך געװוּסט,
אָבער װאָס װעל איך זאָגן דער בעל-הביתטע?
איך האָב איר שױן גאָרניט געדאַרפֿט זאָגן .זי האָט מיר שױן געזאָגט.
פּונקט אױף מאָרגן איז זי אַהיים געקומען.
"האָסט געמאַכט אַ פּאַרטי ,אַ? שײן אַזױ?"
כ'האָב ניט געהאַט װאָס צו ענטפֿערן ,אין הױלן ציטער און בושה האָב איך געשװיגן .זי האָט מיר
געזאָגט" :קל ַײב זיך אַרױס און באַלד!"
כ'האָב זיך אַרױסגעקליבן.

