
  

  דוד בערגעלסָאן
  אין ּפַאנסיָאן ֿפון די דרַײ שװעסטער

 

-ַא צוגעּפוצט, ַא שײנע,  עֿפנט ַא דינסטמײדל-ן ָאז מען קלינגט אין איר ַא -ן ָאנסיַאּפון ֿפדי טיר 

. רַאװעטע לויט ַאלע אינעװײניקסטע מנהגים און געװײנהײטן ֿפונעם ּפַאנסיָאןּפַֿאן אויסגע, העֿפלעכע

װי עס זעען , װָאס זעען אין אים עּפעס מער, אויֿפן ַארַײנגעקומענעם מיט ַאזעלכע אויגןזי טוט ַא קוק 

װָאס גיבן אים צו , ַאלטָא מיט ַאזעלכע בַאװעגונגעןּפ ם דעם ֿפון איּפזי ציט ַארָא. ֿפיל ַאנדערע אויגן

זי ; װּומען צו ַא ברעג ער איז צוגעש-ַאז ער הָאט ענדלעך זיך דערשלָאגן צו ַא געמיטלעכער הײם , ֿפילן

 ַא -אויסן צו ענטֿפערן נָאך אויף אײן ֿפרַאגע , אויסער ַאלע ֿפרַאגן, װָאס איז, ענטֿפערט מיט ַאזַא קול

ֿפיס דערֿפילן אונטער זיך טעּפיכער און . יסוװעלכע מען זָאגט מיט קײן װערטער נישט ַאר, ֿפרַאגע

װָאס אין , ֿפון די װענט, ַארום און ַארום. רוזשינעסּפװי אלע , הויבן גלַײך ָאן צו גײן אויף זײ װײך

קוקן ַארָאּפ ֿפָאטָאגרַאֿפיעס און בילדער ֿפון ֿפרויען מיט , מעבלירטן ָאֿפענעם צימער-זײטיקן װַארים

עס . לַײדנשַאֿפטלעכע אויגן-מיט ֿפַארװָארֿפענע קעּפ און מיט ֿפַארנעּפעלט, ֿפַארדֿבקעטע ּפנימער

מען דערֿפילט זיך , ַא צוֿפיל נַאקעטס, טונקעלן קָארידָאר אײנס ַאזַא בילד-ונעם הַאלבגעדענקט זיך ֿפ

מען ; אי מָאדנע װַײט און ָאּפגעזונדערט ֿפון ַאלע אירע מיליָאנען מענטשן, טָאגלַײך ָאן אי מיטן שט

  : טוט גלַײך װעגן ּפַאנסיָאן ַא טרַאכט

   ".געװיס, ן ָאנשטענדיקערַא"  

  "...דער ַאנדערער זַײטנָאר ֿפון "  

ֿפַארװָאס דער ּפַאנסיָאן הָאט ֿפון אלע בערלינער גַאסן זיך ,איצט הויבט ָאן צו װערן ֿפַארשטענדלעך  

ער איז . װּו ַארום און ַארום איז נישט גָאר רוישיק און נישט גָאר שטיל, צוגעזוכט דװקע ָאט די גַאס

  :װָאס קומט אין אים ַארַײן, נטשן ער לערנט יעדן מע-ַאלײן אױך עּפעס ַאזעלכער 

   ".ישט גָאר רוישיק און נישט גָאר שטילנ ױזַא"  

ַאז אֿפשר , קֿפסֿרוֿפט אײנצַײטיק ַארויס אי עּפעס ַא חשד אי ַא , װָאס מען זעט ַארום זיך, ַאלץ 

ון ַאז בַאלד נָאך ער זָאל ַארויסרוֿפן עּפעס ַא חשד א, נגעָארדנטײַ הָאט מען דעם גַאנצן ּפַאנסיָאן ַאזוי א

  . תַאז אֿפשר הָאט מען ַא טעו, אים זָאל קומען דער געדַאנק

, צימער ַארַײן די עלטערע ֿפון די דרַײ שײנע שװעסטער-צו ַא נַײעם ּפַאנסיָאנער קומט אין אויֿפנַאם 

ָאס הענגט דָא װ, זי איז שענער און יִינגער ֿפון איר בילד. ַא שטַאלטנע, ַא װּוקסיקע,  ַא ברוינע-ליובע 

זי טוט ַא קוק אויֿפן ֿפרעמדן גַאסט מיט ַאזַא . זי איז בלַאסלעך און צוֿפיל געּפודערט. אויף דער װַאנט

אויב עס , נָאר,בלויז ֿפַאר ַא ּפַאנסיָאנער צי ער װעט איר ּפַאסטן נישט, בַאשליסן װי גלַײך זי װיל, בליק

װי מען , װָאס איז ֿפעִיק צו לעבן ֿפרַײער, ֿפַאר ַא מענטש, ט אױך ֿפַאר ַא נָאענטן ֿפרַײנ-װעט אױסקומען 

עס גײט דעריבער דורך ַא קורצע ּפױזע אײדער זי הױבט ָאן מיט אים ... לעבט אױף דער גאנצער װעלט

װָאס , זי מַאכט צו די אױגן און זָאגט אים ָאּפ מָאנָאטָאניש און אױף גיך דעם טַײערן מקח. צו רעדן

װי גלַײך ער און זי װײסן , זי ענדיקט מיט ַא שמײכל, ָאלן ֿפַאר ַא צימער מיט ּפַאנסיָאןער דַארף דָא צ

איז בלױז ַאזַא מנהג ָאנצוהױבן אױף ַאזַא אוֿפן די ' ס-ַאז נישט אין מקח הַאנדלט זיך דָא , שױן בײדע

 און בעט אים קַאנטשַאֿפט און ָאקערשט דערנָאך דערלַאנגט זי אים מיט ַא צװײטן שמײכל די הַאנט

נָאר זי הָאט , װינקלען-זי ָארדנט זיך מיט אים אַײן אין אײנעם ֿפון די געמיטלעכסטע צימער. זיצן



  

זי קלינגט ָאן .  נָאך ַא מער געמיטלעכן-בַאלד חרטה און גײט מיט אים איבער אין ַא צװײטן װינקל 

זי זָאגט צו . רוקטן נידעריקן טישלצוגע  טַאקע ַאהער אין װינקל אױֿפן-און הײסט דערלַאנגען ּכיבוד 

  : אים

   ". טײ צי קַאװע-װָאס איר הָאט ליב , איך װעל ַאלײן טרעֿפן, װַארט, ַארטװ" 

מען מעג זַײן ֿפון . אין יעדער רגע בַאשליסט מען גלַײך צו צָאלן דָא דעם גרױסן מקח ֿפַאר ּפַאנסיָאן 

 נָאר ַאז זי קוקט ַא רגע שמײכלדיק גלַײך אין ,קלײנערהײט ָאן געװױנט צו טרינקען אי טײ אי קַאװע

  : די אױגן און טוט ּפלוצלינג ַא טרעף

 "ַאװעק!"   

מען חידושט .  דָאס ליבסטע איז קַאװע-ַאז עס איז װירקלעך ַאזױ , שיםו מיט ַאלע חן מעטדערֿפיל 

אױֿפן . טרונקען טײװָאס מען איז ַאלע יָארן געװען ַא נַאר און גע, זיך שױן דערבַײ אױף זיך ַאלײן

צי די אײגענע רעסורסן טרָאגן אױף צו צָאלן דָא , מען ֿפַארגעסט. הַארצן װערט דַאן מָאדנע ֿפרײלעך

עס קומט ַארַײן די צװײטע יונגע .  װיֿפל מען איז ַאלטטמען ֿפַארגעט, דעם גרױסן מקח צי נײן

זי איז ַא היּפוך ֿפון דער . שױרענע הָארָאּפגע-ּכמעט יִינגליש, מיט קורצע,  ַא בלָאנדע-שװעסטער סימע 

זי קָאן שמײכלען . חנעװדיק לענגלעך, װי זי ַאלײן, איר גַאנצער ּפנים איז. דער ברױנער, רעלטערע

און דָאס דָאזיקע שמײכלדיקע קנײטשעלע , װָאס אױף איר נָאז, בלױז מיט אײנעם ַא קנײטשעלע

זי גיט אים די הַאנט און . ײדער זי ַאלײן דערנענט זיךדערנענטערט זיך צום נַײעם ּפַאנסיָאנער נָאך א

, קוקט מיט ַאזַא צוֿפרידן, קוקט דערבַײ אײנצַײטיק אױף אים און אױף דער עלטערער שװעסטער

דער נַײער ּפַאנסיָאנער און די , ַאז זײ בײדע, װי גלַײך זי הָאט ֿפריער געװּוסט, בליק-ֿפרײלעכן נַאשער

...  װי גלַײך זי איז זײ דערױף מקנא-ין צימער אײנער דעם ַאנדערן געֿפעלן װעלן זיך דָא א, שװעסטער

װי גלַײך זי קער , דער ּפַאנסיָאנער הױבט דעריבער גלַײך ָאן צו ֿפילן צו ָאט דער סימע ַאזעלכע געֿפילן

װער , מען הױבט נישט װילנדיק ָאן צו טרַאכטן. להס צדזיך מיט אים ָאן זײער נָאענטע קרוֿבים ֿפון ּכ

װי גלַײך , דערבַײ ֿפילט מען ַאן אומבַאשטימטע חרטה.  די עלטערע צי די יִינגערע-ֿפון זײ איז שענער 

נָאר לַאנג צו טרַאכטן װעגן דעם . ֿפרי אױסגעקליבן די עלטערע-מען הָאט צו, מען הָאט זיך צוגעַײלט

שּפילן ֿפון ַא -ַארדֿבקעט קלַאװירעס הערט זיך די גַאנצע צַײט ַא שטיל ֿפ... הָאט מען קײן צַײט ניט

ֿפון , װָאס שטַארבן צַײטנװַײז ָאּפ ֿפון גרױס געֿפיל, עס דערטרָאגן זיך טענער. נָאענטן צימער

װָאס שחלן און מונטערן זיך ַאלײן אױף , "מלא-אל"װי ֿפון ַאן , טענער-אױסגײענדיקן הַארצװײטיק

דער ּכיבוד אױֿפן קלײנעם טישל ... אֿפשר, ערטָאמ: מיט נַײע ֿפרַאגן, מיט נַײע הָאֿפענונגען

עס װַאלגערן זיך דורכױס . ביז ֿפרוכטן מיט מעטַאלענע קנַאקניסלעך, ֿפַארגרעסערט זיך ביז ליקער

-יום, המועדיק-עס איז חול. אױף די טעלערלעך שָאלעכצער ֿפון מַארַאנצן און ֿפון מַאנדלקערן

עס דערנענטערט זיך ַאהער די . ער אינגַאנצן ֿפַארשטָארבןטענ-דענסטמָאל װערן די קלַאװיר. טוֿבדיק

װָאס חלשט מען זָאל ֿפון איר , ַא בױגיקע מיט ַא קערּפער ֿפון ַא מײדל,  ַא יונגע-דריטע שװעסטער 

זי בלַײבט שטײן אין טיר מיט ֿפַארװָארֿפענע הענט אױֿפן קָאּפ און מיט ַאזַא . מַאכן ַא טענצערין

 װעט -ַאז װיֿפל זי װעט זיך נישט ציען , נָאר זי װײסט אױף ֿפריער, װיל זיך אױסציעןגלַײך זי , אױסזען

 זי איז נישט ברױן און נישט -זי איז װי ַא געמיש ֿפון בײדע עלטערע שװעסטער . דָאס איר זַײן קַארג

ן ליובען און ֿפון אירע אױגו קוקן ַארױס אין דער זעלבער צַײט די ֿפַארנעּפלטע לײדנשאֿפטן ֿפו. בלָאנד

  . די ֿפרײלעכע רײצעװדיקײט ֿפון סימען



  

 זָאגן צו איר בײדע עלטערע שװעסטער מיטַאמָאל און שטעלן מיטַאמָאל ָאן אױף איר "?!יוליַא" 

  ... ?!יוליַא,  ֿפַארװָאס גײסטו נישט צו נענטער-, בײדע ֿפַארװּונדערט די אױגן װי אױף ַא ליבלינג

זיך ָאנצושטעלן אױף יוליען זײער , װי ֿפון זיך,  ּפַאנסיָאנערס אױגןדענסטמָאל הױבן ָאן אױך דעם 

דערֿפילט ער בַײנַײס ַאן , טרַאכטנדיק װער ֿפון ַאלע דרַײ איז שענער. װי אױף ַא ליבלינג, ֿפַארװּונדערט

 שטַארק געֿפעלן ןװָאס אים זענע, ֿפַארװָאס ער הָאט זיך צוגעאַײלט מיט דעם, אומבַאשטימטע חרטה

 ער הָאט נָאך צַײט - יעדנֿפַאלס הַאקט אים דָאך קײנער נישט אין הַאלדז און נַאקן -רע צװײ ע עלטדי

איז שױן צַײט ָאּפצוֿפירן דעם נַײעם ּפַאנסיָאנער 'ַאז ס, איצט דערֿפילן בײדע שװעסטער. צו בַאשליסן

שטרַאלנדיקן טָאג -וניקװי אין ַאן ערשטן ז, סַײ איז ער שױן ֿפַארטשַארעט-װי-סײַ . אין אײן צימער

סַײ װעט -װי-סײַ . װעט אים גלַײך געֿפעלן, װָאס מען װעט אים דָא בַאװַײזן, יעדער צימער. אין ֿפרילינג

ֿפול מיט ּפלָאנטער װעגן ַאלע דרַײ שװעסטער , אױֿפגערעגטע נַאכט-ער איבערשלָאֿפן ַא גליקלעך

װָאס קײנער הַאקט אים נישט , ילן װעגן דעםֿפול מיט געֿפ, צוזַאמען און װעגן יעדערער בַאזונדער

ער װעט אױף . ער װעט דָאך דָא אין ּפַאנסיָאן נָאך ֿפַארבלַײבן אױף ַא לַאנגער צַײט; הַאלדז און נַאקן

  . בַאשליסן נָאך הָאבן ֿפיל צַײט

  

---------------------------------  

  

 הַאלבע -הַאלבע אלמנות :  מַאכן דעם אַײנדרוק- ליובע און סימע -די עלטערע ֿפון די דרַײ שװעסטער 

װּו -צוריק מיט עטלעכע יָאר הָאבן זײ אױֿפן װעג ֿפון רוסלַאנד ֿפַארלױרן זײערע מַאנען ערגעצ. עגונות

  . הָאבן זײ נישט, זעט זיך, נָאר קײן חרטה דערױף. אין ריגע און אין ביַאליסטָאק

, זענען ֿפון ָאנהױב געװען זײער לַאנגע,  מַאנען געשריבןװָאס זײ הָאבן ֿפונדַאנען צו די ,די בריװ 

זײער , ֿפַארביקע,  נישט מער װי קַארטלעך-נָאך שּפעטער , לעבלעכע,  קורצע-שּפעטער , בענקענדיקע

  . זײער הַארציקע גרוסן,  מיט הַארציקע-דערֿפַאר ָאבער ; מיט לַאנדשַאֿפטן, הַארטע

 גרוסן הָאבן זײ אױך געשריבן - זײער הַארציקע -ון מיט הַארציקע נָאר קַארטלעך מיט לַאנדשַאֿפטן א

קַארטלעך מיט "די . ערןנָאיקומענדיקע ּפַאנס,  געװעזענע ּפַאנסיָאנערן-צו ֿפַארשידענע יונגעלַײט 

קַארטלעך "װָאס זײ שרַײבן צו ֿפרעמדע יונגעלַײט הָאבן זיך ַאזױ לַאנג געמישט מיט די , "לַאנדשַאֿפטן

מיט , ביז עס הָאבן זיך אױך אױסגעמישט די געֿפילן, װָאס זײ שרַײבן צו די מַאנען, "נדשַאֿפטןמיט לַא

די שװעסטער הָאבן דַאן בַײדע בשוּתֿפות . די מַאנען הָאבן געװָאלט קומען. װעלכע זײ װערן געשריבן

ַאז דָאס , ֿפַארשטײןאיבערַאנַײס ָאנגעהױבן שרַײבן יעדן אײנעם ֿפון זײ לַאנגע בריװ און זײ געבן צו 

ַאז װי נָאר , ֿפילנדיק דערבײַ , בעסטע איז זײ זָאלן זיך נישט רירן ֿפונם ָארט און זיצן דָארט װּו זײ זיצן

 עס -װי ַאלע ַאנדערע , װָאכעדיקער-ַאזױ בַאלד װערט זײער ּפַאנסיָאן ַא געװײנלעך, די מַאנען קומען

װָאס זײ הָאבן אױף זײערע בײדע נעמען אין צװײ , סװָאלטן גלַײך אױֿפהערן צו װַאקסן די קָאנטע

ַאז די , די מַאנען הָאבן זיך דַאן בײדע ביז גָאר בַאלײדיקט און הָאבן אױֿפגעהערט צו שרַײבן. בענק

נָאר די , די שװעסטער,  הַאלבע עגונות זענען צולעצט אױף אײביק געבליבן נישט זײ-הַאלבע אלמנות 

  . װּו אין ריגע צי אין ביַאליסטָאק-ערגעצ, רלױרן אױֿפן װעג ֿפון רוסלַאנדװָאס זײ הָאבן ֿפַא, מַאנען

ַא גרױסער  געשען, װען דער גַאנצער ּפַאנסיָאן איז נָאך געשלָאֿפן, ֿפריץ דָאך איז אײנמָאל גַאנ 

, טיר הָאט מען דַאן געקלונגען זײער חוצּפהדיק-אין דער ּפַארַאד. איבערשרעק מיט בײדע שװעסטער



  

הָאט זיך װי ָאנגענומען , טיר געעֿפנט-װָאס הָאט די ּפַארַאד, די דינסט. עס קלינגט ַא בַאלעבָאסװי 

 זי איז ַארַײן צו די שװעסטער אין די -מיט אימּפעט ֿפון יענעם װָאס הָאט אין טיר געקלונגען 

קומען ֿפון װָאס איז נָארװָאס גע, ֿפינצטערע שלָאֿפצימערן און הָאט געּפלַאּפלט װעגן אײנעם

  ...  גלַײך ֿפונם בַאן מיט די זַאכן איז ער ַאהערגעקומען-ביַאליסטָאק 

   "..?מיט די זַאכן.. ?גלַײך ֿפון דער בַאן" 

די שװעסטער זענען דַאן אין אײנע העמדער ַארָאּפ ֿפון די בעטן און געקלַאּפט הָאט בַײ זײ ַא צָאן ָאן  

 ער הָאט -ַאז עס איז ַא װילדֿפרעמדער ביַאליסטָאקער יונגערמַאן , נָאר ַארױסגעװיזן הָאט זיך. ַא צָאן

הָאט ער נָאר ", ער הָאט נָאר בַאדַארֿפט ֿפרעגן ַאן עצה; הָאט ער נָאר געברַאכט, נָאר געברַאכט ַא גרוס

  ... װַײל ער איז דָא ַא ֿפרעמדער און קען דָא קײנעם נישט, "בַאדַארֿפט

 זיך קױם ֿפון אים -װּוהין ָאּפגעשיקט -נמַאן ערגעצעדי שװעסטער הָאבן דַאן בַאלד דעם יונג  

, העמדער געלײגט אין די בעטן-זיך צוריק אין די נַאכט, ָאּפגעקלעבט און ַאלײן זיך צוריק אױסגעטָאן

סן און געשּפיגן גערױכערט אױֿפן ניכטערן הַארצ ּפַאּפירָא, נָאר נישט געקָאנט מער אײנשלָאֿפן װערן

  : קלעק

   "!צו ַאלדי שװַארצע רוחות, טֿפו" 

 "ַאן אידיָאט קָאן!"   

   ".נַאדיר ַא ביַאליסטָאקער יונגערמַאן" 

װָאס נױטיקן , װי מענטשן, זיך געֿפילט ָאּפגעשװַאכט, זײ זענען נָאכדעם ַא גַאנצן טָאג געװען בלַאס 

ֿפַאקט װָאס דער איבערשרעק איז געװען נישט מער װי ַא נָאר דער . זיך אין ָאּפרו אױף ַא קורָארט

ַאז ַאנדערש הָאט ניט , הָאט זײ איבער עּפעס װי אױף אײביק איבערגעצַײגט, ַא ּפוסטער, ֿפַאלשער

קײן אײנער ֿפון זײערע מַאנען װעט שױן : געקָאנט זַײן און ַאז איצט מעגן זײ שױן געװיס זַײן זיכער

  . ט קומעןגעװיס קײנמָאל צו זײ ניש

 אױסגעשריבן ֿפונדערהײם די דריטע ןַאער הָאבן זײ דנָ סּפעציעל צוליב אײנעם ַא רַײכן ּפַאנסיא 

װָאס איז יִינגער און שענער ֿפון זײ בײדן און קוקט ָאן די װעלט מיט אױגן ,  ָאט די יוליַא-שװעסטער 

רַײסט אױף זיך מיט "ָאס און הָאט ַא קערּפער װ, "לַײדנשַאֿפטלעכן אומעט ָאן א ברעג"ֿפון 

און בַאװעגט זיך מיט בענקשַאֿפט מען זָאל ֿפון איר מַאכן ַא " אומזיכטבַארע הענט די קלײדער

  .טענער" אל מלאדיקע"און שּפילט קלַאװיר מיט ֿפַארחלשטע , טענצערין

ן ֿפונדערהײם יצוליב װעמען מען הָאט יולע,  הײסט ער דער ּפַאנסיָאנער"טַארטַאקָאװער" 

  . אױסגעשריבן

ער װױנט אין דרַײ צימערן און צָאלט אײנער ַאלײן ַא ֿפיל גרעסערן מקח אײדער עס צָאלן דָא דרַײ  

מעבלירטע צימערן זענען -די טירן ֿפון זַײנע דרַײ רַײך. ער הָאט געלײמטע ֿפיס. רַײכע ּפַאנסיָאנערן

דלָאגעס זענען דָארט דורכױס די ּפָא,  אין צװײטןםגעעֿפנט ֿפון אײנע-דעריבער שטענדיק ברײט

ֿפָארט ער דָארט ַארום אין ַא , אױב ער דַארף, אױסגעדעקט מיט זײער װײכע טעּפיכער און ַאלײן

ַא שײנער קַאװקַאזער טָאטער ָאדער ַא : בַײם ערשטן אױגנבליק דַאכט זיך.  ַא װיגשטול-װעגעלע 

ער הײלט זיך דָא . ַא יַארמלקעלע, עלעער טרָאגט נָאך דערצו שטענדיק ַא קלײן שװַארץ היט. ּפערס

 זיך -עיקער איז ֿפַאר אים -ַאז דער, ַאז ער איז נישט הילֿפלָאז, װָאס זָאגן אים, בַײ ּפרָאֿפעסָארן

די שװעסטער הָאבן דָא אין די .  ַאבסָאלוטע רו-עיקער -דער, קײנמָאל ֿפון גָארנישט זיך אױֿפרעגן



  

גלַײך װי צו הָאבן געלײמטע ֿפיס איז ַא באזונדער , טימונגצימערן געשַאֿפן ַארום אים ַאזַא ש

אין זײער שטילן גײן ַארום אים איז ֿפַארַאן ַא . צו װעלכן נישט ַאלע מענטשן זענען זוכה, ֿפַארגניגן

יוליַא שּפילט אים דָא קלַאװיר און לײענט ֿפַאר אים . װי אין מוזיק, םעבַאזונדער הַארציקער ריט

דענסטמָאל װען , לײענט מיט גרױס בענקשַאֿפט אין איר שטימע, טָאג שטילע ביכערעטלעכע שעה אין 

אירע . בַאװעגלעכן שטול מיט צוגעשלָאסענע אױגן און מיט ֿפַארדעקטע ֿפיס-ער זיצט אין זַײן לַײכט

װָאס זי , ֿפיל מער אײדער דער אינהַאלט ֿפון די ביכער, אּפנים, סַאמעטענע טענער בַארוִיקן אים

שלעֿפעריקע אױגן און טוט ַא -ֿפון צַײט צו צַײט טוט ער ּפַאמעלעך ַאן עֿפן די שװַארצע ּפערסיש. ענטלײ

ַאלס ַאלץ איז שױן , און דענסטמָאל דַאכט זיך, װי זי גלַײכט אױס די װַײכע ּפלעדן אױף זַײנע ֿפיס, קוק

עס . ער מיט יוליען חתונה הָאבןװעט ,  ַאז ער װעט געזונט װערן-ֿפון לַאנג בַאשטימט און בַאשלָאסן 

אֿפילו דער רַײכער , װָאס יוליַא ֿפַארמָאגט,  אים קער שױן ֿפון לַאנג ַאלץוַאז צ, גלױבט זיך דעראיבער

ט ג יוליַא ֿפַארמָא-און ַאז יוליַא ַאלײן איז מָאדנע ָארים , װָאס זי טרָאגט בעת זי גײט אין גַאס, ּפעלץ

  . גָארנישט

  . װָאס טרַאכטן װעגן דעם ַאלעם גָאר ַאנדערש, נדערע ּפַאנסיָאנערןנָאר ֿפַארַאן ַא 

װָאס הײסט , רַײכסטע צימערן דער שטענדיקער ּפַאנסיָאנער, ן דָא אין אײנעם ֿפון די גרעסטעַאֿפַאר 

  :ֿפונדערהײם משה לעװנבערג און װָאס צוליב װױלקלַאנג רוֿפט מען אים דָא קורץ

   ".הער מָאזעס"  

װָאס שנַײדט קוּפָאנעס , געװַאנטענער גֿביר-בַאבערדלטער און שװַארץ- מָאדנער שװַארץער איז ַא 

יֿפוער און ַאלערלײ סָארטן , מעסינער:  ֿפַארשידענע-און עסט אײביק מיט גרױס מֿבינות מַארַאנצן 

װָאס בַײ ,  ַאלץגעװַאנטענע קלײדער און ֿפון-ֿפון זַײנע שװַארץ, ֿפון אים ַאלײן. איטַאליענישע מַארַאנצן

ער . שָאלעכץ-שמעקט דעריבער ּתמיד מיט מַארַאנצן, מעבלירטן צימער איז ֿפַארַאן-אים אין רַײך

און ֿפון ַאלע . װי זַײן בָארד, װָאס איז ּפונקט ַאזױ שװַארץ, טרָאגט זַײן ּפענסנע אױף ַא ברײט שנירל

װּו ער הָאט אױף אײביק , וסישער הײםַאז אין דער ַאלטער ר, זַײנע בַאװעגונגען איז צו דערקענען

  . איז ער געװען ַא ֿפרומער, ֿפַארלָאזט זַײן ֿפַאמיליע

װָאס הָאט זיך בַײ די שװעסטער בַאזעצט און הָאט געװיס רעכט , ער איז דער ערשטער ּפַאנסיָאנער 

-רט מיט ַא נישטשטײן דָא, צו עֿפענען ָאֿפט זַײן טיר מיט ַא שמָאל שּפעלטעלע אין קָארידָאר ַארַײן

װָאס בַײ די שװעסטער אין , דערעסענעם מַארַאנץ אין הַאנט און קװעלנדיק צוקוקן זיך צו ַאלץ

  . ּפַאנסיָאן טוט זיך

 ַא - דער ּפַאנסיָאנער ֿפון לינקס -ברעמען . צו אים אין גרױסן צימער קומט ָאֿפט ַארַײן זַײן שכן דר 

, װָאס הָאט שיער, קטָאר ֿפון עקָאנָאמישער װיסנשַאֿפטבלָאנדער און ַא זײער הױכער דָא-ּפליכיק

נָאר געבליבן נישט מער װי ַא דירעקטָאר אין נישט קײן גרױסער , שיער געזָאלט װערן ּפרָאֿפעסָאר

בַאנק און ּפטרט זַײן גַאנצן בַאגרענעצטן געהַאלט אױף צעצָאלן זיך דָא מיט די שװעסטער יעדן חודש 

בלָאנדן דָאקטָאר ברעמען איז די נָאז -דָאס װָאס בַײם הױכן ּפליכיק. נסיָאנַאטֿפַארן יקרותדיקן ּפע

, װָאס נָאכדעם, ם בלױז ֿפון דע-שױן אױך נָאר ֿפונדַאנען , דַאכט זיך, קומט, שטענדיק ֿפַארקַאטערט

הַאלט גע-בלַײבט אים נישט ֿפון זַײן חודש, נסיָאנַאטַאװי ער צעצָאלט זיך מיט די שװעסטער ֿפַארן פ

  .קײן אײנציקער גרָאשן



  

געלעכטערל -הער מָאזעס לַאכט צו אים בַײ זיך אין צימער מיט ַא דריבנע און קװיטשנדיקן גומען 

 זײ הָאבן -מײנען זײ , ַאז זײ ֿפַאלן ַאהער ַארַײן, װָאס, און מַאכט חוזק ֿפון ַאלע ּפַאנסיָאנערן

   !..עדן-מחמדס גן... עדן-ּפָאּפַאדעט גלַײך אין גן

װי גלַײך ער װיל אים צוטרָאגן , טוֿבדיקער בַאגײסטערונג-ער שײלט ַאן עּפל מיט ַאזַא יום 

שנַײדט ער ֿפון אים , נָאר ַאז דער עּפל איז שױן אינגַאנצן ָאּפגעשײלט, גַאנצערהײט ַא געליבטער

גענעם מױל טוֿבדיקער בַאגײסטערונג זיך ַאלײן אין אײ-שטיקלעך און לײגט זײ מיט דער זעלבער יום

  : ַארַײן

עס איז גָאר ַא ", געלעכטערל-עןמ לַאכט ער דערבַײ מיט זַײן קװיטשנדיקן גו",עך על אַײך זָאגן" 

   ".טעות אין גַאנצן חשבון

  . װָאס שנַײדט קוּפָאנעס און הָאט צַײט, װַײל ער איז ַא מענטש, ער רעדט זײער ּפַאמעלעך 

 "װי איך װײס, לָאמיך ַאזױ געזונט זַײן. נעכטיקע טעג... וןעס איז נָאר ַא טעות אין גַאנצן חשב ,

 קײנער הָאט דָא נישט ֿפון די שװעסטער -? װָאס איך װעל אַײך זָאגן, װײסט איר. װָאס איך רעד

ה ַא ׂשאיז נָאר די גַאנצע מע'עך הַאלט ַאז ס: װָאס עך װעל אַײך זָאגן, הערט מיך אױס... גָארנישט

לָאמיך ַאזױ געזונט !.. כע-כע-כע.  גָאר קײן שװעסטער נישטןז די שװעסטער זענעַא, ַא סֿברה... ליגן

איז אומיסטן צונױֿפגעשטעלט אױף צו ֿפַארדרײען דָא דעם עולם 'ס. איז דָא עּפעס ניט גלַאט'װי ס, זַײן

ן ַא מֿבין עך בי. עך בין דער ערשטער ּפאנסיָאנער בין עך און קוק דָא די גַאנצע צַײט מיט אױגן. די קעּפ

-כע...װָאס עך זָאג, װײס עך,ַאז איך זָאג , איך? װָאס ַארט אַײך. כע-כע-כע... בין עך, אױף ַא טשַאד

ַאז עך הָאב עּפעס ֿפון , ּכדי איר זָאלט מײנען, דָאס געשעֿפט איז אומיסטן געבױט אזױ ציקַאװע! כע-כע

איר ... הָאט עּפעס ֿפון די שװעסטערַאז איר , זָאל מײנען, ֿפַארקערט, און איך... די שװעסטער

! כע-כע-כע...מעו שנַײדט ּפשוט ֿפון די קעשענעס... עס איז ּפשוט גנֿבים? װָאס דָא טוט זיך, ֿפַארשטײט

 בעת איך בין ַאהער -ַא רַײכער גרעק , הָאט ֿפריער געװױנט אײנער, װּו איר װױנט איצט, ָאט דָא

גן די שװעסטער אינָאװנט ַארַײנקומען צו אים אין צימער און  ֿפלע-ָאנגעקומען הָאט ער דָא געװױנט 

ֿפלעג איך , ַאז איך ֿפלעג ַארָאּפשּפרינגען ֿפונם בעט, אױסַארבעטן דָארט ַאזעלכע שטיק

 גַאנצע -װי עס געדױערט לַאנג , ן זיך אַײנהערוואיך ֿפלעג שטײן אין אַײן העמד א. ַארָאּפשּפרינגען

ַאז דער גרעק איז גָאר אין יענע , שט נָאכדעם בין איך געװױר געװָארןאון ער. שעהן געדױערט עס

, ער איז גָאר ערגעץ ַאװעקגעֿפָארן אױף ַא גַאנצער װָאך... כע-כ-כע. דערהײםנָאװנטן נישט געװען אי

איר . װעל איך אַײך דערצײלן, הׂשאיכל אַײך דערצײלן ַאן ַאנדערע מע, שַאט... איז ער ַאװעקגעֿפַארן

.  ַא סטודענט איז ער ֿפון רומעניע-דעם ליֿפשיצן ,  ָאט דעם יונגן-? נסיָאנערַא דעם נַײעם פןגעזעהָאט 

ט ײאיר הָאט געזען װי ער ג... כע-כע-כע...  אין ַאלע דרײַ -איז ער שױן ֿפארליבט אין די שװעסטער 

ָאר אױף צעצָאלן זיך נ, זַײנע רַײכע עלטערן שיקן אים ַאהער גענוג געלט? ַארום ַא ֿפַארטשַאדעטער

ַאז אױב מען , שיקט ער ַאלעמָאל טעלעגרַאמעס ַאהײם. נסיָאן קלעקט אים נישטַאַאלע װָאך ֿפַארן ּפ

   "...װעט ער זיך נעמען דָאס לעבן, װעט אים נישט שיקן קײן געלט

טוֿבדיק -םוװי י, בלָאנדער דָאקטָאר ברעמען קוקט ֿפַארטרַאכט-ּפליכיק, לַאנגער דער 

ער . הער מָאזעס לײגט די ָאּפגעשײלטע שטיקלעך עּפל צו זיך אין אײגענעם מױל ַארַײן, ײסטערטבַאג

ַאז ער מַאכט דעם חשבון ֿפון , שמָארעט ֿפארטרַאכט מיט דער ֿפַארקַאטערטער נָאז און עס דַאכט זיך

.  ַארַײנגעֿפַאלןװָאס זענען ביז הַײנטיקן טָאג אומזיסט צו די שװעסטער, געלטער-ַאלע זַײנע געהַאלט



  

ן מען הערט זיך צו צו וַאלע רגע װערט מען שטיל א, בַײ בײדן זענען די אױערן ביז גָאר ֿפַארשּפיצט

  . װָאס דערגרײכט ַאהער ֿפון די ַארומיקע צימערן, יעדן מינדסטן שָארך

װָאס , נץקט זיך הער מָאזעס אַײן זײער ֿפלײסיק אינעם נַײעם מַארַאו ק",צי נײן, איר ֿפַארשטײט" 

עס איז ַארום און ַארום ַאװעקגעשטעלט ?  װָאס זָאל איך אַײך דָא זָאגן-, ער נעמט אין די הענט ַארַײן

!.. כע-כע-כע. װער מיט װעמען... װָאס, װער:  גײ װײס- ֿפינף ּפַאנסיָאנערן -דרַײ שװעסטער ... ממזריש

... דערן בַאזונדער און מיט ַאלע אין אײנעםמוצעניו מיט יע-ַאז מען איז אין קוצעניו, גײ דערגײ ַאן עק

דערװַײל לײגסטו דָא , װען-אײדער װָאס!..עּפעס ַא קלײניקײט ָאט דער יקרות!.. און דָא דער יקרות

 איך הָאב נָאך ַאן ַאנדערן -? װָאס איך װעל אַײך זָאגן, און װײסט איר. ַאװעק די עטלעכע ֿפירער

  ... חשד

דערנָאך קערט ער זיך אום צום . צו דער טיר און הערט זיך ַאַײןהער מָאזעס גײט ֿפריער צו  

ער הױבט זיך . הַײנטיקן ָאװנט הָאט ער אים צו דערצײלן ַא נַײס. אױֿפגעשטַאנענעם דָאקטָאר ברעמען

  : ֿפינגער און שעּפטשעט דעם דָאקטָאר ברעמען גלַײך אין אױער ַארַײן-אױף אױף די שּפיץ

ַאז די שװעסטער הַאלטן די מַאנען טַאקע , איז נָאר ַא סֿברה'ס: ר װערןאיך הַאלט עס בַײ געװױ" 

זײ לײגן אונדז דָא שלָאֿפן און ַאלײן ? צי נײן, איר ֿפַארשטײט. נָאר אױסבַאהַאלטן, דָא אין בערלין

   "...גײען זײ ַאװעק נעכטיקן צו די מַאנען

נָאר , לײגן זיך שלָאֿפן זײער אומעטיקבײדע ּפַאנסיָאנערן צעשײדן זיך און . איצט איז שױן שּפעט 

בײדע מַאכן דעם , אֿפשר הָאט מען ַא טעות... דָאך... ַאז אֿפשר, מיט דער ֿפַארבַאהַאלטענער הָאֿפענונג

װיֿפל איבעריקע געלטער דער ּפַאנסיָאן הָאט זײ ביז הַײנטיקן טָאג ָאּפגעקָאסט און בײדע , חשבון

  : װער שּפעטער, טרַאכטן װער ֿפריער

  "!..?ָאט דער יקרות, עּפעס ַא קלײניקײט!.. און דָא דער יקרות" 
 

  
  


