דוד בערגעלסאָן
דרײ שװעסטער
אין פּאַנסיאָן פֿון די ַ
די טיר פֿון פּאַנסיאָן  -אַז מען קלינגט אין איר אָן  -עפֿנט אַ דינסטמײדל ,אַ שײנע ,אַ צוגעפּוצט-
העפֿלעכע ,אַן אויסגעפּֿראַװעטע לויט אַלע אינעװײניקסטע מנהגים און געװײנהײטן פֿונעם פּאַנסיאָן.
אַרײנגעקומענעם מיט אַזעלכע אויגן ,װאָס זעען אין אים עפּעס מער ,װי עס זעען
זי טוט אַ קוק אויפֿן ַ
פֿיל אַנדערע אויגן .זי ציט אַראָפּ פֿון אים דעם פּאַלטאָ מיט אַזעלכע באַװעגונגען ,װאָס גיבן אים צו
פֿילן ,אַז ער האָט ענדלעך זיך דערשלאָגן צו אַ געמיטלעכער הײם  -ער איז צוגעשװוּמען צו אַ ברעג; זי
ענטפֿערט מיט אַזאַ קול ,װאָס איז ,אויסער אַלע פֿראַגן ,אויסן צו ענטפֿערן נאָך אויף אײן פֿראַגע  -אַ
פֿראַגע ,װעלכע מען זאָגט מיט קײן װערטער נישט אַרויס .פֿיס דערפֿילן אונטער זיך טעפּיכער און
גלײך אָן צו גײן אויף זײ װײך ,װי אלע פּרוזשינעס .אַרום און אַרום ,פֿון די װענט ,װאָס אין
הויבן ַ
זײטיקן װאַרים-מעבלירטן אָפֿענעם צימער ,קוקן אַראָפּ פֿאָטאָגראַפֿיעס און בילדער פֿון פֿרויען מיט
לײדנשאַפֿטלעכע אויגן .עס
פֿאַרדבֿקעטע פּנימער ,מיט פֿאַרװאָרפֿענע קעפּ און מיט פֿאַרנעפּעלטַ -
געדענקט זיך פֿונעם האַלב-טונקעלן קאָרידאָר אײנס אַזאַ בילד ,אַ צופֿיל נאַקעטס ,מען דערפֿילט זיך
װײט און אָפּגעזונדערט פֿון אַלע אירע מיליאָנען מענטשן; מען
גלײך אָן אי מיטן שטאָט ,אי מאָדנע ַ
ַ
גלײך װעגן פּאַנסיאָן אַ טראַכט:
טוט ַ
"אַן אָנשטענדיקער ,געװיס".
זײט"...
"נאָר פֿון דער אַנדערער ַ
איצט הויבט אָן צו װערן פֿאַרשטענדלעך,פֿאַרװאָס דער פּאַנסיאָן האָט פֿון אלע בערלינער גאַסן זיך
צוגעזוכט דװקע אָט די גאַס ,װוּ אַרום און אַרום איז נישט גאָר רוישיק און נישט גאָר שטיל .ער איז
אַרײן:
אַלײן אױך עפּעס אַזעלכער  -ער לערנט יעדן מענטשן ,װאָס קומט אין אים ַ
"אַזױ נישט גאָר רוישיק און נישט גאָר שטיל".
אײנצײטיק אַרויס אי עפּעס אַ חשד אי אַ סֿפֿק ,אַז אפֿשר
ַ
אַלץ ,װאָס מען זעט אַרום זיך ,רופֿט
האָט מען דעם גאַנצן פּאַנסיאָן אַזוי א ַײנגעאָרדנט ,ער זאָל אַרויסרופֿן עפּעס אַ חשד און אַז באַלד נאָך
אים זאָל קומען דער געדאַנק ,אַז אפֿשר האָט מען אַ טעות.
דרײ שײנע שװעסטער,
אַרײן די עלטערע פֿון די ַ
ַ
נײעם פּאַנסיאָנער קומט אין אויפֿנאַם-צימער
צו אַ ַ
ליובע  -אַ ברוינע ,אַ װוּקסיקע ,אַ שטאַלטנע .זי איז שענער און ייִנגער פֿון איר בילד ,װאָס הענגט דאָ
אויף דער װאַנט .זי איז בלאַסלעך און צופֿיל געפּודערט .זי טוט אַ קוק אויפֿן פֿרעמדן גאַסט מיט אַזאַ
גלײך זי װיל באַשליסן ,צי ער װעט איר פּאַסטן נישט בלויז פֿאַר אַ פּאַנסיאָנער,נאָר ,אויב עס
בליק ,װי ַ
פֿרײער ,װי מען
פֿרײנט ,פֿאַר אַ מענטש ,װאָס איז פֿע ִיק צו לעבן ַ
װעט אױסקומען  -אױך פֿאַר אַ נאָענטן ַ
לעבט אױף דער גאנצער װעלט ...עס גײט דעריבער דורך אַ קורצע פּױזע אײדער זי הױבט אָן מיט אים
טײערן מקח ,װאָס
צו רעדן .זי מאַכט צו די אױגן און זאָגט אים אָפּ מאָנאָטאָניש און אױף גיך דעם ַ
גלײך ער און זי װײסן
ער דאַרף דאָ צאָלן פֿאַר אַ צימער מיט פּאַנסיאָן ,זי ענדיקט מיט אַ שמײכל ,װי ַ
שױן בײדע ,אַז נישט אין מקח האַנדלט זיך דאָ  -ס'איז בלױז אַזאַ מנהג אָנצוהױבן אױף אַזאַ אופֿן די
קאַנטשאַפֿט און אָקערשט דערנאָך דערלאַנגט זי אים מיט אַ צװײטן שמײכל די האַנט און בעט אים
אײן אין אײנעם פֿון די געמיטלעכסטע צימער-װינקלען ,נאָר זי האָט
זיצן .זי אָרדנט זיך מיט אים ַ

באַלד חרטה און גײט מיט אים איבער אין אַ צװײטן װינקל  -נאָך אַ מער געמיטלעכן .זי קלינגט אָן
און הײסט דערלאַנגען כּיבוד  -טאַקע אַהער אין װינקל אױפֿן צוגערוקטן נידעריקן טישל .זי זאָגט צו
אים:
"װאַרט ,װאַרט ,איך װעל אַלײן טרעפֿן ,װאָס איר האָט ליב  -טײ צי קאַװע".
זײן פֿון
גלײך צו צאָלן דאָ דעם גרױסן מקח פֿאַר פּאַנסיאָן .מען מעג ַ
אין יעדער רגע באַשליסט מען ַ
גלײך אין
קלײנערהײט אָן געװױנט צו טרינקען אי טײ אי קאַװע ,נאָר אַז זי קוקט אַ רגע שמײכלדיק ַ
די אױגן און טוט פּלוצלינג אַ טרעף:
"קאַװע!"
דערפֿילט מען מיט אַלע חושים ,אַז עס איז װירקלעך אַזױ  -דאָס ליבסטע איז קאַװע .מען חידושט
דערבײ אױף זיך אַלײן ,װאָס מען איז אַלע יאָרן געװען אַ נאַר און געטרונקען טײ .אױפֿן
ַ
זיך שױן
האַרצן װערט דאַן מאָדנע פֿרײלעך .מען פֿאַרגעסט ,צי די אײגענע רעסורסן טראָגן אױף צו צאָלן דאָ
אַרײן די צװײטע יונגע
ַ
דעם גרױסן מקח צי נײן ,מען פֿאַרגעטט װיפֿל מען איז אַלט .עס קומט
שװעסטער סימע  -אַ בלאָנדע ,מיט קורצע ,כּמעט ייִנגליש-אָפּגעשױרענע האָר .זי איז אַ היפּוך פֿון דער
עלטערער ,דער ברױנער .איר גאַנצער פּנים איז ,װי זי אַלײן ,חנעװדיק לענגלעך .זי קאָן שמײכלען
בלױז מיט אײנעם אַ קנײטשעלע ,װאָס אױף איר נאָז ,און דאָס דאָזיקע שמײכלדיקע קנײטשעלע
נײעם פּאַנסיאָנער נאָך אײדער זי אַלײן דערנענט זיך .זי גיט אים די האַנט און
דערנענטערט זיך צום ַ
אײנצײטיק אױף אים און אױף דער עלטערער שװעסטער ,קוקט מיט אַזאַ צופֿרידן,
ַ
דערבײ
ַ
קוקט
נײער פּאַנסיאָנער און די
גלײך זי האָט פֿריער געװוּסט ,אַז זײ בײדע ,דער ַ
פֿרײלעכן נאַשער-בליק ,װי ַ
גלײך זי איז זײ דערױף מקנא...
שװעסטער ,װעלן זיך דאָ אין צימער אײנער דעם אַנדערן געפֿעלן  -װי ַ
גלײך זי קער
גלײך אָן צו פֿילן צו אָט דער סימע אַזעלכע געפֿילן ,װי ַ
דער פּאַנסיאָנער הױבט דעריבער ַ
זיך מיט אים אָן זײער נאָענטע קרובֿים פֿון כּלהס צד .מען הױבט נישט װילנדיק אָן צו טראַכטן ,װער
גלײך
דערבײ פֿילט מען אַן אומבאַשטימטע חרטה ,װי ַ
ַ
פֿון זײ איז שענער  -די עלטערע צי די ייִנגערע.
צוגעײלט ,מען האָט צו-פֿרי אױסגעקליבן די עלטערע .נאָר לאַנג צו טראַכטן װעגן דעם
ַ
מען האָט זיך
צײט אַ שטיל פֿאַרדבֿקעט קלאַװיר-שפּילן פֿון אַ
צײט ניט ...עס הערט זיך די גאַנצע ַ
האָט מען קײן ַ
טנװײז אָפּ פֿון גרױס געפֿיל ,פֿון
ַ
צײ
נאָענטן צימער .עס דערטראָגן זיך טענער ,װאָס שטאַרבן ַ
אױסגײענדיקן האַרצװײטיק-טענער ,װי פֿון אַן "אל-מלא" ,װאָס שחלן און מונטערן זיך אַלײן אױף
נײע פֿראַגן :טאָמער ,אפֿשר ...דער כּיבוד אױפֿן קלײנעם טישל
נײע האָפֿענונגען ,מיט ַ
מיט ַ
פֿאַרגרעסערט זיך ביז ליקער ,ביז פֿרוכטן מיט מעטאַלענע קנאַקניסלעך .עס װאַלגערן זיך דורכױס
אױף די טעלערלעך שאָלעכצער פֿון מאַראַנצן און פֿון מאַנדלקערן .עס איז חול-המועדיק ,יום-
טובֿדיק .דענסטמאָל װערן די קלאַװיר-טענער אינגאַנצן פֿאַרשטאָרבן .עס דערנענטערט זיך אַהער די
דריטע שװעסטער  -אַ יונגע ,אַ בױגיקע מיט אַ קערפּער פֿון אַ מײדל ,װאָס חלשט מען זאָל פֿון איר
בלײבט שטײן אין טיר מיט פֿאַרװאָרפֿענע הענט אױפֿן קאָפּ און מיט אַזאַ
מאַכן אַ טענצערין .זי ַ
גלײך זי װיל זיך אױסציען ,נאָר זי װײסט אױף פֿריער ,אַז װיפֿל זי װעט זיך נישט ציען  -װעט
אױסזעןַ ,
זײן קאַרג .זי איז װי אַ געמיש פֿון בײדע עלטערע שװעסטער  -זי איז נישט ברױן און נישט
דאָס איר ַ
צײט די פֿאַרנעפּלטע לײדנשאפֿטן פֿון ליובען און
בלאָנד .פֿון אירע אױגו קוקן אַרױס אין דער זעלבער ַ
די פֿרײלעכע רײצעװדיקײט פֿון סימען.

"יוליאַ!?" זאָגן צו איר בײדע עלטערע שװעסטער מיטאַמאָל און שטעלן מיטאַמאָל אָן אױף איר
בײדע פֿאַרװוּנדערט די אױגן װי אױף אַ ליבלינג - ,פֿאַרװאָס גײסטו נישט צו נענטער ,יוליאַ!?...
דענסטמאָל הױבן אָן אױך דעם פּאַנסיאָנערס אױגן ,װי פֿון זיך ,זיך אָנצושטעלן אױף יוליען זײער
נײס אַן
בײ ַ
דרײ איז שענער ,דערפֿילט ער ַ
פֿאַרװוּנדערט ,װי אױף אַ ליבלינג .טראַכטנדיק װער פֿון אַלע ַ
צוגעאײלט מיט דעם ,װאָס אים זענען שטאַרק געפֿעלן
ַ
אומבאַשטימטע חרטה ,פֿאַרװאָס ער האָט זיך
צײט
די עלטערע צװײ  -יעדנפֿאַלס האַקט אים דאָך קײנער נישט אין האַלדז און נאַקן  -ער האָט נאָך ַ
נײעם פּאַנסיאָנער
צײט אָפּצופֿירן דעם ַ
צו באַשליסן .איצט דערפֿילן בײדע שװעסטער ,אַז ס'איז שױן ַ
סײ איז ער שױן פֿאַרטשאַרעט ,װי אין אַן ערשטן זוניק-שטראַלנדיקן טאָג
סײ-װיַ -
אין אײן צימערַ .
סײ װעט
סײ-װיַ -
גלײך געפֿעלןַ .
באַװײזן ,װעט אים ַ
ַ
אין פֿרילינג .יעדער צימער ,װאָס מען װעט אים דאָ
דרײ שװעסטער
ַ
ער איבערשלאָפֿן אַ גליקלעך-אױפֿגערעגטע נאַכט ,פֿול מיט פּלאָנטער װעגן אַלע
צוזאַמען און װעגן יעדערער באַזונדער ,פֿול מיט געפֿילן װעגן דעם ,װאָס קײנער האַקט אים נישט
צײט .ער װעט אױף
פֿאַרבלײבן אױף אַ לאַנגער ַ
ַ
האַלדז און נאַקן; ער װעט דאָך דאָ אין פּאַנסיאָן נאָך
צײט.
באַשליסן נאָך האָבן פֿיל ַ
--------------------------------
אײנדרוק :האַלבע אלמנות  -האַלבע
דרײ שװעסטער  -ליובע און סימע  -מאַכן דעם ַ
די עלטערע פֿון די ַ
עגונות .צוריק מיט עטלעכע יאָר האָבן זײ אױפֿן װעג פֿון רוסלאַנד פֿאַרלױרן זײערע מאַנען ערגעצ-װוּ
אין ריגע און אין ביאַליסטאָק .נאָר קײן חרטה דערױף ,זעט זיך ,האָבן זײ נישט.
די בריװ ,װאָס זײ האָבן פֿונדאַנען צו די מאַנען געשריבן ,זענען פֿון אָנהױב געװען זײער לאַנגע,
בענקענדיקע ,שפּעטער  -קורצע ,לעבלעכע ,נאָך שפּעטער  -נישט מער װי קאַרטלעך ,פֿאַרביקע ,זײער
האַרטע ,מיט לאַנדשאַפֿטן; דערפֿאַר אָבער  -מיט האַרציקע ,זײער האַרציקע גרוסן.
נאָר קאַרטלעך מיט לאַנדשאַפֿטן און מיט האַרציקע  -זײער האַרציקע  -גרוסן האָבן זײ אױך געשריבן
יונגעלײט  -געװעזענע פּאַנסיאָנערן ,קומענדיקע פּאַנסיאָנערן .די "קאַרטלעך מיט
ַ
צו פֿאַרשידענע
יונגעלײט האָבן זיך אַזױ לאַנג געמישט מיט די "קאַרטלעך
ַ
שרײבן צו פֿרעמדע
ַ
לאַנדשאַפֿטן" ,װאָס זײ
שרײבן צו די מאַנען ,ביז עס האָבן זיך אױך אױסגעמישט די געפֿילן ,מיט
ַ
מיט לאַנדשאַפֿטן" ,װאָס זײ
בײדע בשותּפֿות
װעלכע זײ װערן געשריבן .די מאַנען האָבן געװאָלט קומען .די שװעסטער האָבן דאַן ַ
שרײבן יעדן אײנעם פֿון זײ לאַנגע בריװ און זײ געבן צו פֿאַרשטײן ,אַז דאָס
ַ
איבעראַנײס אָנגעהױבן
ַ
דערבײ ,אַז װי נאָר
ַ
בעסטע איז זײ זאָלן זיך נישט רירן פֿונם אָרט און זיצן דאָרט װוּ זײ זיצן ,פֿילנדיק
די מאַנען קומען ,אַזױ באַלד װערט זײער פּאַנסיאָן אַ געװײנלעך-װאָכעדיקער ,װי אַלע אַנדערע  -עס
גלײך אױפֿהערן צו װאַקסן די קאָנטעס ,װאָס זײ האָבן אױף זײערע בײדע נעמען אין צװײ
װאָלטן ַ
שרײבן ,אַז די
ַ
בענק .די מאַנען האָבן זיך דאַן בײדע ביז גאָר באַלײדיקט און האָבן אױפֿגעהערט צו
האַלבע אלמנות  -האַלבע עגונות זענען צולעצט אױף אײביק געבליבן נישט זײ ,די שװעסטער ,נאָר די
מאַנען ,װאָס זײ האָבן פֿאַרלױרן אױפֿן װעג פֿון רוסלאַנד ,ערגעצ-װוּ אין ריגע צי אין ביאַליסטאָק.
דאָך איז אײנמאָל גאַנץ פֿרי ,װען דער גאַנצער פּאַנסיאָן איז נאָך געשלאָפֿן ,געשען אַ גרױסער
איבערשרעק מיט בײדע שװעסטער .אין דער פּאַראַד-טיר האָט מען דאַן געקלונגען זײער חוצפּהדיק,

װי עס קלינגט אַ באַלעבאָס .די דינסט ,װאָס האָט די פּאַראַד-טיר געעפֿנט ,האָט זיך װי אָנגענומען
אַרײן צו די שװעסטער אין די
ַ
מיט אימפּעט פֿון יענעם װאָס האָט אין טיר געקלונגען  -זי איז
פֿינצטערע שלאָפֿצימערן און האָט געפּלאַפּלט װעגן אײנעם ,װאָס איז נאָרװאָס געקומען פֿון
גלײך פֿונם באַן מיט די זאַכן איז ער אַהערגעקומען...
ביאַליסטאָק ַ -
גלײך פֿון דער באַן? ..מיט די זאַכן?"..
" ַ
בײ זײ אַ צאָן אָן
די שװעסטער זענען דאַן אין אײנע העמדער אַראָפּ פֿון די בעטן און געקלאַפּט האָט ַ
אַ צאָן .נאָר אַרױסגעװיזן האָט זיך ,אַז עס איז אַ װילדפֿרעמדער ביאַליסטאָקער יונגערמאַן  -ער האָט
נאָר געבראַכט אַ גרוס ,האָט ער נאָר געבראַכט; ער האָט נאָר באַדאַרפֿט פֿרעגן אַן עצה" ,האָט ער נאָר
װײל ער איז דאָ אַ פֿרעמדער און קען דאָ קײנעם נישט...
באַדאַרפֿט"ַ ,
די שװעסטער האָבן דאַן באַלד דעם יונגענמאַן ערגעצ-װוּהין אָפּגעשיקט  -זיך קױם פֿון אים
אָפּגעקלעבט און אַלײן זיך צוריק אױסגעטאָן ,זיך צוריק אין די נאַכט-העמדער געלײגט אין די בעטן,
נאָר נישט געקאָנט מער אײנשלאָפֿן װערן ,גערױכערט אױפֿן ניכטערן האַרצ פּאַפּיראָסן און געשפּיגן
קלעק:
"טפֿו ,צו אַלדי שװאַרצע רוחות!"
"אַן אידיאָט קאָן!"
"נאַדיר אַ ביאַליסטאָקער יונגערמאַן".
זײ זענען נאָכדעם אַ גאַנצן טאָג געװען בלאַס ,זיך געפֿילט אָפּגעשװאַכט ,װי מענטשן ,װאָס נױטיקן
זיך אין אָפּרו אױף אַ קוראָרט .נאָר דער פֿאַקט װאָס דער איבערשרעק איז געװען נישט מער װי אַ
איבערגעצײגט ,אַז אַנדערש האָט ניט
ַ
פֿאַלשער ,אַ פּוסטער ,האָט זײ איבער עפּעס װי אױף אײביק
זײן זיכער :קײן אײנער פֿון זײערע מאַנען װעט שױן
זײן און אַז איצט מעגן זײ שױן געװיס ַ
געקאָנט ַ
געװיס קײנמאָל צו זײ נישט קומען.
רײכן פּאַנסיא ָנער האָבן זײ דאַן אױסגעשריבן פֿונדערהײם די דריטע
ספּעציעל צוליב אײנעם אַ ַ
שװעסטער  -אָט די יוליאַ ,װאָס איז ייִנגער און שענער פֿון זײ בײדן און קוקט אָן די װעלט מיט אױגן
רײסט אױף זיך מיט
לײדנשאַפֿטלעכן אומעט אָן א ברעג" ,און האָט אַ קערפּער װאָס " ַ
פֿון " ַ
אומזיכטבאַרע הענט די קלײדער" און באַװעגט זיך מיט בענקשאַפֿט מען זאָל פֿון איר מאַכן אַ
טענצערין ,און שפּילט קלאַװיר מיט פֿאַרחלשטע "אל מלאדיקע" טענער.
"טאַרטאַקאָװער" הײסט ער דער פּאַנסיאָנער ,צוליב װעמען מען האָט יולעין פֿונדערהײם
אױסגעשריבן.
דרײ
דרײ צימערן און צאָלט אײנער אַלײן אַ פֿיל גרעסערן מקח אײדער עס צאָלן דאָ ַ
ער װױנט אין ַ
רײך-מעבלירטע צימערן זענען
דרײ ַ
ַ
זײנע
רײכע פּאַנסיאָנערן .ער האָט געלײמטע פֿיס .די טירן פֿון ַ
ַ
דעריבער שטענדיק ברײט-געעפֿנט פֿון אײנעם אין צװײטן ,די פּאָדלאָגעס זענען דאָרט דורכױס
אױסגעדעקט מיט זײער װײכע טעפּיכער און אַלײן ,אױב ער דאַרף ,פֿאָרט ער דאָרט אַרום אין אַ
בײם ערשטן אױגנבליק דאַכט זיך :אַ שײנער קאַװקאַזער טאָטער אָדער אַ
װעגעלע  -אַ װיגשטולַ .
פּערס .ער טראָגט נאָך דערצו שטענדיק אַ קלײן שװאַרץ היטעלע ,אַ יאַרמלקעלע .ער הײלט זיך דאָ
בײ פּראָפֿעסאָרן ,װאָס זאָגן אים ,אַז ער איז נישט הילפֿלאָז ,אַז דער-עיקער איז פֿאַר אים  -זיך
ַ
קײנמאָל פֿון גאָרנישט זיך אױפֿרעגן ,דער-עיקער  -אַבסאָלוטע רו .די שװעסטער האָבן דאָ אין די

גלײך װי צו האָבן געלײמטע פֿיס איז אַ באזונדער
צימערן געשאַפֿן אַרום אים אַזאַ שטימונגַ ,
פֿאַרגניגן ,צו װעלכן נישט אַלע מענטשן זענען זוכה .אין זײער שטילן גײן אַרום אים איז פֿאַראַן אַ
באַזונדער האַרציקער ריטעם ,װי אין מוזיק .יוליאַ שפּילט אים דאָ קלאַװיר און לײענט פֿאַר אים
עטלעכע שעה אין טאָג שטילע ביכער ,לײענט מיט גרױס בענקשאַפֿט אין איר שטימע ,דענסטמאָל װען
לײכט-באַװעגלעכן שטול מיט צוגעשלאָסענע אױגן און מיט פֿאַרדעקטע פֿיס .אירע
זײן ַ
ער זיצט אין ַ
סאַמעטענע טענער באַרויִקן אים ,אפּנים ,פֿיל מער אײדער דער אינהאַלט פֿון די ביכער ,װאָס זי
צײט טוט ער פּאַמעלעך אַן עפֿן די שװאַרצע פּערסיש-שלעפֿעריקע אױגן און טוט אַ
צײט צו ַ
לײענט .פֿון ַ
זײנע פֿיס ,און דענסטמאָל דאַכט זיך ,אַלס אַלץ איז שױן
װײכע פּלעדן אױף ַ
גלײכט אױס די ַ
קוק ,װי זי ַ
פֿון לאַנג באַשטימט און באַשלאָסן  -אַז ער װעט געזונט װערן ,װעט ער מיט יוליען חתונה האָבן .עס
רײכער
גלױבט זיך דעראיבער ,אַז צו אים קער שױן פֿון לאַנג אַלץ ,װאָס יוליאַ פֿאַרמאָגט ,אפֿילו דער ַ
פּעלץ ,װאָס זי טראָגט בעת זי גײט אין גאַס ,און אַז יוליאַ אַלײן איז מאָדנע אָרים  -יוליאַ פֿאַרמאָגט
גאָרנישט.
נאָר פֿאַראַן אַנדערע פּאַנסיאָנערן ,װאָס טראַכטן װעגן דעם אַלעם גאָר אַנדערש.
רײכסטע צימערן דער שטענדיקער פּאַנסיאָנער ,װאָס הײסט
פֿאַראַן דאָ אין אײנעם פֿון די גרעסטעַ ,
פֿונדערהײם משה לעװנבערג און װאָס צוליב װױלקלאַנג רופֿט מען אים דאָ קורץ:
"הער מאָזעס".
שנײדט קופּאָנעס
ער איז אַ מאָדנער שװאַרץ-באַבערדלטער און שװאַרץ-געװאַנטענער גבֿיר ,װאָס ַ
און עסט אײביק מיט גרױס מבֿינות מאַראַנצן  -פֿאַרשידענע :מעסינער ,יפֿוער און אַלערלײ סאָרטן
בײ
זײנע שװאַרץ-געװאַנטענע קלײדער און פֿון אַלץ ,װאָס ַ
איטאַליענישע מאַראַנצן .פֿון אים אַלײן ,פֿון ַ
רײך-מעבלירטן צימער איז פֿאַראַן ,שמעקט דעריבער תּמיד מיט מאַראַנצן-שאָלעכץ .ער
אים אין ַ
זײן באָרד .און פֿון אַלע
זײן פּענסנע אױף אַ ברײט שנירל ,װאָס איז פּונקט אַזױ שװאַרץ ,װי ַ
טראָגט ַ
זײנע באַװעגונגען איז צו דערקענען ,אַז אין דער אַלטער רוסישער הײם ,װוּ ער האָט אױף אײביק
ַ
זײן פֿאַמיליע ,איז ער געװען אַ פֿרומער.
פֿאַרלאָזט ַ
בײ די שװעסטער באַזעצט און האָט געװיס רעכט
ער איז דער ערשטער פּאַנסיאָנער ,װאָס האָט זיך ַ
אַרײן ,שטײן דאָרט מיט אַ נישט-
ַ
זײן טיר מיט אַ שמאָל שפּעלטעלע אין קאָרידאָר
צו עפֿענען אָפֿט ַ
בײ די שװעסטער אין
דערעסענעם מאַראַנץ אין האַנט און קװעלנדיק צוקוקן זיך צו אַלץ ,װאָס ַ
פּאַנסיאָן טוט זיך.
זײן שכן דר .ברעמען  -דער פּאַנסיאָנער פֿון לינקס  -אַ
אַרײן ַ
ַ
צו אים אין גרױסן צימער קומט אָפֿט
פּליכיק-בלאָנדער און אַ זײער הױכער דאָקטאָר פֿון עקאָנאָמישער װיסנשאַפֿט ,װאָס האָט שיער,
שיער געזאָלט װערן פּראָפֿעסאָר ,נאָר געבליבן נישט מער װי אַ דירעקטאָר אין נישט קײן גרױסער
זײן גאַנצן באַגרענעצטן געהאַלט אױף צעצאָלן זיך דאָ מיט די שװעסטער יעדן חודש
באַנק און פּטרט ַ
בײם הױכן פּליכיק-בלאָנדן דאָקטאָר ברעמען איז די נאָז
פֿאַרן יקרותדיקן פּענסיאָנאַט .דאָס װאָס ַ
שטענדיק פֿאַרקאַטערט ,קומט ,דאַכט זיך ,שױן אױך נאָר פֿונדאַנען  -בלױז פֿון דעם ,װאָס נאָכדעם,
זײן חודש-געהאַלט
בלײבט אים נישט פֿון ַ
װי ער צעצאָלט זיך מיט די שװעסטער פֿאַרן פאַנסיאָנאַטַ ,
קײן אײנציקער גראָשן.

בײ זיך אין צימער מיט אַ דריבנע און קװיטשנדיקן גומען-געלעכטערל
הער מאָזעס לאַכט צו אים ַ
אַרײן ,מײנען זײ  -זײ האָבן
ַ
און מאַכט חוזק פֿון אַלע פּאַנסיאָנערן ,װאָס ,אַז זײ פֿאַלן אַהער
גלײך אין גן-עדן ...מחמדס גן-עדן!..
פּאָפּאַדעט ַ
גלײך ער װיל אים צוטראָגן
ער שײלט אַן עפּל מיט אַזאַ יום-טובֿדיקער באַגײסטערונג ,װי ַ
שנײדט ער פֿון אים
ַ
גאַנצערהײט אַ געליבטער ,נאָר אַז דער עפּל איז שױן אינגאַנצן אָפּגעשײלט,
שטיקלעך און לײגט זײ מיט דער זעלבער יום-טובֿדיקער באַגײסטערונג זיך אַלײן אין אײגענעם מױל
אַרײן:
ַ
זײן קװיטשנדיקן גומען-געלעכטערל" ,עס איז גאָר אַ
דערבײ מיט ַ
ַ
אײך זאָגן ",לאַכט ער
"עך על ַ
טעות אין גאַנצן חשבון".
צײט.
שנײדט קופּאָנעס און האָט ַ
װײל ער איז אַ מענטש ,װאָס ַ
ער רעדט זײער פּאַמעלעךַ ,
זײן ,װי איך װײס,
"עס איז נאָר אַ טעות אין גאַנצן חשבון ...נעכטיקע טעג .לאָמיך אַזױ געזונט ַ
אײך זאָגן?  -קײנער האָט דאָ נישט פֿון די שװעסטער
װאָס איך רעד .װײסט איר ,װאָס איך װעל ַ
אײך זאָגן :עך האַלט אַז ס'איז נאָר די גאַנצע מעשׂה אַ
גאָרנישט ...הערט מיך אױס ,װאָס עך װעל ַ
ליגן ...אַ סבֿרה ,אַז די שװעסטער זענען גאָר קײן שװעסטער נישט .כע-כע-כע! ..לאָמיך אַזױ געזונט
זײן ,װי ס'איז דאָ עפּעס ניט גלאַט .ס'איז אומיסטן צונױפֿגעשטעלט אױף צו פֿאַרדרײען דאָ דעם עולם
ַ
צײט מיט אױגן .עך בין אַ מבֿין
די קעפּ .עך בין דער ערשטער פּאנסיאָנער בין עך און קוק דאָ די גאַנצע ַ
אײך? איך ,אַז איך זאָג ,װײס עך ,װאָס עך זאָג...כע-
אױף אַ טשאַד ,בין עך ...כע-כע-כע .װאָס אַרט ַ
כע-כע! דאָס געשעפֿט איז אומיסטן געבױט אזױ ציקאַװע ,כּדי איר זאָלט מײנען ,אַז עך האָב עפּעס פֿון
די שװעסטער ...און איך ,פֿאַרקערט ,זאָל מײנען ,אַז איר האָט עפּעס פֿון די שװעסטער ...איר
שנײדט פּשוט פֿון די קעשענעס...כע-כע-כע!
פֿאַרשטײט ,װאָס דאָ טוט זיך? עס איז פּשוט גנבֿים ...מעו ַ
רײכער גרעק  -בעת איך בין אַהער
אָט דאָ ,װוּ איר װױנט איצט ,האָט פֿריער געװױנט אײנער ,אַ ַ
אַרײנקומען צו אים אין צימער און
ַ
אָנגעקומען האָט ער דאָ געװױנט  -פֿלעגן די שװעסטער אינאָװנט
אױסאַרבעטן דאָרט אַזעלכע שטיק ,אַז איך פֿלעג אַראָפּשפּרינגען פֿונם בעט ,פֿלעג איך
אײנהערו ,װי עס געדױערט לאַנג  -גאַנצע
אײן העמד און זיך ַ
אַראָפּשפּרינגען .איך פֿלעג שטײן אין ַ
שעהן געדױערט עס .און ערשט נאָכדעם בין איך געװױר געװאָרן ,אַז דער גרעק איז גאָר אין יענע
אָװנטן נישט געװען אינדערהײם .כע-כ-כע ...ער איז גאָר ערגעץ אַװעקגעפֿאָרן אױף אַ גאַנצער װאָך,
אײך דערצײלן .איר
אײך דערצײלן אַן אַנדערע מעשׂה ,װעל איך ַ
איז ער אַװעקגעפֿאַרן ...שאַט ,איכל ַ
נײעם פאַנסיאָנער?  -אָט דעם יונגן ,דעם ליפֿשיצן  -אַ סטודענט איז ער פֿון רומעניע.
האָט געזען דעם ַ
דרײ ...כע-כע-כע ...איר האָט געזען װי ער גײט
איז ער שױן פֿארליבט אין די שװעסטער  -אין אַלע ַ
רײכע עלטערן שיקן אים אַהער גענוג געלט ,נאָר אױף צעצאָלן זיך
זײנע ַ
אַרום אַ פֿאַרטשאַדעטער? ַ
אַלע װאָך פֿאַרן פּאַנסיאָן קלעקט אים נישט .שיקט ער אַלעמאָל טעלעגראַמעס אַהײם ,אַז אױב מען
װעט אים נישט שיקן קײן געלט ,װעט ער זיך נעמען דאָס לעבן"...
דער לאַנגער ,פּליכיק-בלאָנדער דאָקטאָר ברעמען קוקט פֿאַרטראַכט ,װי יום-טובֿדיק
אַרײן .ער
ַ
באַגײסטערט ,הער מאָזעס לײגט די אָפּגעשײלטע שטיקלעך עפּל צו זיך אין אײגענעם מױל
שמאָרעט פֿארטראַכט מיט דער פֿאַרקאַטערטער נאָז און עס דאַכט זיך ,אַז ער מאַכט דעם חשבון פֿון
אַרײנגעפֿאַלן.
ַ
הײנטיקן טאָג אומזיסט צו די שװעסטער
זײנע געהאַלט-געלטער ,װאָס זענען ביז ַ
אַלע ַ

בײ בײדן זענען די אױערן ביז גאָר פֿאַרשפּיצט ,אַלע רגע װערט מען שטיל און מען הערט זיך צו צו
ַ
יעדן מינדסטן שאָרך ,װאָס דערגרײכט אַהער פֿון די אַרומיקע צימערן.
נײעם מאַראַנץ ,װאָס
אײן זײער פֿלײסיק אינעם ַ
"איר פֿאַרשטײט ,צי נײן ",קוקט זיך הער מאָזעס ַ
אײך דאָ זאָגן? עס איז אַרום און אַרום אַװעקגעשטעלט
אַרײן - ,װאָס זאָל איך ַ
ער נעמט אין די הענט ַ
דרײ שװעסטער  -פֿינף פּאַנסיאָנערן  -גײ װײס :װער ,װאָס ...װער מיט װעמען .כע-כע-כע!..
ממזרישַ ...
גײ דערגײ אַן עק ,אַז מען איז אין קוצעניו-מוצעניו מיט יעדערן באַזונדער און מיט אַלע אין אײנעם...
דערװײל לײגסטו דאָ
ַ
און דאָ דער יקרות! ..עפּעס אַ קלײניקײט אָט דער יקרות!..אײדער װאָס-װען,
אײך זאָגן?  -איך האָב נאָך אַן אַנדערן
אַװעק די עטלעכע פֿירער .און װײסט איר ,װאָס איך װעל ַ
חשד...
אַײן .דערנאָך קערט ער זיך אום צום
הער מאָזעס גײט פֿריער צו צו דער טיר און הערט זיך ַ
נײס .ער הױבט זיך
הײנטיקן אָװנט האָט ער אים צו דערצײלן אַ ַ
אױפֿגעשטאַנענעם דאָקטאָר ברעמעןַ .
אַרײן:
גלײך אין אױער ַ
אױף אױף די שפּיץ-פֿינגער און שעפּטשעט דעם דאָקטאָר ברעמען ַ
בײ געװױר װערן :ס'איז נאָר אַ סבֿרה ,אַז די שװעסטער האַלטן די מאַנען טאַקע
"איך האַלט עס ַ
דאָ אין בערלין ,נאָר אױסבאַהאַלטן .איר פֿאַרשטײט ,צי נײן? זײ לײגן אונדז דאָ שלאָפֿן און אַלײן
גײען זײ אַװעק נעכטיקן צו די מאַנען"...
איצט איז שױן שפּעט .בײדע פּאַנסיאָנערן צעשײדן זיך און לײגן זיך שלאָפֿן זײער אומעטיק ,נאָר
מיט דער פֿאַרבאַהאַלטענער האָפֿענונג ,אַז אפֿשר ...דאָך ...אפֿשר האָט מען אַ טעות ,בײדע מאַכן דעם
הײנטיקן טאָג אָפּגעקאָסט און בײדע
חשבון ,װיפֿל איבעריקע געלטער דער פּאַנסיאָן האָט זײ ביז ַ
טראַכטן װער פֿריער ,װער שפּעטער:
"און דאָ דער יקרות! ..עפּעס אַ קלײניקײט ,אָט דער יקרות?!"..

