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אומגעביטן
 צקיַאיענטע סערד

 
.גענעײס אָאף מיר דױגן אָאנטע זַאקַאלע בַא! גט אירָאז, ב מיך אומגעביטןָאה'כ

... רירטֿפדערן  ָאס די בלוט אין די ָאד, טיגערֿפ גיַאזַאאיז " גןָאז"ער ײאון ז

,"געַארֿפ- חת ן ַאען װר געָאעסימיזם א יז נּפנצער ַאאיר ג"? רגינעןַאֿפ  ײז, נטײמ'ר

 מי ר ײבן זָאה, רבןַאלט שטװָאב  געָאז איך הַא, רןָאי-ַא-רֿפַא. טָאֿפ מיר ײסן זַײב

זן ָאל, יל לעבעןװ'ז כַא, און  איצט... זטָאניט דערל, די טריט געהיט און דערהיט

 !  רעמע ברואיםָא. ידער ניטװ ײז
רעם אין ָא, בערַײ שרַא , יסװגע, נו? גט אירָאז, ך איצטַײינטערעסיר אאיך א 

ניט" סחורה"ן ײך  קַײר אֿפַארן בין  איך ָאי-ַא-רֿפַא.. .  ןֿפזוכט מען טי, טעמעס

ס לעבןָאט  דָאניק הװײ, ן ּפוס שלעֿפם  די ױק,  אומעדיקעַא,  חשכדיקעַא: עןװגע

 ?טֿפ די  לוײניק סמען זװײ? זעלכעַא
ון ֿפ, .ה.ד? טײנגענהַארגֿפַאן ַײון מֿפ? לןײך  דערצַײל איך אָא לעבן  זןַײון מֿפ 

-נגַאער לײנצע מענטשנלעבן איז זַאס גָאד, נו. ן  לעבןַײדן אין מָאעריּפיסע װגע
 ...ליקװַײ
 :נסײד נומער אָאעריּפ, בערַײ שרַאי װבן ײנהָאעל װ'כ 
נעַײמ,  לטַאר ָאיאיך  בין  זי בצען , רףָא דַא  ח תונה א ין ַא, כטַא זומערנַא 

עױ בלַא. נדַאען בױ בלַאמט מיט ױרומגעזַאכטן און ָאלֿפנען צעַײר זָאנדע הָאבל

עװזעָאס רָאד, לטַאנקן  געשטַאן שלַײף מױסן אָאסגעגױי  אװד איז ײזומערקל

,ליגלֿפי װ,  עבןװיס שֿפדי , כטןַײל, דײס קלָאי דװ, ױגן בלױדי א, מטַאלֿפנים ּפ

 . נץַאאיך ט
,ײג'כ, ער מידװ'כ. ענסטערֿפף דורכן ַײטער שטרױ רַא ן ַײרַאנט ַײח שון  מזרֿפ 

ַא ץ מיט ַאלּפזיקער ָא גרַאטער איז װ ַײ ביסל ַא, ון שטובֿפס ױרַא, טײשטילערה

ַא ון ֿפם ַא שטַאף ױ אָאּפן דעם קָאר ּפַאש, זָאן גרױֿפג מיך אײל'כ, מערײר בּפָא

 .ןָאֿפנגעשלַאער  װם און ױב
ערן װ ײז, ײען זֿפע'כ,  גןױ ברען אין  די  אַא עס טו ט מיר .  ף איךָאנג שלַאניט ל 

נעןָאמיר ניט  דערמָאל, ךַײבעט א'כ, רָאנ...  רץַאס הָאאון ד, רָאליכטיק און  ק ל

אין  איצטיקע" רץ און נשמהַאה"ערטער װון די ֿפן ױעס נודזשעט ש": רץַאה"

 ...בעכצןַײדעכצן און שרײר
-טױר-רגןָאון  מֿפס ױלעכט זיך א ֿפ זעען די  זון   ײז ,  ןָאֿפ נען ַײגן זױנע אַײמ, נו 
לעקטֿפעלד איז געֿפס גרינע ָאד, )סדרוקױנער אָאבלַאש- צו ַאך ױילו  אֿפַא(, טײק

ןװַײסער בעכער ױ גרַא, ערֿפַײי שטיקער װ, זלעךײישע הֿפרָאדי ד, לדָאמיט ג
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לַאשטר ַאינד און װ ַאיגט װר ָאנע הַײמ, זערעָאקע ַײִיס די דערבױקוקט א

-ד און ענטײן בלויען קלַײינט בלעזעלט מװדער ,  רבןֿפַא אי ן זי בן  ײרבט זֿפַא
ס ָאך  ניט דָאבער נָא...  קָאלטן אונטעררַאכמָאו ן  געקרֿפיצן  ּפסע שװַײלעקט די ּפ

ףױרהם און ק וקט אן זיצט אֿבײסן שטױ גרַאף ױזערע אָאון ֿפט װַײניט ... לעסַא

ונעןֿפן  געױלט שװָאא יר , ַאהַא...  ליקײ הױזַא... עדנָא  מױזַאאון  ער  קוקט ... מיר

-מענױ טרַאף ױטער ריטער אשוֿפרּכֿפ ַא ַאי  װער קוקט : "כענישןַײ צוגלײלערלַא
 .װ.ז.א, דע געטין

 !ַאח, ַאח, ַאח 
ַא, כערױ הַא , נצעןַײר נ ָא יַא ון  ֿפ בחו ר ַא,  ב רודערַא רהם איז  ד עם חתנס אֿב 

. ם צו מירַאנגזַאף און נענטערט לױבט זיך  אײער ה. נערײ שַאאון זער , סערַאבל

 –!ן ער אי זײי שװ, טָאג. רָאנע הַײף זױנצט אַאל גלַא שטרַא
 
 :װײד נומער צָאעריּפ? ילט אירװך ָאנ, נו

,גערטנער-צירּפַאש, סןַאטע גײבר, זערײריזיקע ה, טָאסע שטױ גרַא

אין . ע נסטערֿפן  די ט איײ גוטיקײלערלַא, ענסטערֿפ-ױסע שױזינען מיט גרַאגַאמ

,וצטעּפסגעױא, נעןָאציַא נײלערלַאון  ֿפמענטשן : כט עסָאסן ק ַאדי ג

דלעך אי ן ײ מַײך דרָאן  מיט נװױאי ך . ניקװײמיך אינטערעסירט עס . נענדיקעַײש

יר ֿפ. ן ניטײלַאס װײ'כ? סװָאצו , טן זיך צוײמיר גר, מיר לערנען, כשטיבלַא דַא

קן ּפָאון  ֿפ,  זשַאסַאון מֿפ,  זיוםַא קורס גימנַאון  ֿפ:  ןױבן מיר  שָאמען הָאלּפדי

גן ָאמיר טר... עלדשערינסֿפר ֿפַאטן מיר זיך  ײאיצט גר, קעק ושערַאון ֿפ, זעצן

ַאף ױא. דלעךײצעריסענע קל, גענע היטעלעךױצעב , סגעקרימטע שיך ױא

מ ילך און ; שינקעַאמ-זַא גַא ט ײ אונדז אין  צימער שטַײהילצערנעם קעסטל ב

 ... שָאסקָאט איז דער גרעסטער רױבר
רוםַא, ן שטערןױֿפטשן אײולע קנֿפ ַא, נציקװַאיר און צֿפלט ַאן  ױאיך בי ן ש 

"חלום "ַאנג ַאן  לױרהם אי ז שאֿב". ענסנעּפ"ג ָאטר'כ, גן  קורצזיכטיקױדי א, לױמ

רט חתונה ָאט  דָאאון ה, ַײון  זעלנערֿפמעריקע ַאעק א ין  ַאװער  איז  . רבליבןֿפַא

י װ, רום דעם לעבןַאזע 'בער כָא, גָא טַאסן ַאף דורך עטלעכע גױל'כ. טַאגעה

נע לערנביכער און מיט די ַײרנומען מיט מֿפַא  איז ָאּפן קַײמ: לּפ נעַאדורך 

-סעָארגֿפַא-עטסֿפמיט ,  די שילערַײ בּפערע קעװש. ף געבןױל'ס כװָא, "קןָאאור"
סגעטריקנטױקע אַארץ איז  טַאה'און ס,  סױרץ עסט מען זי ך אַאה'ס, רךַאנע מ

 ... רקַא שטױזַאל ָאטמָאֿפשטעכט 'און ס
  
 :ַײד נומער דרָאעריּפ, נו

רּפָא ַא ן ױבין ש'כ, שטורמטעג, טָאדי זעלבע שט. נציקװַאאיך בי ן זיבן א ון צ
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נג צוםַאלַא איך  ב. כן טו איך  ניטַאסע זױן גרײק. עגונגַאװר אין דער בָאי

סירט ניט אין אונדזערּפַאסע געשעענישן ױגרן ײק, לונגײבטַא-רןַאניטַאס

ניט... נציק הענטװַאן צַארֿפַאנען ַײינגער זֿפניעטן ַאן גערײף אױא. טָאשט

רבעטערַאדי : קלענדיקװַא  איך  ײציעס גַאנסטרָאף דעמױא! נטַאאינטערעס

און די , סַאנדער קלַאן ַא ילן אין מיר ֿפ ײז, נדערעַאנס צו די ײטוליען זיך א 

...רבעטערינעןַאט  צו די ױּפאיבערה, רבעטערַארוקן  זיך  צו  די " ליגענטןאינטע"

ער װטור איז  שַאדי נ,  מילא, נו,  י א יךװ, זעלכעַאך ָא מ יט נײאיך ג

 ...כןַאאיבערצומ
לעַאו ן  ֿפסט זיך  ַײר" ניןַאס. "ט יע  קומטַאּפַאדי ". שטורם"ערט שטיל דער װ'ס 

-ר ֿפַאמיך ... ערד'ון דרֿפי װס ױרַאצירן ּפַאדלעך שײענדע מִיבל, יונגע. ינקלעךװ
 –ג ױן אַײער ברענט אין מֿפַײמלעכער ײן אונהַא, ינסטערנישֿפ ַאהילט 

 
 :דָאעריּפירטער ֿפדער 

ו ניט"ב חָאה'כ. רהםהער אֿבַאט מיך ָאגן הױגעצ. ט יםַײון ד ער זֿפאיך בי ן 

ון ֿפטן  ָא שַאזען ר ָאלט נװָאב געָאה'כ. לעבן-מיליעןֿפַאן ַײלט צושטערן זװָאגע

נדרינגען אין די ַײרַאער קען װ? סטװײער װ... שראון אֿפ. ליקן גליקָאמַאן ַײמ

 !...רץַאון מענטשנס הֿפינקעלעך װגנע רָאברֿפַא
,בװַײנע ײעטע שֿפ ַאט ָאער ה, ןײעט און ש ֿפער איז ". בָאגוט "רהם איז אֿב 

 אי ם ַײט בָא הװן נערײן  אײק. טֿפ גוטן   געשעַאאון  , געזונטע קינדער, עטעֿפינף ֿפ

סןָארגֿפַאנען ַײן זװנע נערַײז. ט מיך דערזעןָאען ער הװ, ןָא ציטער געטַאניט 

 ... ן גליקַײסן מָארגֿפ ַאעטס איז ֿפמי ט , עטסֿפמיט 
רּפָא ַא. ך ניטױנטע אַאקַאענטע בָאן נײק,  ניטָאב איך דָאנד הַײרֿפן ײק 

ם איז צו ױער טרײז, ָארבעטן און לערנען דַא" קָאקרוזש"ון א ונדזער ֿפדלעך ײמ

 "...רסױנ "ַאערן װ
"איבערגעגעסן"יל ֿפב מיך צו ָאה'כ.  ךַארּפילו די ש ֿפַאאיך קען  ניט  לערנען  

 .בער איך מוז ָא,   ך ניטױרבעטן קען איך אַא. מיטן לערנען
-ײמעט הך ּכָאנען נַײדער זײנע קלַײמ. ינסטערֿפך  ָאאיז נ'ען סװך װַאאיך ער 
, ר ַאק ביז  די קָא בלַײ  דרײע אי ן  רעגן און שנָאּפאיך  שלי. נץַאדי  שי ך  ניט ג, ישעמ

.מלעךײ איז מיר אונהַאּפ אין ש. נטשָאן עלנטן לַײלט איך מַארעם הָאאונטרן 

איך .  ן רוײ ן גיב ן מיר  קװאון  די נער, רבעטןַאגן ניט צו ױרע הענט טַאנע דַײמ

-רֿפַאן די רה ַײף מױא. כענעָא צעברַא כט קום  איך  ַאנַײב. סױניק אװײרבעט ַא
-דער מיס, נע קינדערלעךײרנומען מיט קלֿפַאדי מיסעס איז : ניקװײברענג איך 

 .ף מיטינגעןױכט אַאלע נַאט ײטער ג
 ס ךַאב  ָאאי ך  ה. ט  בי ן א יך  דערמיטַאצו ז: ןײראֿפַא ן  ײ צו קָאנג דַאלַאאיך  ב 
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ב  איך ָאניק הװײ. ענעןײניט  ל  ײקען ז'בער כָא; ענסטער ליגןֿפן ַײף מױביכער א

 ?ענטײדען געל
ז אי ך ַא,  ל דוכט מירָאנדערס מַאנַא. טונגעןַײר טעגלעכע צּפ ָא ַא  ַאּפ איך כ 

און... ילוֿפַאזמענטס ַײערטװדַאען דורשטיק די ײ  אוצרות און איך לײין אין זֿפגע

דערַײאון של, נדערןַאכן ָאער נּפײּפן ײעז אװל בלעטער איך נערָאנדערס מַאנַא

 ...ערד'ז צו דרװַײנציקײ אײז
-נװּון ײק. סױך אױדן מיר אַײניקע מװײאון די .  ניקװײב איך ָאנטע הַאקַאב 
 .ף מירױקו קנדיק א, ט דער חשק צום לעבןײרגֿפַא'ס: דער
-ָאזט הָאניט געל, גנטלעךײא, ט מיךָאער הװ? ער איז מיר דען שולדיקװאון  
ן ָא נעם און מײב צו קָאאיך ה? טײנגענהַארגֿפַאלדענע ָא גַא, נעײ שַא, כעַײ רַאבן 

 .רנישטָאנעם גײ קַײב
רןֿפַאן דעם גליק  ַאּפנכָאקען 'ען מװ, מענטָא מַא ן ַארֿפַאאין דער יוגנט איז   

 ...לןֿפַארֿפַאאיז , מענטָארזעט מען דעם מֿפַא. רדָאב
 צו מירנקומעןַײרַאדלעך ײנטע מַאקַאר בּפָאנ ע ַײן מָאבן ײלוצלונג הּפאון  

...נקַאן געדַײן מָאֿפבן ג עטרָא  הײז... ן מיסע סַײ סודן ז יך מ יט מײז. נטָאװרי אין  ֿפ

 ?נהיטןַאַײעלן מי ך דען װ ײ ז–,  ַאח, ַאח
.רלטער חֿבַאן  ַאי װרד איז צו  מיר געקומן  ָאון זעלבסטמֿפנק ַאדער געד 

בױאיך  גל. נגַארן  לָאנק יַאן  מיטן  געדױז איך  לעב  שַא, ט מ יר געדוכטָאעס הּפע

ון ֿפן אין די געדערעם ַײרַא דרינגען ײז זַאנען ײס מװָאטן ַאערע ליטערַײניט א

ר ָאב נָאאיך  ה. ף דעםױנצע בערג אַאן גָאדערן ױלּפ  ײאון ז, זעלבסטמערדער

ילו ֿפַאאיך   בין  .  ך רוָאנג נַארלֿפַארקן ַא ט און שטײ שרעקלעכע מידקַאילט ֿפגע

דײן צימער מיט בלומן און קלַײס מױוץ ניט א ּפאיך : גטײנגעלָאנטיש ַאמָאניט ר

ב ָאה'כ. נעןַאמָאער רַײבט אין  אַײי אי ר שרװ, דײקל-ה ּפן חו ײן  א ין  קָאמיך ניט  

אין  צימער איז . סױאיך טו די  שיך  ניט א,  ניט געקעמטָאּפר טעג די קּפָא ַאן ױש

ןַײמ, מטױערגױֿפניט א, סגעקערטױניט א, טונגעןַײן ביכער און צֿפרװָאנגעָא

ב אי ך ָאגן זיך הײרן לֿפַא. ן בעטױֿפ אױז ַאל ֿפַאאיך ; ון רעגןֿפס ַאך נָאד איז נײקל

 ...זַאט די גײגעדרָאּפלטן און ּפַאט די שּפרקלעֿפַאר גוט ָאנ
 

 :דָאעריּפטער ֿפינֿפאון איצט איז  דער 
ךבן זי ָאה'ס. עטװטעַאט מען גערָא מיך ה; לטַארּפגעױֿפט  מען אָאדי טיר ה

די, דײ קלַא" רעזענטּפ "ַאט ױֿפט מיר געקָאנע הײא.   יםבגעזוכט קרוֿבָאכדעם ָאנ

!גןָאקרלוצלונג געּפב איך ָארטעס האון חֿב.  בלוזעַאדי דריטע ,  סוטַאנדערע ַא

,און  ער! ַאח-ַא ח.. . ךױרים  אחֿב, און   הערט. קסןװַאסגעױ אײנען זַײמען  ז װָאי שװ

 . ריםע  חֿבַײן די נישװך צ ױאיז א, ן איצטיקערַײמ
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,געןנַארהֿפָאסע װַײוצט מיט ּפסגעױן צימער אַײאיז מ, ךָאזעט איר ד, איצט 

ַאט ײרשפרֿפַאס װָאז ָאסער גלװַײ ַאן ָאנגעטָאגעז איז  " טענדעױט" ף די ױאון א

נעַײון מֿפ" רעזענטסּפ"ן אין די ָאנגעטָא ײאיך ג. מעןַאנען צוזװױמיר  . ןַײליבן ש

 . יםקרוֿב
ןַא, רטערַא צַא. ןײער איז יונג און ש . יסװנו גע, גט אירָאז, כטַײלאיך  

ער ליבט מיך מיט . לַאן איד עַײז, ן געטיןַײז, בװַײן ַײ אי ם ז ַײאיך בין ב, דלערײא

 מ ת ַאון ֿפס געזיכט ָאלטן  דװָאנע קושן ַײז. נע אונשולדיקע ליבעײדי ערשטע ר

מערקטַאער בױון טרֿפטן  ָא שַא ...רמונגעןַאנע אומַײאון ז. כטַאלעבעדיק געמ

 .יסװגע, נו? גױן אַײל אין מָאטמָאֿפאיר 
ו ן ֿפל ױס שרעקלעכע מָאן דָאֿפון אונדזער גליק איז ֿפטער װַײן טריט ײא 

. סשטרעקן צום געזױן אֿפרַאידער דװלד ַאעל איך  בװנט ַאן הַײאון  מ. אומגליק

ר ניט ָא  זי ך גײבן  זָא הףױדערא. גענעײון  די  אֿפאון דער אומגליק קומט  אי צט 

 !...רקַא שטױז ַאך ָאאון  נ, רליבןֿפַאאין מיר זיך  : געריכט
בערָא, נטֿפַײט מען ָאן אומגליקלעכן הַא. נטֿפַײלע ַאבן   מיך איצט ָא הײאון ז 

 בי ן אי ך–דלעך  ײט די מױּפ  איבערה–זונדער ַאיעדן ב...  ך מערָא גליקלעכן נַא

די, "עסימיסט קעּפ"ז  איך  ד י ַא, סױ אײעס  קו מט זּפע. עס שולדיקּפע

 ... ןַאמ-נעם  יונגערײ שַאזַארנעמען ֿפַאר ניט ָאט, לטעַאדי , עלקטעװרֿפַא
לעַאון ֿפס אמתע גליק איז העכער ָאד; רןַאך ניט ױלט מיר אװָאס ָאד, מילא 

ָאּפלד ַא בײט עסן זָא: ןַײרַאאין גוף , ערעםװי װ קריכן ײבער זָא. טןײניקײקל

איז'ס, נעם צימערײן דעם קלָאי לן ֿפ ײז. זװַײנציקײ אײקומען ז, ערַאּפס

. טֿפן  די לוָאילט ֿפזן ַארֿפ  י ם מיט  ַא,  רעדןײז, כערןױ רײז, ערןװדערשטיקט צו 

ףױט אּפָאט און ש ֿפ מי ט גיײקוקן ז, ף מירױנט אַאף די הױרַאגט ײז ער לַאאון 

 ב יזָאּפאון זיצן , רעדן,   קריטיקירן,  גריבלען זיך אי ן אונדזײז. דןײאונדז ב

 ...כטַאלבע נַאה
ױ ז ַאך ָאער איז  נ. װ.ז.א" עטיַײערװ", נען יונגע ליבעַײטטעמען זױּפערע הײז 

, ךָא! און איך... ר ניט געלעבטָאך גָאט נָאה'ר.. . כט ער זיךַארטרֿפ ַאט ָאֿפ... יונג

 ...כןװַאױֿפן אַײר זֿפַא מורא ױזַאב ָאה'און כ...  טװַײ ױזַאון א י ם ֿפאיך ב ין  
ס גליקָאד; טײט געזונטערהײג... לדַאער קומט  ב ... גערײ זַאלד זע קס ַאן בױש

 ...גױרעמד אֿפ ַאר ֿפַאט מורא ָאה'ס... איז קורץ און   ציטעריק
ןַײן מיט  מײלַאזט  מיך ָאל, זט מיךָאל. רטעסנע חֿבַײי מװך ניט ָאט דַײאיר ז 

 !... עלנטן גליק, רעמעןָא
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