
 גַײנ ערן יצ
 קָאּפש טײן  בר כ ה 

 
 זַײן דַאנק ַא, מער ער  הָאט אױסגעז ען  כָאטש, 14-15 יָאר ַא אֿפשר בחורל דַארער הױכער  ַא ןעגעװ  איז ער 

 . גרױס זיך הַאלטן
 .מַאגַא זין שעכטערסין א – טער שטעל גע ָאנ ַאן –" ּפרי קַאשטשיק "ַא איז ער װָאס  געװ ען  איז" יחוס"

 , שרַײבשטָאֿפן רלײ עּכל  וןֿפ קרָאם ַא ,ניעװקעשי אין מַאגַאזין שענסטער א ון גרעסט ער  דער ן עגע װ איז דָאס
 ניט איז ניקװײ אינ קרָאם ברײטע ר גר ױסער  דער ֿפון  ע לע גַא נץ די. מינים שענסטע , בעסט ע די ֿפון מכשירים

 על עגַאנט ע  ַאנדער ע  מיט רַײע  דער אין , גַאס ּפושקינסקי לַאנג ער דער אױף  זיך זי הָאט גע ֿפונען  . ֿפַארג עסן צו

 און, "זהױ-ןשװַארצ מַא",מַאןשװַארצ דָאם בַאקַאנטן צום ָאננגעהערט  הָאבן זײ וןֿפ צָאל ַא װָאס ,קרָאמען 
 הױּפטגַא ס  דער  ֿפון זיך קָאנהױבנדי, גַאס ּפושקינסקי דער אױף  טַאל קװַאר  הַאלבן ַא ֿפַארנומען  הָאבן זײ

 ֿפַאר געװ ען  בַאק ַאנט אױך איז װָאס  ולָאק עּפער  ֿפָאנטַאנ ע דעם ביז קס ַאנדר ָאװסקַא עַאל די, קעשיניעװ אין

 . גַאס ברײטער  קורץ ַאריסטָאקרַא טישער ַאן
 

  ֿפָאנטַא נ ע  אױף  געװ ען  איז משּפחה-שװַארצמַאן רַײכער  דער ֿפון  הױף גרױסן אינעם ַארַײנגַאנג דער

 װױנען  זײ װײַ ל  , מזלדיקע ֿפַאר  בַאטרַאכט  זײ הָאט'מ. שכנים עט ל עכע  געװ ױנט  הָאבן טןרדָא .ּפער עולָא ק
-גע  איז זײ ֿפון  אײנע  .רַײך ניט געװ ען  – צוֿפעל יק אֿפשר – זַײנען ַאל ע  יט נכָאטש, שװַארצמַאן דָאם םעאינ
 מיט עגונה ַאן , ֿפרױ יונגע  קרָאטישע ַאריסטָא  ,שײנע ַא, שװ עס טער מַאמעס מַײן, מַארעם מע ומ מַײן  װען 
 שליַא ּפעשנע  על עגַאנטן  איר מיט " לערנ ער מַא דַאם" ַאלס  בַאקַאנט געװ ען איז זי .קינדער קלײנ ע  צװי

 רָא ג בַײם גע װען איז הוטן שײנע  די מיט ט ערסֿפענ גרױסער  איר . געשעֿפש-הוטנדַאמע ַא ,מַאגַאזין
 גַאנצן צום נָאר ,קרָאם איר צו נָאר ניט ,טיר ַא נטֿ ֿפג עע ױפא װי הָאט ער ון אֿפָאנטַאנ ע-ּפושקינסקי

 דעם ַאנגען ג דורכגע איז'מ װי נָאכדעם, געמי ט צום ָאּפרו מין ַא װי  גע װע ן איז װָאס װינקל גַאס  סָאלידן 
 . קװַארטַא ל ּפושקינסקי לַאנגן 

 גַאן ַאק ָאר טדָאק וןֿפ הײם י דגע ֿפונע ן זיך הָאט הײם און קרָאם מעס ומ מַײן אי בער  ַאנטקע גן ּפונקט 
 ָאבה'כ װעלכן  נָאמען ַאזַא מײנט  עס  װָאס ֿפַארשטײן צו יונג וצ געװ ע ן נָאך בין איך  כָאטש .בערנשטײן

 ,דָאקט ָאר ַא נָאר ניט  איזער ַא ז דהַײנו ,געװּו סט יָא עּפעס  ָאבער  איך הָאב , דע רמָאנען ָאֿפט ַאזױ  געהערט 
 דער  מיך הָאט אײנמָאל  .אים צו מען קו " מענטשן געזונטע  "סך ַא ַא ז און ציוניסט גרױסער  ַא ךױ אנָאר

 טָאן קוק ַא גע װָאל ט  זײ ער  הָאב'כ ,אינװײניק אים צו ט כ געברַאַארַײנ ט ײערהעטֿבֿפַארגנ  נַײגער גרױס ער 
 ַא דערז ען הָאב'כ. הּכֿבוד יראת ֿפיל  ַאזױ מיט ַארױסג ערעדט  הָאט'מ נָאמען  װעמענס  דָאקטָאר דעם אױף 

 ַא לעבן  שרַײבטיש מַאסיװן ַא בַײ געז עסן  איז ער ,בָארד לַאנגער  ניט , געדיכטער ַא  מיט  ּפ קָא שײנעם
 געבע ט – מעבל דנע מָא ַאזַא מיט צימער ֿפ ירעקערדיקן  גרױסן  ַא אין ַאנגעןהֿפָאר װַײס ע  מיט ֿפענסט ער 

 די אין ביכער  ֿפיל זױַא און )געז ען ניט קײנמָאל  ֿפרִיער  הָאב'כ װָאס (קָאליר ברױנע ם אין – לעדער  מיט
 אין געט ָאן ֿפרעג  ַא מיך הָאט ער און קָאּפ  דע ם געטָאן  הױב ַא הָאט ער  . ֿפענסט ער ,ֿפענסט ע ר און , װענט
 שטַארק ַאזױ הָאט הַארץ מַײן ,נָאמען ַא ָאנגערו ֿפן  עּפ עס  הָאב איך " ?זוכסטו װעמ ען , מײדעל ע: "רוסיש

 םעֿפונ טרעּפ  עטל עכע  די צוריק גע לָאֿפן ַארָא ּפ  לעבעדיק ע  ַא קױם  בין'כ ַאז  , ֿפרײד און שרעק  ֿפון  געק לַא ּפט 
 .שריט געװַא גטן  מַײן ֿפון דער צײלט  ניט ק ײנעם קײנמָאל הָאב'כ. גַאנעק קלײנעם 

 ג רױ סן  ם עֿפונ  קָא ר ידָאר  ם עֿפו נ  ס וף ם בַײ של ָא ֿפ צימ ער  ק לײ נע ם  אײן  ֿפון  בַאש טַאנ ען  איז  שטוב  מומ עס  מַײן 
 ער  , ֿפינ סט ע ר ער ַא  און  שמַא ל ער  ַא  ק ָאריד ָאר  דער  איז  ןעג עװ  – הױּפ ט קרָא ם  יד ן עג ע װ  איז  װָא ס  צימ ער 

 ָאֿפ ע נע ר  הילצ ער נע ר  לַא נג ע ר  ַא  צו נָאר  , ַארַײן הױף  אין  ג ל ַײך  ניט  ָאב ער  הױף  אין אר ױס ג ע ֿפיר ט  הָאט 

 הָאבן  ע װ ע לכ  ג ַאס  ּפוש קינס קי  דער ֿפון  קר ָאמ ען  עט ל עכ ע  די  אױ ס  לַא נ ג  געצ ױ גן  זי ך הָאט  װָא ס  , װַא רַאנ ד ע
 זײע ר ע  װַא רַא נדע  ד ער  צו ג עהַא ט  הָאבן  קרָא מע ן  ַאל ע  ו ן א, שװ ַארצמ ַאן משּפחה  רײַ כ ע ר דער  צו ָאנג עה ע רט 

 איר ע   מיט מַאר עם  מ ע ומ שײנע  מַײן  הָאט  װ ַאר ַאנ דע  הילצ ערנ ע ר  דער  א ױף  . טירן-גַאנ ג ַארױ ס  הינט ערש ט ע 
 דע ם  ר עאונ ט  רעכ טס  װינק ע לע  ַא  ןיא . שטוב אין , װײנ יקנ אי װי  מע ר  ל עב ט ג ע  הּכל  ס ך שול קינ ד ער  ע ג נ וי צװײ

 זי  װּו  הײ װע ל ע -נע ֿפ ט  קל ײן  ַא  ג עשט ַאנ ען  איז  , ֿפ ענ סט ער ל שמָא ל  ַא ג ע הַאט  הָאט  װָא ס  של ָא ֿפצימ ער  קל ײנ עם 



 ַא ג עשט ַאנ ען  איז ַאג ַאזי ן מ שעכ טע רס ֿפון  װ ַאנט  ד ער  ל עב ן  טי ר-ַאר ױס גַא נג  דע ר  ֿפון  לינ קס . גע ק ָאכט  הָאט 
 , שּפי לק ע ס , נָאדל ען , בלו מ ען , ל ענט ע ס , הוטן  ֿפַאר טי ק ע-הַאל ב  . װ ער קשט ַא ט ע ר ד אים  אױ ף און טיש  לַא נג ע ר 
,  הוטן  ֿפון  קינס טל ע רן  אמת ע  די ,  "מַא סט עי רצע -ה ױּפ ט " די גע ז עסן  שט ענ דיק   איז ן טר דָא  . םע ֿפָא ד דרָא טן 

 בל ױ ע  די אין  ג לַא נ ץ  שט ענ דיקן  ַא מיט  און  ּפנ ים שמײ כל די ק  ליכ טיק   ַא מי ט  מ ײד ל  יונג ע  בל ָאנד ע  ַא , ליז ַא
 . אױ גן
 ַא ֿפון  רעם ֿפָא ַא, ריַא לעמַאט רױען ַא הענט  אירע אין ַארַײן נעמט  ליזַא ַאזױ װי געזען  הָאב איךן װע

 זי װָאס  יטעל ע  הַא אױס ֿפָאר עמט  זי ֿפינגע ר צען שּפילעװדי קע  אירע מיט ַאזױ װי  און ,הוט נַאקעט ער 
 גע װען  בין איך .ֿפ טוישּכגע מיך הָאט דָאס  – שױן לעבט  ע ס און ַאלײן  זיך אױף  ָאנמעסטן  אַײן אין הַאלט 
 זיך איך דַארף שולע  ֿפון  קַאניקול אין חדשים-מערוז די אין ַאז געה ײסן הָאט'ס, העל ֿפערן   ַא סּתם

 גע געבן  ניט מיר הָאט'מ ,טַארבע די געהַאט ליב זײער  הָאב איך .הוטן-דַאמען  ֿפ ון מלָאכה  די אױסל ערנען 
 עקָאנט    גהָאב'כ " װיֿפי ל" און " װָאס " ניט ,איך גע דענק  ,קָאנען געדַאר ֿפט  ָאטה'מ װַײל  ַארבעט אמתע קײן
 און ג ַאנעק  ָאֿפענ עם  דעם אױף  קומען ַארױס הָאבן ליב ֿפלע ג  איך נָאר דענקעג'כ ,שליַאּפ ע ַא מיט טָאן שױן

 ַא ַארױס גע װיזן רמי זי הָאט .ּפ לימעני צע – בַאל עבָאסט עס איר  – ס ממרי בין איך ַאז  געװּוס ט הָאט ליזַא 
 ֿפון ַארבעטער  מעןַארױס קו ֿפלע גן  גַאנעק  דעם אױף –" צוהעלֿפן " איר גע בעטן  מיך הָאט זי און צוטרױ סך
 עּפ עס  ,הױף גרױסן  אינעם לוֿפט  כַאּפן , ָאּפרוען זיך ביסל  ַא מענער  און ֿפרױ ען  יונגע  ,קרָאמען די

 . עסן צום איבערכַא ּפן
 די מיט בחורל דַארער  דער, מַאג ַאזין שעכטערס ֿפון יקשּפריקַאשט  יונגער  דער געװ ען איז זײ ֿפון  אײנער 
 ער  הָאט זען  מיך ֿפל עג ט ער  נָא ר װי . ַארבל ג ע נלַא מיט עמד ה װַײסן  איבער ן של ײקעס  שװַארצע  לַאנג ע 
 װער'כ גע ֿפיל ט ָאבה'כ . ֿפַארדריסן זײער  מיך ֿפל ע גט  דָאס ,"גַײנע רןיצ" צונָאמן דעם צוגעװ ָארֿפן בַאלד מיר
 געש עמט  און .הַארצן אין אים אױף ּכעסן זיך ֿפלעג 'כ און ,מיך בַאלײדיקט  ער  זיכער געװ ען  בין'כ ,רױט
 אײ נציקע דָאס רט עגעה  נָאר איך הָאב מידּת און זוכט עאױֿפג  ָאבער מיך הָאט ער – אים ֿפַאר װַײזן זיך

 ניט װָארט אײנציק קײן ַאֿפילו  םאי קײנמָאל  איך הָאב בזיון ֿפַאר  און ּכעס  ֿפַאר. אים ֿפון װָארט
 ס יעהכלו צ אױף  הָאט ער  כטגעדַא זיך הָאט מיך ,אים אױף  געקוקט  ניט ּפשוט הָאב'כ , צוריקגעענט ֿפ ערט

 טני ער טהָא װַאר ַאנדע  דער  אױף זיך באװַײזן זַײן בשעת  מָאל  אײנציק קײן וַײל טָאן װײ  גע װָא לט  מיר
 זיך הָאב'כ בער ָא ,שװַא רצע ַא  בין'כ ַאז געװּוסט  הָאב איך. נערןציגַײ נָאמען מיטן בַאגריסן יך מֿפַארג עסן
 ּפנים מַײן  געֿפי ל ט איך הָאב גַײנערןיצ טָאן זָאג  ַא מיר ֿפל עגט  ער  װען  נָאר – געשעמט  ניט דערמיט 
 – ושיםח-ֿפרױען  ֿפון קלונג יַאנטװ מינצסטער  ָאן מײדע לע  יונגע  ַא װעןגע  בין'כ – בושה ֿפון מיר ֿפלַא מט 
 גע װען  איז אים אױף  ֿפ ַארדרוס מַײן און װָאר טכשטָא ַא װי נָאר ָאנגענו מען  צונָאמען  ַאזַא איך הָאב

 געװ ען  דע מָאלט  איז הײם מַײן  .דמיון קינדער שן מַײן  אין ט רעקזיסטי ניט בּכלל  הָאט ַאלײן ער ,שטַארק
 דער  נָאך ָאנגעקומן  זַײנען  װ עלכ ע , רטָאכט ע זַײן ֿפון  יתומים דרַײ די ֿפון  אײנע גע װען  בין איך ,ןזײד בַײם

 זדאונ שּפעטער  הָאט ער. װע ג אױֿפ ן ע ממַא-ע טַאט ֿפון טױט  נָאכן זײדן צום ניעװ יקעש קײן מלחמה -װע לט 
 הָאט ער װע מען  משהלע  ברידער ל  קלײן  מַײן  גע לָאזן ער  הָאט אים בַײ .משּפחה דער  צװישן צעטײלט 
 ֿפון װַײט  גע װ ױנט הָאט שוחט מענד ל  זײדע  דער ).ישיֿבה-בַאבושקינס (ישיֿבה דער  אין לערנען  געשיקט 
 .גַא ס ַַא ייַאנָאװסקַארקוּפ דער  אױף שטָאט
 רגן ָא מיעדן גע דַארֿפט  איך הָאב ,שולע  לנע ענָאע ס יָא ֿפרּפ נַײער  דער  אין ,שולע ןמַײ אין ָאנצוקומען ּכדי

 צו אױף . גאס ַאריַאמסקע  די ,סוף יזןב גַאס ּפַאװלָאװ ַא ע גַאנ צ די ,שטָאט הַאלבע  ַא דורכגײן  ֿפרי גַאנץ 
 .געהַאט ניט גע לט  קײן מָאל נקײ איך הָאב טרַאמ װײ מיטן ֿפָארן 
 איז װעלכ ע  – װַארַאנדע  אײגענ ער ַאן מיט שטָאק צװײטן  אױ ֿפ ן דירה גרױ סע  ַא ג עהַאט  הָאט זײדע מַײן

 ליב הַארציקע אײן חוץ ,יקװײנ עלטער  מַײן אין קינדער  ָאבער ,שכנים מיט ֿפול – הױף אין ַאנ גן עגַארױסג 
 ן ענָאמ מיטן טַא קע  ,ליד לע נגער  ַא געשריבן שּפעט ער  יָארן מיט בהָא'כ װעמ ען  װעגן  – על קע  – חֿברטע

 .1939 יָארק-ניו, איך בין שטַארק ,לידער  ביכעל ע  ערשטן מַײן אין ןַײַאר איז װָאס , "ע לקע "
 דער  א ין גע װױנט  הָאבן זײ .שוחטס םדע רײז על ע  ַא ֿפון  שענע ר , מײדל שוסטערס  דעם געװ ען איז זי

 ַא װערן ָארןישול ירעא אין ג עמוזט  הָאט זי ,דירה זער דאונ אונטער קעלערשטוב ַא אין, בַאשקע
 קלײנע  עט לעכ ע  מיט משּפחה די זַײן מֿפרנס  העלֿפן  צו ּכדי ) העלֿפ ערןַארױס  ַאן ר עֿפרִי ( מָאדיסטקע

 חוץ הױף אין הָאב איך . גלעז ל םעד געהַא ט  ליב  צוֿפיל  ןוא קרַאנקער  ַא ג עװ ען איז טַאטע  איר. קינדער
 ָא דער  שּפילן צו ךזי װעמען  מיט ָאּפג ערעדט  שױן רײדן צו װע מען  מיט ַאֿפי לו געהַאט  ניט עלק ען 



 ֿפל עג ט  זי װען  הױֿפטױ ער  בײַ ם על קען  מיט טרע ֿפן  זיך נַאכטר דע א ױף ַאמָאל  נָאר איך ג ֿפל ע, ֿפַארברענ גען

 הױף גרױס ער  ַא געװ ען איז הױף זערדאונ איבער  ַאנטקעגן . טָאגַארב עט איר נָאך מידע  ַא  קומען  אהײם
 ַאן אײנע ם אין .גע לעכ טע ר ֿפרײל ע כער  – קולות  דָארטן ֿפון געה ערט  זיך הָאבן ּתמיד , קינדער מיט ֿפול 

 װי  .קינדער קרַײזן ַא דערזע  הָאב'כ ,אינװײניק ַארַײנגערו ֿפ ן בענקשַאֿפט די מיך  הָאט אױֿפד ערנַאכט 

 הָאט 'מ ,הױף דעם אינמיטן ּפָאדלָא גע גע ּפלַא סטע רטער  דע ר אױף גע זעסן  זײ זַײנען נע עצענױֿפג עװ ַאק ס
 מען װעט  טָאמער  מורא מיט ביסל ַא ,שעמ עװ דיק ביסל  ַא צוגעזעצט  זיך הָאב א יך , געטומ לט , גע לַאכט

 לַאנ ג  איז געטומ ל  און רעש ר דע , ֿפינסטער גוט  גע װען  שױן איז'ס .דָא זיצן לָאזן ניט , ֿפרע מדע  ַא,מיך

 ַאלע  זיך הָאבן ַאמָאל  מיט. קרַײז ֿפרײ ל עכן אינעם ַארַײנגעל עבט  ט ײהשטילער זיך הָאב איך , ָאנגעג ַאנגען
 ,שטיל רע ֿפרִי ,װיצן ,ךע לעׂשהמ דער צײלן ַָאנגעהױבן  מען הָאט קרַײז ַא אין שטײענדי ק און , געטָאן הױב ַא

 איז'ס ביז, הױך ַאזױ  ניט ָאבע ר , גע לַאכט אױך  הָאב איך – לַאכט'מ און לַאכט 'מ און, העכער דערנָאך 

 אױס גע שָאסן הָאבן ַאלע  ַאז װיץ קָאמישן שטַארק ַאזַא דערצײ לט  , אױס װַײזט ,הָאט עמ עצער  און געשען 
 אין ,אומג ליק ַאזַא געטר ָאֿפן  מיך הָאט ַאמָאל  מיט און ,זײ מיט איך און גע לעכט ער  רקן ַאשט ַא אין
 דעם ֿפַארהַא לטן  געקָאנ ט ניט הָאב'כ , װַאסער מיר ֿפון זיך גיסט עס װי דערֿפילט  איך הָאב ן לַאכ מיטן

 דערז ען הָאבן חֿברה די .מיר ַארום  ג עװָארן נַאס איז ּפָאד לָא גע  שטײנערנע  די .ּפ וכיר ון ֿפ װַאס ער שטרָאם
 מיך ,צעלױ ֿפן זיך ָאנגעהױבן  און לעכט ער ע ג װילדן אין אױסג עשָאסן  ערשט  זײ הָאבן ,זַאך ַאזַא

 איז'ס  נס ַא .בושה ֿפון געֿפ לַאמט  הָאב איך .הױף שטײנערנעם  ן לײדיק נַאסן ם עאינ שטײן עלָאז ט ג איבער

,  "ּפישערן  ,ּפי שערן "איך דערהער פלוצלינג – געזען ניט ּפנים ברענענדיק  מַײן  הָאט'מ און ֿפינסטער  געװ ען 

 דעם, לבחור דַארן לַאנגן  דעם ֿפון סילוע ט  מין ַא װי דע רזע איך . ךעקענט ל מיר איז שטים די און

 ניט ַאֿפילו  ֿפרִיער  דָא אים הָאב'כ, ןאױסגע װ ַאקס דָא ער  איז ַאזױ  װי! ער איז דָאס, יא. יק שּפריקַאשט

 מַײן גע װען  איז בושה דער  ֿפון  גרעסער . נָאענט ערג עץ  דָא ער  װױנט יצ ַאֿפילו  גע װּוסט  ניט או ן. בַאמערקט
 מיט מָאל  ײצװ אױסג עשרִיען  הָאט קינדער  די ֿפון קײנער  ניט וןא צוגעזען דָאס  הָאט ער װָאס , װײטיק
 ַאהײם נַאכט יענע  בין איך ַאזױ װי  ניט שױן געדענק 'כ ". ּפישערן "ֿפרײד ַאזַא מיט,  געֿפי ל-נקמה ַאזַא

 מיר שטײט'ס ָאס װ בזיון דע ם ר ֿפַא שרעק די נָאר װײס 'כ . שלָאֿפן געגַאנ גען  בין'כ ַאזױ װי ָאדער  געקומ ען 
 דער  ָאט  .זען מיך און קָארידָאר  אין ַארױ סקומען  װעט  ער  װען , ַארבעט דע ר בַײ ֿפרי דער  אין מָארגן  ֿפַאר 

 די ,קָאּפונטערן א געברענט  הָאט קישן דָא ס ,נַאכט גַאנצע ַא ט ז ָאּפג עלָא ניט מיך הָאט גע ֿפיל-שױדער 
 גָאט געב עטן  ַאזױ  הָאב'כ ,מינוט ַא אױף אַײנגעשל ָאֿפן  טני בין איך  ָאבער  , ֿפַארמַאכט געװ ען  זַײנען אױגן 
 ...ֿפרי דערן אי אױֿפש טײן דַארֿפן ניט זָאל  איך, געשען זָאל  עּפ עס 

 לַאנ ג ער  דע ר  , ֿפ ָאר ױס ג עז ָא גט מי ר הָאט  ש רע ק  מ ַײן  װי  ג עװ ען  ַאזױ  איז 'ס  און ג עש ען  ניט  איז  נס דע ר  
 ך מ י הָאט  ע ר  . ּתמ יד װי  ֿפריִ ער  נָאך  קָאר יד ָאר  אין  " קס ןװַא א ױס ג ע " מ ָאר גן  אױ ף  איז  י ק שּפרי קַאש ט דַאר ע ר 
 און  לי זַאן  ֿפַא ר ניט  , ג עש עמ ט ניט  זיך  ער  הָאט  , גע ֿפו נע ן מי ך ער  הָאט  און ב ליק  נײַ ג ערי קן  ַאזַא מי ט  ג עזוכ ט 

 מָא ל  צװײ ט ע  דָאס  –  מָא ל צ װײ " ּפיש ע רן  " קול ַא  אױ ף  אױ סג ע רו ֿפן  ג לײַ ך  און  טיש  בַײם  ַאנד ע רע  די  ֿפ ַאר  ניט 
 זָא ל  ע רד  די  ג עװ ָא לט ב ָאה'כ . שלי ַאּפ ע ס מיט  טיש  ם עאינ  ֿפַאר גר ָאבן   קָא פ מַײן  הָאב  איך . שטי ל ע ר ביס ל  ַא 

 ַאנש ט ָאט , ֿפַאר ג עס ן  ניט ער  הָאט  נָאכ ַאנַאנ ד  װָא כן  און טע ג  ַאזױ  .אַײנש ל ינג ן  מ יך  און ע ֿפ ענ ען אױ ֿפ  זיך 
 מַײן  ַאז ױ  מיר  צַא ּפט  ער  ֿפ ַאר װָא ס  ג ע װּוס ט  ניט  הָאב. ּפיש ע ר ן ג עהײ סן  אים  בײַ  ש ױן  איך  הָאב  גײַ נע רן יצ

 ֿפַארש ט ַאנ ען  און  נַאיִ װיט ע ט מַײן  ֿפון  ַארױ ס ג עװ ַאק סן  ביס ל  ַא בין'כ ביז  צַײט  לַאנ ג ע ַא  גע נומ ען  הָאט 'ס , בלו ט
 סי מן  ַא  . גר ע סע ר ביזיו ן שטַארק ע ר מַײן , ג רױ ס גע װ ען  איז  מיר אין  נקמה  זַײן  . סיבה ַא  ג עה ַאט  הָאט  ע ר  ַאז
 . ל עבן  ג ַאנצן  ַא  זּכרון  אין  ַאר ב ליב ןֿפ איז  ער 
■ 
 


