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  איציק מַאנגער

  אַײזיק מאיר דיק
  
  
  

, ןלעבן לײבוש קַאמינסקיס הױז הָאבן זיך געזַאמלט מענטש
. און דער עיקר װַײבער, דןשײנע ִײ, מלאכות-בעלי, קרעמערס

װָאס הָאבן שױן ָאּפגעקינדלט און , ַאזױנע. װַײבער יונגע און ַאלטע
, עדטמען הָאט גער. װָאס גרײטן זיך ערשט צו קינדלען, ַאזױנע

געמַאכט מיט די הענט און געטַײטלט מיט די ֿפינגער צו די 
  .ַא יָאמער, הָאט זיך געטרָאגן ַא געװײן'ֿפון װַאנַאן ס, ֿפענצטער

   
 הָאט –, ַא מױד הָאט זיך אַײנגעעקשנט און נײן און נײן און נײן

מַאמע װילן זי - טַאטע–. געזָאגט ַאן עלטערע יִידענע אין ַא שײטל
אױף ַאלע יִידישע טעכטער געזָאגט , גיבן איר ַא נדן, גןֿפַארזָאר
, ַא שַארֿפער מוח, ּתורה-ַא בן, דער חתן איז ַא צַאצקע, געװָארן

הלואי בַאשערט מיר דער אױבערשטער ַאזַא מציאה ֿפַאר מַײן 
איך װָאלט געטַאנצט אין די גַאסן ֿפַאר , גלױבט מיר, טָאכטער
  .ׂשמחה

  
 –,  הָאט זיך ָאּפגערוֿפן ַא צװײטע יִידענע–? הלמאי לָאמיר זָאגן
דער , זײ הָאבן איר ּתמיד נָאכגעגעבן. מַאמע-שולדיק זענען טַאטע

, אֿפשר דָאס, טעכטערל –, זיך געצַאצקעט מיט איר, יחידה-בת
זי הָאט זיך . ַאז זי װעט ּפועלן,  איצט מײנט זי–? אֿפשר יענץ

מַאמע הָאבן -ס טַאטעװָא, אַײנגעעקשנט און װיל נישט דעם חתן
און דָא איז ֿפַאר דער , שרַײט חלשט, זי װײנט, אױסגעקליבן

  .לעבן'כ,  ַא שײנע קָאמעדיע–חתונה 
  

 הָאט געזָאגט ַאן עלטערער יִיד צו ַא –, ַא משוגענע װעלט געװָארן
בַײ די .  די אײער װילן זַײן קליגער ֿפַאר די הינער–. צװײטן

  .מַאמע די װערט ָאט ַאזױ ֿפיל-עהַײנטיקע קינדער הָאבן טַאט
  
װָאס דָאס הָאט , ער יִיד הָאט ָאּפגעמָאסטן אױֿפן ֿפינגערד

  .בַאדַארֿפט צו הײסן׃ גָארנישט
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אין דעם ַאלעם זענען , חײם' ר, איך װעל אַײך זָאגן דעם אמת
, ֿפַארברענען מען װָאלט זײ בַאדַארֿפט, ביכלעך-שולדיק די מעׂשה

-קױם בַאװַײזט זיך דער ּפַאקן. אױֿפן ֿפַײער, ביכלעך-ָאט די מעׂשה
  מען כַאּפט זיך צו צו זַײ װי , װערט ַא בהלה אין שטוב, טרעגער
די װַײבער לעקן ממש די ֿפינגער ֿפון ָאט די . װַאסער-צו מצה

װָאס , ַאז ַאלצדינג, אױסטרַאכטענישן און די טעכטער מײנען
, ף ַאלצדינג נָאכטָאןַאז מען דַאר, משה- ּתורתזאי, שטײט דָארטן

   .ָאבער מיטן ַאקורַאט. שטײט דָארט געשריבן'װי ס, ּפונקט
  

 הָאט ָאּפגעֿפָאנֿפעט ַאן –, ביכלעך- נַא דיר ַא סדרה מעׂשה
 איך בין ַא מָאל געװען ַא בעלן –. ַאנדערער יִיד אונטער דער נָאז

 הָאב .ביכלעך-שטײט געשריבן אין ָאט די מעׂשה'װָאס ס, צו זען
און ַארַײנגעקוקט , ֿפַארשטײט איר מיך, יך ָאנגעטָאן די שּפַאקולןא

איז אױֿפן , הָאב קײן טעות נישט'אױב כ. ביכל-אין ַאזַא מעׂשה
ער זָאל זַײן . ד"בלעטל געװען ָאנגעגעבן ַא געװיסער אמ-שער

  .דער מחבר, ַא װילנער הײסט עס, טַאקע ַא היגער
  
 װָאס הָאט איר –, ַא צװײטערהָאט נַײגעריק געֿפרעגט  – ,נו, נו

  .טשעקַאװע צו הערן? ביכל-זיך דערװּוסט ֿפון דעם מעׂשה
  
 הָאט אים ָאּפגעענטֿפערט –, עּפעס ַא מעׂשה מיט ַא ֿפַארליבעניש 

איז געװען זײער קונציק 'ס,  הלמאי לָאמיך זָאגן–. דער ערשטער
די . בלַאט-שטײט אױֿפן שער'װי ס, װיציק און שּפיציק, געשריבן

  ָאבער אײן זַאך בין , מעׂשה מיטן ַאקורַאט געדענק איך נישט
  װָאס , איך געװױר געװָארן׃ ַאז דער מחבר איז ֿפון די נַײע ֿפײגל

מען דַארף זײ ַא ביסל , ַאז יִידן זענען ָאּפגעשטַאנען, הַאלטן
, מסּתמא, איר װײסט שױן. גלַײך מַאכן מיט לַײטן, אױסבילדעװען

 .שרַײבערלעך׃ מיט לַײטן גלַײך ַײ דעם מיןװָאס דָאס הײסט ב
 

הָאט זיך  –, ַאז יִידן רעדן סּתם אין דער װעלט ַארַײן, איך הָאב ליב
, ביכלעך-  מעׂשה–, ּפלוצעם ָאנגערוֿפן אײנער ֿפון דער עדה

הָאב , מַײנע ליבע יִידן,  איך–אײנער ֿפון יענע ֿפײגל , ֿפַארליבעניש
-ַאן ערך ֿפון הונדערט מעׂשה. וקטנישט נָאר ַארַײנגעק, געלײענט

ד און "װָאס חתמעט זיך אמ, ביכלעך ֿפון דעם דָאזיקן שרַײבער
ביכלעך -די דָאזיקע מעׂשה. מאיר דיק-הײסן הײסט ער אַײזיק

נישט ,  נישט געשטױגן–זענען נישט קײן סּתם אױסטרַאכטענישן 
יִידישע זײ מָאלן דָאס . װָאס הָאבן ַא מײן,  נָאר ביכלעך–געֿפלױגן 

, זענען אױסן צו בילדן דעם ּפרָאסטן מענטש, לעבן מיטן ַאקורַאט
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זײ לַאכן ָאּפ ֿפון דעם מין , אמת. אים דערצײלן ֿפון װעלטזַאכן
װָאס מיר יִידן הַאלטן זיך נָאך מיט , יחוס און ַאנדערע נַארישקײטן

װָאלט 'לעבן ס'כ. גלַײך זײ װָאלטן געשטַאמט ֿפונעם בַארג סיני, זײ
נָאר ַאֿפילו יִידן מיט בערד , ַאז נישט נָאר װַײבער, ישט געשַאדטנ

זײ װעלן געװױר . ביכלעך-זָאלן ַארַײנקוקן אין די דָאזיקע מעׂשה
און ַאז , ַאז נישט אױף יענער זַײט מיל ענדיקט זיך די װעלט, װערן
ליגן װי דער װָארעם אין כרײן , איך בעט איבער אַײער כבוד, זײ

  .ז קײן זיסערע איז נישטָאַא, און מײנען
  

? װער איז דָאס דער חכם עּתיק; יִידן הָאבן זיך איבערגעקוקט
װָאס הָאט זיך , מלאכה-ַא בעל. ּפיקורסַאשלומקע ' איז ר'ס, ַאהַא

-װָאס גײען ַארױס אױף עֿברי, צוגעכַאּפט צו די נַײע סֿפרימלעך
ון נָאך װי א, װָאלטן אים געענטֿפערט, די ֿפרומע יִידן, זײ. טַײטש

װָאס הָאט ַאלעמען , װען נישט ַא ּפַאסירונג, ַאזױ געענטֿפערט
ָאס װצעטרײסלט און געמַאכט ֿפַארגעסן אים דעם ביז נָאר 

   .געֿפירטן שמועס
  

. אין לײבוש קַאמינסקיס שטוב הָאבן זיך איבערגעשריגן קולות
יך װעט זַײן ַאזױ װי א'ס„הָאט געשריגן׃ , רב לײבוש קַאמינסקי, ער
   הָאט זיך געבעטן׃, די אשה צנועה ּפערעלע, זַײן װַײב. “װיל

ביז איבערמָארגן װעט זי זיך נָאך , לײבוש, נָאר נישט מיט ּכעס„
זי איז ַא געטרַײע טָאכטער און װעט טָאן װָאס , איבערטרַאכטן

   ...“מַאמע װעט הײסן-טַאטע
  

, נײן„די טָאכטער הָאט ָאבער געװײנט און װײנענדיק געשריגן׃ 
איך װעל גיכער גײן , ט ּפועלןשינאיר װעט בַײ מיר גָאר! נײן, נײן

אײדער צו נעמען ַאזַא חַײציקל ַאלײן ֿפַאר ַא , ֿפון דער װעלט
  . “מַאן

  
 הָאבן איבערגעֿפרעגט די –? װער איז דָאס דער חַײציקל ַאלײן

ַאז ער הײסט גָאר אין , דוכט זיך? דער חתן אירער – ,װַײבער
  .נדערשגַאנצן ַא

  
 הָאט זיך ָאּפגערוֿפן שלומקע ַאּפיקורס מיט ַא –, חַײציקל ַאלײן

-ַא גערָאי ֿפון אַײזיק, דָאס איז ַא העלד –, ֿפירנדיקער מינע-טרױם
  .מאיר דיקס מעׂשה
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און זײער , די יִידן און די יִידענעס הָאבן זיך איבערגעקוקט
צי ער איז סּתם , איבערקוקן זיך הָאט בַאטַײט׃ ער רעדט ֿפון היץ

ֿפון “ גערָאי„װָאס קער זיך ָאן ָאט דער . ָאט דער יִיד, דעה-ַא חסר
מאיר דיקס מעׂשה מיט לײבוש קָאמינסקיס טָאכטער און -אַײזיק

יחידה װיל -װָאס רב לַײבוש װיל יָא און זַײן בת, מיט דעם שידוך
 אײדער צו, איז איר ליבערשט צו גײן אין קֿבר ַארַײן'און ס, נישט

   ?דער חוּפה
  

ֿפַארשטַאנען דָאס , װַײזט אױס, הָאט“ ַאּפיקורס„דער 
איבערװינקען זיך און ער הָאט נישט קײן סך געברַײעט און 

רב שמערל , ָאנגעהױבן צו דערצײלן די מעׂשה מיט דעם נגיד
ער הָאט די מעׂשה געדענקט . און זַײן ּתכשיט חַײציקל, שיּפער

ָאלט זי זיכער דערצײלט ֿפון ָאנהײב ּכמעט װָארט בַײ װָארט און װ
, װָאלט זיך נישט דערהערט ַא מוראדיקער קװיטש'װען ס, ביזן סוף

ַא „לײבוש קָאמינסקי׃  ַא שַארף געװײן און דָאס געשרײ ֿפון רב
 “!ָאקטָארדַא  !דָאקטָאר

   
 זיך, בױגן- אױס- גרשון דער משרת איז ַארױסגעלָאֿפן ֿפַײל

גנס דורך די רעדעלעך יִידן און דורכגעשלָאגן מיט די עלנבױ
-ַאז די בת, משמעות. רן הױזַאװָאס זענען געשטַאנען ֿפ, יִידענעס

װי די , יחידה הָאט װידער געחלשט און נָאר אײן גָאט װײסט
  .מעׂשה װעט זיך ענדיקן

  
 – הָאט זיך ָאּפגערוֿפן בערל מלמד –די מעׂשה װעט זיך ענדיקן 

 און די חתונה, סֿפירן זַײנסװָאס רב לײבוש װעט אױ, מיט דעם
 . ּפטור–װי גָאט הָאט געבָאטן און , װעט זַײן

  
 הָאט זיך געהיצט –? רב בער, ֿפון װען ָאן זענט איר עס ַאזַא חכם

זענען מלמדים דװקא ,  לױט מען שמועסט–. ”ַאּפיקורס„דער 
און ַאז איר װילט אַײך . נישט ֿפון די גָאר גרױסע חכמים

גײט ַאהײם און לײענט אַײך דורך דיקס , לָאראיבערצַײגן אױף ק
חַײקל יענטעס ֿפון דער שטָאט ' מעׂשה װעגן דעם מלמד ר„

װעט אַײך 'און ס, “װָאס איז געשװּומען קײן ַאמעריקע, ּפינסק
  .ליכטיק װערן אין די אױגן

  
הָאבן זיך “ ַאּפיקורס„דער מלמד מיטן , ַא װָארט ֿפַאר ַא װָארט

ט געשָאטן מיט ּפסוקים און דער דער מלמד הָא. געהיצט
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, מיט גלַײכװערטלעך און מיט טַײטשעשע װערטער“ ַאּפיקורס„
  .ביכלעך-װָאס ער הָאט זיך אױסגעלערנט ֿפון דיקס מעׂשה

  
נָאר גרָאד . װײסט מיט װָאס די מלחמה װָאלט זיך געענדיקט װער

איז ֿפַארן הױז , הָאט שױן געהַאלטן בַײ ּפעטש'װען ס, אין דער רגע
אין ַא , ֿפַארֿפָארן ַא קַארעטע און דער קריסטלעכער דָאקטָאר

ַארַײנגעגַאנגען צו רב לײבוש  איז, קיַאעלבשװַארצן הַא, לַאנגן
  .קַאמינסקי אױף ַא װיזיט

  
איר געטָאן אַײזיק מ- הָאט ּפלוצעם ַא ֿפרעג–? װָאס קומט דָא ֿפָאר

װָאס איז גרָאד ֿפַארבַײגעגַאנגען און געזען דָאס געזעמעל , דיק
  .מיט יִידן און יִידענעס

  
נָאר ָאנגעהױבן צו דערצײלן הָאבן , געֿפרעגט הָאט ער אײנעם

װָאס דער , יעדער הָאט עּפעס געװּוסט. עטלעכע מיט ַא מָאל
איז . ױראיז ּפונקט קַאּפ'ַאז ס, בַאװיזן, צװײטער הָאט ָאּפגעלײקנט

ַאז ער קָאן בַאװַײזן , קומט דער דריטער און זָאגט, דוכט זיך גוט
  .װי יענע בײדע הָאבן געזָאגט, איז גָאר ַאנדערש'ַאז ס, מיט עדות

  
דיק איז געשטַאנען און הָאט זיך צוגעהערט מיט גרױס 

ַאז , ער קען זַײנע יִידן און װײסט. ער איז געניטער. אינטערעס
, מוז ער ַאלע לָאזן אױסרעדן, עס געװיר װערןאױב ער װיל עּפ

און דערנָאך ֿפון הונדערט , דרײען מיט די ֿפינגער, אױסטַײטשן
יעדעס װָארט איז ַא . ָאבער ַא װיכטיקס, װערטער אױֿפכַאּפן אײנס

ָאבער נישט יעדער שליסל ּפַאסט זיך צו יעדן , שליסל צו עּפעס
װָאס זָאל קלָאר , קע װָארטמען דַארף געֿפינען דָאס ּפַאסי. שלָאס

  ...מַאכן דעם ענין
  

איז ֿפַאר אים ַאלץ 'הָאט נישט געדױערט קײן סך און ס'און ס
  ֿפַארַאן נָאך ַא . קלָאר ביז צום װײטיק. געלעגן אױף דער הַאנט

סך טונקעלע װינקלען אין יִידישן לעבן װָאס נױטיקן זיך אין ַא 
נישן ֿפלַאטערן ַארום װי אַײנרעדענישן און ָאבערגלױבע .ּתיקון

ער . ֿפלעדערמַײז און ֿפילן זיך הײמיש אױף דער יִידישער גַאס
דערמָאנט זיך דָאס טשעקַאװע בַאגעגעניש ֿפון צוריק מיט 

און , ער איז ַאהײמגעגַאנגען שּפעט בַײ נַאכט. עטלעכע װָאכן
װי יׂשראליק דער , דורכגײענדיק דעם שולהױף הָאט ער געזען

, און ער, זיך ַארום אײנער ַאלײן איבערן שולהױףיתום דרײט 
װָאלט געקָאנט שװערן ַאז ער הָאט געזען די , אַײזיק מאיר דיק
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חוזק צוגעלײגט צו -װָאס די לֿבנה הָאט מעׂשה, זילבערנע לַאטע
  .דעם יתומס הױקער

  
מַאכן זיך 'ס.  הָאט ער דענסטמָאל געטרַאכט–מילא ַא יתום 
-ַאזױ איז דער סדר. ַאמע מוזן שטַארבןמ-טַאטע. ַאזעלכע זַאכן

דָאס ,  זיך װַאלגערן אין שולהױףזָאבער צי יעדער יתום מו. העולם
? איך בעט אַײך, און צו װָאס טױג דער הױקער. איז שױן ַא קשיה

  ?לַאטע-ּכדי די לֿבנה זָאל אױף אים לײגן איר חוזק
  

כט ער ַאזױ הָאט דיק געטרַאכט דענסטמָאל און דָאס אײגענע טרַא
לַאטע אױֿפן יִידישן הױקער ברענט און יִידן ֿפילן -די חוזק. איצט

זײ טרָאגן דעם הױקער מיט גדלות װי ַאן אמתן ,  נישטועס ַאֿפיל
  .בריװ-יחוס

  
יעדער אין זַײן . דער עולם איז זיך צוביסלעך ֿפונַאנדערגעגַאנגען

גנטלעך ַאז אײ, מאיר דיק הָאט זיך אױך דערמָאנט-און אַײזיק. װעג
. הָאט ער שױן ֿפון לַאנג בַאדַארֿפט צו זַײן אין רָאמס דרוקערַײ

דער „הָאט ער מיט זיך ַא שּפָאגל נַײע מעׂשה , ערשטנס
. דער עולם װעט ֿפון דער מעׂשה גָאר ָאנקװעלן. “װַײבערישער סוד

דער , צװײטנס װיל ער איבערשמועסן מיט איר, און צװײטנס
עבן צו ֿפַארשטײן ַאז צװײ רובל ֿפַאר ַא איר ג, דֿבורהקע, דרוקערין
 –, װעט ער איר זָאגן, טַײטש' ס–. ביכל איז צו װײניק-מעׂשה

ביכלעך לײענט -מַײנע מעׂשה, זָאלט איר מיר געזונט זַײן, דֿבורהקע
מען רַײסט די קלײנע ביכעלעך ֿפון . געשמַאק, הרע- קײן עין, מען
ע זָאל טַאקע דער זש װָאס און ֿפַאר, ד ממש ֿפון די הענט"אמ

  ?מחבר נישט הָאבן כָאטש דרַײ רובל ֿפַאר ַא מעׂשה
  

װי די דָאזיקע ברײטע , און אַײזיק מאיר דיק זעט שױן אין דמיון
װיל , רַאנגלט זיך מיט אים, שװַארצע אױגן, מיט די קלוגע, יִידענע

װי ַא , װעט איר העלֿפן'ָאבער ס, נישט אַײנגײן אױף זַײנע ּתֿביעות
אױֿפהערן ? קָאן זי טָאן, ַא שטײגער, װַארום װָאס. ַאנקעסטױטן ב

יִידישע װַײבער װעלן הָאבן . גײט שױן גײט? דרוקן דיקס מעׂשיות
ֿפַארשטערטע שבתים און דֿבורהקע װעט ָאנװערן ַא נישקשהדיקן 

 קָאנען –,  ַאזױ טרַאכט אַײזיק מאיר דיק–װָאס בײדע זַאכן , ּפדיון
  .ל"װעט זַײן בַאשערט ַאן אומגליק ר'דן ססַײ. נישט געמָאלט זַײן

  
. דער שװַארצער דָאקטָאר אין דער קַארעטע איז ֿפַארבַײגעֿפָארן
, דיק הָאט אים בַאמערקט און ער הָאט זיך דערמָאנט אין דעם
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װָאס די יִידן הָאבן אים דערצײלט װעגן לײבוש קַאמינסקי און זַײן 
 די לעצטע טרַאגעדיע איז נישט די ערשטע און נישט'ס. טָאכטער

ַא סך מָאל ענדיקט זיך ַאזַא סכסוך . לעבן-אין יִידישן ֿפַאמיליע
ָאבער אין דעם ֿפַאל איז ֿפַארַאן די , מַאמע-מיטן נצחון ֿפון טַאטע

זָאל , לײבוש קַאמינסקי װעט נישט נָאכגעבן' ַאז אױב ר, סּכנה
ַײלע און דָאס חלשן ַאלע װ. דָאס יונגע מײדל גײן ֿפון דער װעלט

װַײזן בַאשַײמּפערלעך , דָאס מוזן ָאנקומען ַאלע מָאל צום דָאקטָאר
  , אױסלָאזן זײער, חלילה, קָאן זיך'ַאז ס

  .זײער שלעכט
  

שרַײבער הָאט -יָאריקן מעׂשה-די ֿפַאנטַאזיע ֿפון דעם ֿפוֿפציק
װי עס ּפיקט זיך , ער הָאט בֿפירוש געֿפילט. ָאנגעהױבן צו שּפילן

ַא מעׂשה „. גענומען ֿפונעם לעבן, ַא מעׂשה, ע מעׂשהאױס ַא נַײ
ֿפון דער מעׂשה . װָאס הָאט ּפַאסירט אין דער שטָאט אילון, שהיה

איז ַא מָאל געשען מיט דער 'סַארַא אומגליק ס, קָאן ַא יעדער זען
  .“שײן-װָאס װַאר װּונדער, יחידה ֿפון רב לײבוש קַאמינסקי-בת
  

איז ער צוגעקומען צו רָאמס , רנדיקַאזױ טרַאכטנדיק און קלע
  .דרוקערַײ

   
ער הָאט איבערגעגעבן זַײן מַאנוסקריּפט און ֿפַארֿפירט ַא שמועס 

װָאס , ביז ער איז צוגעקומען צו דעם ענין, װעגן דעם און יענעם
ַאז ער װיל ֿפון הַײנט ָאן ֿפַאר ַא , נעמלעך, הָאט אים געקװעטשט

, לעבן' כ–. שט װי ביז איצטער צװײאון ני, ביכל דרַײ רובל-מעׂשה
  ַא מחבר מוז , איז נישט קײן יושר' ס–,  הָאט ער געטענהט–

װי , ביכלעך שלינגט מען-ַאז מַײנע מעׂשה, בֿפרט, אױך לעבן
  ...הָאלעשקעס

  
 דֿבורהקע די דרוקערקע הָאט אױֿפגעעֿפנט מױל און אױערן׃

? אַײזיק מאיר' ר,  װָאש רעדט איר–,  הָאט זי געטענהט–, טַײץ'ס
װער הָאט עס געהערט ַאזױנס׃ . ֿפיל צװײ רובל זענען שױן אױך צו
איר טרַײבט . גײט סױן גײט? ביכל-דרַײ רובל ֿפַאר ַא מעׂשה

  .קַאטָאװעס
  
הָאט זיך  אַײזיק מאיר דיק. הָאט איר ָאבער גָארנישט געהָאלֿפן'ס

כלעך בי-זַײנע מעׂשה. אַײנגעשּפַארט און הָאט אױסגעֿפירט זַײנס
, אי בַאלערנדיק, זײ זענען אי אינטערעסַאנט.  ַא שםןהָאבן שױ

אי , מען קָאן זײ אי לײענען. מיט קַאטָאװעסלעך און מיט ערנסט
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לעצטנס הָאט ער ָאנגעהױבן צו שרַײבן מיט ַא סך . לערנען ֿפון זײ
“ טַײערע לעזערין„ַאז זַײן , טַײטשישע װערטער מיט דער ּכװנה

  .“טַײץ„ן ַא ביסעלע זָאל זיך אױסלערנע
  

ביכל בַאצָאלט -די דרוקערקע הָאט אים ֿפַאר דעם נַײעם מעׂשה
  , ַא שטיק געזונט הָאט עס איר געקָאסט. גַאנצע דרַײ רובל

מאיר איז ַארױסגעגַאנגען -און אַײזיק, ָאבער זי הָאט בַאצָאלט
װי דער , איצט װעט ער. צוֿפרידן ֿפון דעם נצחון, הָאֿפערדיק
 יעדע װָאך ָאדער צװײ צושטעלן ַא נַײע מעׂשה און ,שטײגער

  .בַאקומען מיט ַא רובל מער
  

איז ער , לײבוש קַאמינסקיס הױז' ֿפַארבַײגײענדיק אױף צוריק ר
ָאבער ער הָאט גָארנישט , זיך ַא װַײלע צוגעהערט, שטײן געבליבן

, אֿפשר, גלַײך גָארנישט געשען, איז שױן געװען שטיל'ס, געהערט
 איז די טָאכטער שױן מסּכים צום –, ט ער ַא טרַאכט געטָאן הָא–

װי , איבערמָארגן, שידוך און די חתונה װעט טַאקע זַײן מָארגן
  .מַאמע װילן-טַאטע

  
 אין דער –,  הָאט ער בַאשלָאסן–, זָאל נישט זַײן'װי ַאזױ ס„

ָאט , װעל איך זײ געבן ַא גָאב, װָאס איך װעל איצט שרַײבן, מעׂשה
, יחידה-די בת, און די טָאכטער. ָאזיקע טַאטעס און מַאמעסדי ד

װָאס איר , װעט אין מַײן מעׂשה חתונה הָאבן דװקא מיט דעם
װָאס ער , ער הָאט הנאה געהַאט ֿפון דעם שּפיצל. “הַארץ בַאגערט

גרײט זיך ָאּפצוטָאן אין זַײן נַײער מעׂשה און מיט אַײליקע טריט 
  ....די זיך צו זעצן שרַײבןּכ, איז ער ַאהײמגעגַאנגען

  
  
,  ֿפַארלַאגּפרץ. ל-. י: אביב- תל,  אין ּפרָאזעשריֿפטן,"  געשטַאלטןנָאענטע"[

 51-46].'  'זז, 1980
 לעָאנַארד,  ֿפינקלרֿפאל,  און צוגעגרייט ֿפון איציק גָאלדענבערגבַאַארבעט
  ַאֿברהם ֿברוך בערקָאוויץאון, ּפרַאגער
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