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  שלום עליכם

  קדשּתוקדלּת 
  
  

  א

  ) ? װָאס װעט זַײן ֿפון מיר–. שװַאכע ֿפעִיקײטן–.מַײן צונעמעניש(

קײן ַאנדער נָאמען הָאב איך ניט געהַאט אין .. .”איװַאן ּפָאּפירילע„
װָאס איך , אֿפשר דערֿפַאר. דער הײם צװישן ַא גַאנצע כַאליַאסטרע

װעלן הָאב איך טַאקע ניט . דָאס ַאחוץ? הָאב ניט געװָאלט לערנען
װָאס איך , ָאדער אֿפשר דערֿפַאר? װער װיל דָאס לערנען. געװָאלט

קײן שטַארק גוטן . דָאס קָאן אױך זַײן? הָאב געהַאט ַא גרָאבן קָאּפ
די ּתֿפיסה איז בַײ , דָאס הײסט. קָאּפ הָאב איך טַאקע ניט געהַאט

. הַארטע ּתֿפיסה ַא – ַאזױ הָאט דער רבי געזָאגט –מיר געװען 
. איז ָאנגעקומען שװערלעך, אײדער איך הָאב ּתוֿפס געװען ַא זַאך

ֿפַאר אַײך -ניט, דערֿפַאר ָאבער איז דער זּכרון געװען בַײ מיר
װָאס איך , ניט געװען די זַאך! זײער ַא שװַאכער-זײער, געדַאכט

און , ָאט הָאב איך אױסגעלערנט אױף אױסװײניק. זָאל געדענקען
, איך קָאן מיך גָאר ניט דערמָאנען.  הָאב איך עס שױן ֿפַארגעסןָאט

װָאס מע הָאט מיר , מיט די שמיץ, מיט די ּפעטש, ַאז די קלעּפ
אומזיסט הָאט נעבעך מַײן טַאטע זיך ָאּפגעגעסן . ַארַײנגעטײלט
. אומזיסט זענען נעבעך געװען דער מַאמעס טרערן. דָאס הַארץ

  . יט גענומעןעס הָאט קײן זַאך מיך נ

  ? װָאס װעט זַײן ֿפון דיר! איװַאן ּפָאּפערילע! געװַאלט –

  ...?װָאס װעט זַײן ֿפון מיר! יִידישע קינדער! געװַאלט –

  

  ב

 מַײן –. איך בין שױן ַא חתן,  מזל טוֿב–. מַײן טַאטנס ֿפרײד(
 איך ֿפָאר צו מַײן ּכלה –מחוּתנס יִיחוס און מַײן ּכלהס מעלות 

   ) –. ֿבטו-אױף יום
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ּפורים , למשל. איך הָאב שױן ַא מָאל געזען מַײן טַאטן ֿפרײלעך זַײן
. אױף ַאלערלײ ׂשמחות. ׂשמחת ּתורה נָאך הקֿפות. צו דער סעודה

װָאס איך , װי ער איז געװען יענעם ערֿב ּפסח, נָאר ַאזױ ֿפרײלעך
װָאס .  הָאב איך אים נָאך קײן מָאל ניט געזען–, גײ אַײך דערצײלן

.  איך בין ַא חתן געװָארן–? זשע איז מיט אים געװען די גדולה
 דער –? װער איז דער מחוּתן! מיט מזל זָאלט איר לעבן! מזל טוֿב

די . ַא מיוחס, ערשטנס. מחוּתן איז שױן אײן מָאל ַא מחוּתן
די זוסמַאנס ֿפון ? הָארינשטײנס ֿפון רַאדָאמישל הָאט איר געקענט

ן די טשעבילסקיס ֿפון שּפָאלע הָאט איר או? ָאסטרַא װײסט איר
, ניט הַײנט? איז ער בַײ זײ געװען ַא קָאמיסיָאנער? אױך געהערט

הַײנט איז ער ... אײדער ער הָאט זיך מיט זײ צעקריגט. מָאל נָאר ַא
נדן גיט ער . נָאר ַא סוחר, ניט קײן גרױסער. שױן ַאלײן ַא סוחר

דערֿפַאר .  מָאל ַאזױ ֿפילמַײן טַאטע גיט צװײ. ניט קײן סך. אױך
איך ַאלײן קען זי !  שױן אײן מָאל ַא ּכלה–גיט מען מיר ַא ּכלה 

, װָאס הָאבן זי געזען, נָאר די. איך הָאב זי נָאך ניט געזען. נָאך ניט
די , און געזען הָאבן זי דער טַאטע. קָאנען זיך ֿפון איר ניט ָאּפלױבן

. מַײן שװָאגער,  איר מַאןמַײנע ַאן עלטער שװעסטער און, מַאמע
ַאז זי , און די שװעסטער זָאגט. ַאז זי איז ַא שײנע, זָאגט די מַאמע

ַאז זי , און מַײן שװָאגער דרינגט. װי ַא קלוגע, איז ניט ַאזַא שײנע
עס ליגט איר די גוצקײט אױֿפן . װי ַא גוטע, איז ניט ַאזַא קלוגע

בין איך זי ניט ,  ניט זַײןַאז װָאס זי זָאל, זָאגט דער טַאטע. ּפנים
ַאבי איך הָאב זי ַאזױ טרַאכט איך מיר ... װערט ניט װערט... װערט

. װי ַאן ערלעכער יִיד אױף משיחן, און קוק שױן ַארױס אױֿפן ּפסח
ַאז אױף ּפסח ֿפָאר איך מיך דורך , װָארום איך הָאב געהערט זָאגן

  . ם צו גַאסטינּתוחצו מַײנע מ

  

  ג

   ) –.  ַא הֿבדלה ַא צוגָאב–. ירטער קידושַא קָאמּפליצ(

מַײנע , ַאזױ זָאגן זײ.  חלילה ניט צו דער ּכלה,מחוּתנים צו די
.  דָאס איז מַײן עסק–װָאס איך דענק װעגן דעם . מַאמע-טַאטע

מוז איך מיר אונטערגעבן , און װַײל איך בין נָאר בַײ זײ אין רשות
און װָאס זָאגט ַא . יר זָאגןװָאס זײ װעלן מ, און אױסהערן ַאלצדינג
װי ַא , ַאז איך זָאל זיך הַאלטן, זײ זָאגן? טַאטע ָאדער ַא מַאמע

, און ַאז איך זָאל עסן, װי ַא מענטש, און ַאז איך זָאל זיצן, מענטש
  . און ַאז איך זָאל ניט רעדן קײן נַארישקײטן, װי ַא מענטש
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ז דו ביסט ַאן ַא, דו זָאלסט זיך ניט ַארױסבַאװַײזן,  בקיצור–
  ... איװַאן ּפָאּפערילע

  : ָאט דָאס זָאגט מיר דער טַאטע ָאן און ֿפַארכַאּפט זיך

  ?  װָאס–צי װער , טוֿבדיקן קידוש קענסט דו שױן-דעם יום!  שַא–

ֿפון װַאנען זָאל איך . איך קען אים נָאך ניט. ַאז נײן, לָאזט זיך אױס
, ובֿפרט? הָאט דָאס ַאזַא קָאּפװער ? ֿפון ֿפַאר ַא יָארן? אים קענען

 און –ַאז הַײנטיקער ּפסח ֿפַאלט אױס ַאקורַאט שבת צו נַאכט 
דָא מוזט איר קענען קידוש מיט הֿבדלה ! דָאס איז ַאן אומגליק

איז אױך ַא , מָאלט אַײך, דער ּפסחדיקער קידוש ַאלײן. אין אײנעם
 –ז קַארג אי. ”זמן חרותינו„ גײ געדענקט דעם –גענוגיקע מּכה 

און מיט ַא , ”קדשּת„מיט ַא , נַאט אַײך נָאך ַא הֿבדלה ַא צוגָאב
  ! ַא גוט שטיקל ַארבעט. ”הֿבדלּת וקדשּת„

 – זָאגט דער טַאטע –, ביזט ניט קלײן אױסצולערנען,  נישקשה–
   ...הָאסט נָאך געזונטע דרַײ װָאכן צו ּפסח

  

  ד

 ַא –. ֿפרַײע הַאנט ַא –. דער רבי שטודירט מיט מיר דעם קידוש(
   ) –. ”קדשּת„ מיט ַא ”הֿבדלּת„

ֿפַארלָאזן זיך ֿפון דעסטװעגן אין גַאנצן אױף מַײן יושר איז מַײן 
איך זָאל אים צושיקן דעם , הײסט ער מיר. טַאטע קײן בעלן נישט

ער זָאל מיט , ער װיל אים בעטן? װָאס דַארף ער דעם רבין. רבין
וֿבדיקן קידוש מיט דער הֿבדלה אין ט-מיר אַײנשטודירען דעם יום

ער . װי ַא װַאסער,  ַאז איך זָאל אים קענען–ָאבער ַאזױ . אײנעם
  : זָאגט ָאן דעם רבין מיטן הַארבן װָארט

, אױף דעם כַאמולע, איר זָאלט אױף אים קײן ּכֿבוד ניט לײגן
! ּפַאסעס זָאלט איר ֿפון אים שנַײדן. כָאטש ער איז מַײנער ַא זון

  !... קידוש זָאל ער מיר קענעןדער 

די גַאנצע . װי ַא ֿפרַײע הַאנט, דער רבי הָאט מער נישט בַאדַארֿפט
איך מעג מיך . דרַײ װָאכן זענען ַאװעקגעגַאנגען אױֿפן קידוש

. ַאז איך הָאב דעם קידוש געקענט טַאקע װי ַא װַאסער, בַארימען
דָאס !  צרותמיט דער הֿבדלה איז געװען. ָאבער נָאר דעם קידוש
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. װי ַא מיזמער, די הֿבדלה ַאלײן איז אױך געגַאנגען בַײ מיר, הײסט
און . ”קדשּת„ביזן ערשטן . ָאבער נָאר ביז ַא געװיסער סטַאנציע

 איז כָאטש װער – ָאן און װַײטער ”קדשּת„ֿפונעם ערשטן 
 ַא, הָאט, װָאס הָאט אױסגעטרַאכט דעם קידוש, דער! צעזעצט

הָאט ער ַאװעקגעשטעלט ַא . ַאט װָאס צו טוןניט געה, םיּפנ
. ”קדשּתהֿבדלּת ו„ ַא ”קדשּת„ַאלד נָאכן און טַאקע ב, ”קדשּת„

ָאדער , אים זָאל זיך שטײן ָאדער קדשּת, װָאס װָאלט אים געהַארט
, איז הֿבדלּת. און ניט הֿבדלּת,  איז קדשּת–ממה נֿפשך ? הֿבדלּת

 איז ַא –ֿפרעגן בַײם רבין ? מוחצו װָאס דרײען ַא . איז ניט קדשּת
  ...קײן ַאנדער ענטֿפער איז ניטָא בַײ אים! ֿפרַאסק אין דער מָארדע

   

  ה

צװײ הונדערט ֿפוֿפציק מָאל  –. איך ֿפלי ַאכציק מַײל ַא שעה(
  )–. הֿבדלּת וקדשּת

 טוט מיך דער טַאטע ַא כַאּפ –? סט דו אינעם קידושט װּו הַאל– 
 קענסט דו אים –. איך הַאלט שױן בַײ ֿפָארן, טוֿב-שױן ֿפַאר יום

  ?שױן אױסנװײניק

  ! װי ַא װַאסער– 

  . זָאג,  ַאנו–

, צוג-װי ַא קורִיער, איך ֿפלי. עס גײט װי געשמירט. און איך זָאג
 צו דעם טנָאר עס קוּמ. מיט ַא גיכקײט ֿפון ַאכציק מַײל ַא שעה

, לערביסעלע שטי ָאן צו גײן ַא הױבט דער צוג, המֿבדיל
 ,ּתלבין קדושת שֿבת לקדושת יום טוֿב הֿבד„: אַײנגעהַאלטענער

   ”.קדשּת והֿבדלּת. ת-ש-ד-קום השֿביעי מששת ימי המעׂשה יאת ו

. נָאר הֿבדלּת וקדשּת, איװַאן ּפָאּפערילע,  ניט קדשּת והֿבדלּת–
צװײ הונדערט און ֿפוֿפציק מָאל זָאלסט דו מיר איבערחזרן 

  ...!”הֿבדלּת וקדשּת„

און חזר , װי ַא משוגענער, און איך גײ ַארום איבער דער שטוב
 ביז עס הױבט – ”הֿבדלּת וקדשּת, הֿבדלּת וקדשּת„: שטילערהײט

, מיר ָאן צו הֿבדלּתען און צו וקדשּתען אין די אױגן און אין קָאּפ
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 עס גײט –און איך ֿפַאל צו ַא ֿפַארטומלטער אױף דער קַאנַאּפע 
  ... ינוט צו חלשןמיר ָאּפ ַא מ

  .  ֿפרעגט מיך די מַאמע–? װָאס איז דיר –

   –... קדשּת והֿבדלּת,  הֿבדלּת וקדשּת– זָאג איך –, גָארניט –

 ֿפון װעגן –.  ֿפרעגט דער טַאטע–? ”והֿבדלּת„װָאס ֿפַאר ַא  –
 –? ”והֿבדלּת„ַא , איװַאן ּפָאּפערילע, הָאט זיך גענומען צו דיר

 מישט זיך ַארַײן די –? מָאל געהַאט ַאן עק טָאמער װָאלט דָאס ַא
דו װעסט אים ַאזױ ֿפַארשלָאגן דעם קָאּפ  –. לעבן זָאל זי, מַאמע

ַאז דָאס קינד װעט שױן , ס'ס און והֿבדלּת'מיט דַײנע קדשּת
  ... גָארניט װיסן אױף װָאס ֿפַאר ַא װעלט ער איז

זי הָאט מיך אױסגעלײזט ֿפון  –ע לַאנג לעבן זָאל די מַאמע מַײנ
 ַארַײנגעדרײט אין מיטן און ”והֿבדלּת„הָאט זיך ָאבער דער . גלות

װָאס איך זָאל ניט זָאגן . הָאט מיך ניט ָאּפגעלָאזט אױף קײן מינוט
 מיר ”והֿבדלּת„איז דער , און װעגן װָאס איך זָאל ניט טרַאכטן

  .  אין ּפנעם ַארַײןגעשּפרונגען מיר, געשטַאנען ֿפַאר די אױגן

  

  ו

 –. ”קדלּת„ דער שורש ֿפון –. איך מַאך מיר ַא סימן נָאך די ֿפערד(
 מיר אַײלן זיך אין שול –.  מַײן ּכלהס גרין קָאֿפטעל–. ַא בהלה
  ) –. ַארַײן

 הלּכטוֿב צו דער -איך בין געזעסן אױֿפן װָאגן און געֿפָארן אױף יום
און הָאב ניט װילנדיק ) ”םינצו די מחוּת„מַאמע זָאגן -טַאטע(

איז געקומען צו 'און ַאז ס, געחזרט דעם קידוש אױף אױסנװײניק
הָאב איך מיר געמַאכט , ”הֿבדלּת וקדשּת, קדשּת„דער סטַאנציע 

איז געגַאנגען , װָאס איז געגַאנגען לינקס, דָאס ֿפערד: ַא סימן
װָאס , דאון דָאס ֿפער. ”קדשּת„הָאט עס בַײ מיר געהײסן , גלַײך

ערֿפַאר דהָאט עס , הָאט געװָארֿפן מיט די ֿפיס, איז געגַאנגען רעכץ
דער ).  װַארֿפן– שורש קידַאט נעםֿפו (”קדלּת„געהײסן בַײ מיר 
און ַאזױ איז דָאס . ”רעכץ און לינקס, לינקס„: סימן איז געװען

ֿפרִיער : שױן ֿפַארבליבן בַײ מיר ֿפעסט אין מַײן געדעכעניש
 ”קדשּת„ און דערנָאך װידער ַא מָאל ”קדלּת„ דערנָאך ,”קדשּת„
איך !  אױסגעצײכנט– ”קדשּת וקדלּת וקדשּת„:  דָאס הײסט–
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װָאס זָאל , איז שױן ניט געװען דער ּכח אױף דער װעלט'ַאז ס, מײן
  !... עס קָאנען ַארױסרַײסן ֿפון מַײן זּכרון

מַאמע װילן -טעטַא(און ַאזױ בין איך געקומען בשלום צו מַײן ּכלה 
דעם טָאג ֿפון ערֿב ּפסח און ניט צַײט ) ”םינּתצו די מחו„ַאז , הָאבן

װָארום מע הָאט זיך שױן , געהַאט אֿפילו רעכט ָאנקוקן מַײן ּכלה
, ַא כַאּפעניש, עס איז געװען ַא בהלה. געקלױבן גײן אין שול ַארַײן

 געכַאּפט ַא אינעם טומל הָאב איך. הַא-טוֿבדיקער הו-אַײן ערֿב יום
ֿפון . ודע ינישט קײן מי.  ֿפון ַא מײדלהנישקש,  דַאכט זיך–קוק 

און קײן גוצקײט אױֿפן . איר חכמה קָאן מען נָאך גָארניט װיסן
אױב . זעט מען אױך ניט ַארױס, װי מַײן שװָאגער זָאגט, ּפנים

, ם איז ַא סימן ֿפון גוצקײטיקלײנע ּפרישטשיקלעך אױֿפן ּפנ
ַאז זי װָאלט ַא סך , איך מײן...  זַײן זײער ַא גוטעבַאדַארף זי

װי בַײ , ניט צעלָאזט, װען זי זָאל גײן די הָאר ֿפַארקעמט, געװינען
זי זָאל איבערבַײטן , אױך װָאלט ניט געשַאדט. ַאן ַאלטער מּכשֿפה

 עס ּפַאסט איר ניט קײן גרינער –דָאס גרינע זַײדענע קָאֿפטל 
װָאס בַאלד עּפעס , ָאס בַײ איר ֿפַאר ַא טֿבעאון װָאס איז ד. קָאליר

. מע דַארף זי ָאּפגעװײנען דערֿפון? װי ַא ֿפַײער, װערט זי רױט
דערװַײל טרַײבט מיך ... לָאמיך נָאר װערן מיט איר גוט בַאקַאנט

  ... דער מחוּתן אין שול ַארַײן

  

  ז

  דער–.  עליכםס- שלום קַאלטע –. מַײן מחוּתן אין שול(
  ...)”קדלּת„ סטָאּפ בַײ –. ר קידושּפסחדיקע

ַא יִיד איז ַאזױ ?  װָאס קען איך זָאגן װעגן אים–ן ּתמַײן מחו
 און דָא קומט צו אים ַא –, טוֿב-ֿפַארטַארַארַאמט מיטן הײליקן יום

בַאװַײזן דער , װָאס ער ֿפירט אים אין שול ַארַײן, גַאסט ַא חתן
! איז ניט קײן קלײניקײטדָאס . װָאס ער הָאט געהַאנדלט, שטָאדט

הינטען . די הָאר זענען אים נָאך ניט אױסגעטריקנט ֿפונעם מרחץ
ם ידי מלבוש. דעם הַאלז איז נָאך רױט ֿפונעם אונטערשערן זיך

די נַײע שטיװלעטן גלַאנצן נָאך און שמעקן . טוֿבדיק-קנַאקן יום
גן ַאלע טרָאגן אים ַאנטקע. ָאן-אין שול זיצט ער אױװן. מיט יוכט

עליכם דעם -טוֿב און שטעקען ָאּפ ַא קַאלטן שלום-דעם גוט יום
װַײל די ֿפינגער זענען , עליכם דערֿפַאר-קַאלט איז דער שלום. חתן

גיט ער אַײך נָאר די , ַאז ער גיט אַײך שלום, און ַא יִיד, קַאלט
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מע קומט ַאהײם מיט ַא . ַאלסדינג אין אַײלעניש. ֿפינגער-שּפיץ
 ענטֿפערט אױֿפן הדי ּכל. און גלַײך צום סדר, טוֿב-םברײטן גוט יו

ַאזױ װי ַא צַײטיקער , טוֿב און װערט שױן װידער רױט-גוט יום
װי , זי איז בַאהַאנגן מיט צירונג. די מחוּתנתטע שַײנט. ַארבעז

דער מחוּתן הָאט ָאּפגעקלונגען דעם לַאנגען . ”גָאטס מַאמע„
ַאז ער זָאל , װּונק געגעבן צום חתןאון הָאט ַא , װי ַא גלָאק, קידוש

. װי דער שטײגער איז, מוחל זַײן אױֿפשײן און אױך מַאכן קידוש
נעמט דעם ּכוס און צעלָאזט זיך מיטן , אױף-און דער חתן שטײט

ביז ער . גיך-גיך. מיטן ניגון. און ֿפַײנטשיק. און הױך. צוג- קורִיער
 הױבט ער ָאן גײן .צום רעכטן זומּפ. קומט צו דער שװערער עֿברי

  : הַארט בַײ דער ערד, ּפַאװָאליע

ואת יום ...  בין קדושת שבת לקדושת יום טוֿב הֿבדלּת– – –„
 דָא דערמָאנט ער זיך ָאן די ”...השֿבִיעִי מששת ימי המעׂשה קדשּת

דער ַאנדערער ,  און גײט גלַײך”קדשּת„אײנער הײסט , ֿפערד
  . ”קדלּת„װַארֿפט מיט די ֿפיס און הײסט 

   ּת-ל-ד-ק, ּת-ל-ד-ק-ו ּת-ש-ד-ק... ּת-ש-ד-ק-ו ּת-ל-ד-ק„ – – –

   – – – – – – – – – ...ּת-ל-ד-ק-ו ּת-ש-ד-ק-ו ּת–ל-ד–ק-ו

  

  ח

  .)  הָאט ַא שם”קדלּת וקדשּת„.  אױס חתן–. יך ֿפָאר ַאהײםא(

די ּכלה איז נָאך . המועד גַאנץ ֿפרי- ערשטן טָאג חולםדע
ַאלַאטל מיט כן איז געזעסן אין ַא זַײדן ּתמחונָאר דער . געשלָאֿפן

שיך אױף די ֿפיס און הָאט געשװיצט און -אױסגעטרָאטענע שטעק
. װָאס ער הָאט געשריבן צו זַײן מחוּתן, געסָאּפעט איבער ַא בריװל

װי ַא , בַײ דער זַײט איז געזעסן די מחוּתנתטע ָאנגעבלָאזן
זַײנע זַאכן אין דער חתן הָאט צענױֿפגעלײגט . אינדיטשקע

  . געװען גרײט אױֿפצוזעצן זיך און ֿפָארן ַאהײם, טשעמָאדַאנטשיק
  
 זָאגט צו אים דער מחוּתן און גיט אים ַא ֿפַארחתמטן –! נַא –

 דו װעסט לָאזן גריסן דעם טַאטן און װעסט אים –. בריװ
  !... ֿפָאר געזונט. איבערגעבן ָאט דָאס בריװל
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װָאס ,  איך געװען טשיקַאװע צו װיסןזיצנדיק אױֿפן װָאגן בין
און װָאס הָאבן זײ מיך ַאזױ , שרַײבט דער מחוּתן צו מַײן טַאטן

ֿפַאלן , אױס דעם קָאנװערט-איך עֿפן... ?ֿפרי ַארױסגעמשלחט
אינעם בריװעלע .  און ַא בריװעלע צום טַאטן”םיּתנא„ַארױס די 

ער זָאל קײן „ ,שרַײבט מַײן מחוּתן און בעט מחילה בַײ מַײן טַאטן
 דער שדוך קָאן ניט זַײן קײן שדוך איבער –ּתרעומות ניט הָאבן 

און זַײן , השם יתברך זָאל אים צושיקן זַײן זווג. םיּכמה וּכמה טעמ
און װָאס ָאנבַאלַאנגט דעם נדן מיט די ...  איר זווג–טָאכטער 

דעם חתן װעט מען , װעט מען זיך ָאּפבַײטן, מּתנות להחתן והּכלה
און ַאלסדינג װעט זַײן אין דער , דער ּכלה אירס, אומקערן זַײנס

װי גוטע , מע װעט זיך צעגײן, שלום ושלוה, בעסטער ָארדענונג
ונאמר , װעט זַײן שלום און ֿפרידן צו ַאלע יִידןה ובזכות ז. ֿפרַײנט
   ”...ןאמ
  

נעם ײװָאס ער שרַײבט ניט קײן זַאך װעגן דעם ש, ַא גליק כָאטש
איך קום , לָאזט זיך אױס ַא מעׂשה!  לַאנג לעבן זָאל ער–קידוש 
   –. בַאגעגנט מיך מַײן טַאטע מיט ַא ֿפַײנע ּפָאר ּפעטש, ַאהײם

  
דו משומד , ֿפון װַאנען הָאט זיך צו דיר גענומען! קדלּת וקדשּת –

  ... ? אין מיטן דרינען”קדלּת„ַא , אײנער
  

און ֿפַאר װָאס עּפעס ? ֿפון װַאנען װײסט ער דָאס שױן? ַאזױ גָאר
און איך הײס שױן ! די גַאנצע שטָאט װײסט שױן דערֿפון? נָאר ער

מַײן . איך הײס שױן ַא נַײעם נָאמען. ”איװַאן ּפָאּפערילע„מער ניט 
איצט איז דָאס בַײ ... ”קדלּת וקדשּת„: נָאמען איז שױן איצטער

ס מיך ביטערע טרערן הָאט דָא, װיֿפל טרערן. מיר ַא געלעכטער
  !...מָאלצענ דגעקָאסט
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