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איז  ַאן ,  דערצײלן  איצט  על  מעׂשה  װָאס  איך  װדי  און
זי .    ַאן  אמת  גמור--װּונדערלעכע  מעׂשה  און  -אױסטערליש

אין  קײן  קהלישן ,    סֿפר  נישט  געדרוקטשוםאיז  אין  קײן  
  מּפי  איש אישאיך  הָאב  זי  בקֿבלה  ;  ּפנקס  נישט  ֿפַארשריבן

 ... טַאמט ֿפון ַא גרױס ָארטאון ש

װען  עס  זענען  נָאך ,    איז  די  מעׂשה  ֿפַארצַײטנסגעשען  און
ַא  װעלט  מיט ;    געװעןנישטַאזױ  ֿפיל  שטעט  און  דערֿפער  

און  געטרָאֿפן  הָאט  זיך  עס  אין ,  ”אַײן-װַאלד,  אױס-װַאלד„
-משּפחות,  ַא  יִידישע  קהילה  איז  זעלטן,    דער  מדינהמערן

ָאן ,    װעלדער  צעשּפרײטאין,  ֿפַארזײט דערֿפערװַײז  אין  
װען  מען ,  אױסער  ימים  נוראים,  ָאן  ּתֿפילה  בצבור,  ּתורה
 .  מיט קינד און קײט אין די װַײטע שטעט ַארַײןציט

ן  ַא  גרַאף  אין  ַא ’  דעמָאלט  ַא  יִיד  ַא  שװַײגער  בַײזיך  זיצט
  קי  מעלקט  ער 500...    איבערן  מױלרינט  סהּפרנ;  דָארף

  ַא  ֿפולן ערהָאט  .    זַײנע  אײגענע  אױך  ַא  ביסל;דעם  גרַאֿפס
, ַא  בױדעם  מיט  ּתֿבואות,  קעלער  מיט  ּפוטער  און  קעז

און  דער  טַײסטער  אין  בוזעם ,  ֿפעלעכלעךֿפלַאקס  און  
 שװַײגעריןאון  דָאס  קניּפל  בַײ  דער  ,  װַאקסט  אין  דער  דיק

װי  ַא ,  ַא  װױלער,  און  ַא  זון  װַאקסט  ַא  געזונטער,  בַאזונדער
 .  װַאלדאיןנגער בױם יו
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זיצט ,  אײן  מָאל  אין  ַא  װינטער  נַאכט,  ֿפונדעסטװעגן  און
  טיש  איבער  די בַײםליכט  -ן  ַא  װעקסן’דער  שװַײגער  בַײ

, מיט  דער  שּפיץ  װַײסלעכער  בָארד  צװישן  די  צײן,  חשֿבונות
און  קוקט ,  װי  ֿפון  שװערע  זָארג,    גערונצלטשטערןדער  

 ... ַארַײןענצטער מיט ֿפַארנעּפלטע אױגן אין ֿפ

  װעקט  אים  ֿפון  די  געדַאנקען –!  מַײן  מַאן,    זינדיקסטדו  --
  שטוב  איז  זי צװײטערֿפון  דער  .  דער  שװַײגערנס  קול

און  איר  ּפנים ,  צום  שלָאֿפנדיקן  זון  געקוקט,  ַארַײנגעקומען
 . שטרַאלט

די ...    הָאב  איך  זיך  איבער  איםאיבערגעבױגן,  הערסט„
  און  דער ֿפרימָארגןװי  ַא  ֿפרישער  ,  בעקלעך  רױטלען  זיך

און  שמעקט  נָאך  ֿפרישע ,  ָאטעם  איז  רוִיק  און  שטיל
 ” ...עּפל

 –.    ענטֿפערט  דער  שװַײגער--,    איז  טַאקע  מַײן  זָארגדָאס  --
און ,    ֿפון  ַא  יִידישער  קהילהװַײט,  מען  װױנט  אין  ַא  דָארף

ַאר   ֿפשידוךװּו  נעמט  מען  ַא  ,  יָארן  ֿפלִיען,  יָארן  צִיען
 ? װי ַאזױ װעט מען אים ֿפַארקנסן, אונדזער זון

  ער  הָאט --,    טרײסט  די  שװַײגערין–  װעט  העלֿפן  גָאט  --
 ... ֿפַארלָאזטביז ַאהער אונדז נישט 

 --,    מַאכט  דער  שװַײגער--,    דָאס  איז  עס  טַאקעָאט  --
קײן  יודע ?    זכותװעלכןאון  אין  ,  גָאטס  הילף  דַארף  מען

צװישן  יִידן ,  לערנען  לערן  איך  נישט,  סֿפר  בין  איך  נישט
 --,  זַײן  מקײםנָאר  אײן  מצווה  קָאנען  ,    נישטמעןװױנט  

  ער  װַײזט –!    און  זע–  די  מצווה  הײסטאורחים  -נסתכה
  ַא  שנײ ָאנגעֿפַאלן  איז  –צו  -איר  מיטן  בליק  צום  ֿפענצטער

, הָאט  ער  די  שטעגן  ֿפַאריָאגט,  ַא  גרױסער  שנײ,  ֿפון  הימל
װעט  קײן ,  און  טעג  און  אֿפשר  װָאכן,  רשיט  ֿפַאװעגןדי  

 ... קומעןאורח איבער דער שװעל נישט 



זיװג דער  

 3

װָאס  אין  דרױסן ,  זען,  און  גײט  ַארױס,    זיך  אױףער  הײבט
זױמט  ער ,  צורעכטצומַאכןזי  נעמט  זיך  די  בעטן  .  טוט  זיך

לָאזט  זי  ָאּפ  דָאס ,  װערט  איר  אומעטיק,  זיך  ָאבער  צו  לַאנג
ֿפענצטער  צו  און  ּפױקט  מיט  די גײט  צום  ,  בעטגעװַאנט

 .  ַארױסמַאןדיקלעכע ֿפינגער אין דער שױב צום 

; קלינגט  זי  העל  נישט  ָאּפ,  געֿפרױרן  בי  די  שוָאבער  איז
  ֿפַאר מַאןאון  גײט  נָאך  דעם  ,  כַאּפט  זי  די  שַאל  אױף  זיך

װָאס  הערט  נישט  אירע ,  ַאז  דער  מַאן,  זעט  זי,  דער  טיר
שטײט  ֿפַארקוקט  אױֿפן ,  אום  נישטטריט  און  קערט  זיך  
. נָאך,  ֿפַארװּונדערט,  קוקט  זי  אים.  װעג  ֿפון  װַאלד  ַארױס

װי  איבערן  ֿפַארשיטן  װעג  ֿפון ,  זעען  זײ  בײדע  צוזַאמען
אין  ַא  הױב  ַא ,    װַײבערישעַאװַאלד  גײט  ַא  געשטַאלט  

און  די  שַאל  איז  איבער  די .  אין  ַא  טערקישער  שַאל,  הױכע
גלַײך  ַא  לינדע ,  נקײט  װעגן  ֿפַארװָארֿפן  נָאר  ֿפַאר  שײַאקסל
,   איז  זי  אין  דער  שַאלאַײנגעװיקלטנישט  ;  נַאכט-זומער

גלַײך  זײ ,    און  לינקס  די  עקן  ֿפון  איררעכץ  ןיעֿפרַײ  פל
זי ,    אין  שנײגײטאון  נישט  זי  ...  װָאלטן  אירע  ֿפליגל  געװען

לָאזט ,  קײן  ֿפוס  ֿפַאלט  נישט  ַארַײן,  שװימט  איבערן  שנײ
 . איבערצײכן קײן 

ביז  די  געשטַאלט  קומט  צו ,    ַאזױ  בײדע  ֿפַארגַאֿפטזײ  קוקן
  רוען  ַא  שעה  בַײ  זײ  אין נישטצי  קען  זי  ,  צו  זײ  און  ֿפרעגט

 ... שטוב

ֿפירן ,  קוקן  זיך  איבער,    זיךצו  ביסל   ּפָארֿפָאלק  ַאדָאס  קומט
מיט  גרױס  ֿפרײד  דעם  װַײבערישן  װּונדערלעכן  גַאסט  אין 

און  װילן ;    גָאט  הָאט  זײ  ַא  גַאסט  בַאשערט,  ַארַײןשטוב
און  די ;    ַא  גלעזלװַארעמסהײסן  מַאכן  ,  װעקן  דעם  משרת

שװַײגערין  לױֿפט  צו  צו  דער  שַאנק  און  עֿפנט  זי  ברײט  און 
  ַארױסנעמען  ֿפון  שענסטן  און  בעסטן  עסן  און װיל

דער ,    ַא  ביסלברָאנֿפןאון  זיסן  ,  און  אַײנגעמַאכץ,  טרינקען
זי  װעט  גָארנישט !  נײן:  שער  גַאסט  זָאגט  ָאבעראױסטערלי
נָאר ,  ַאז  זי  דַארף  נישט,  גָארנישט  טועם  זַײן,  ֿפַארזוכן
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... זי  גײט  אין  ַא  נײטיק  שליחות,  ביסלָאּפרוען  װיל  זי  זיך  ַא  
  װעקסן ַאצינדט  ָאן  נָאך  ,  גיט  זיך  די  שװַײגערין  אונטער

-װַײזט;  רַײןֿפירט  דעם  גַאסט  אין  ַא  בַאזונדער  חדר  ַא,  ליכט
קישנס ,  אױף  בעטגעװַאנט  װי  שנײ,    בעטגרױסָאן  אױף  ַא  

 איר נישט װילטאון ... ַא  לַײכט װַארעם איבערבעט,  ּפוכענע
 . שלָאֿפט אַײך געזונטערהײט, נישט טרינקען, עסן

נָאר ,  װעט  זי  נישט,  זָאגט  די  געשטַאלט,  ָאבער  שלָאֿפן
און  ַאז .  ט  שליחות  װַײַאװַײל  זי  הָאט  נָאך  ,  ָאּפרוען  ַא  ביסל

 אַײןהַאלט זי זי , די  שװַײגערין  װיל  זי  איבערלָאזן  אין שטוב
װָארום  ַאװעקגײן ,  װיֿפל  עס  קומט  ֿפַארן  חדר,  און  ֿפרעגט

װיל  זי ,    נישט  װעקןקײנעםאון  װיל  ,  װעט  זי  שטיל
 . איבערלָאזן געלט

קײן  געלט :    שװַײגערין  ָאּפ  טיף  געקרענגטדי  שּפרינגט
  איז  דָאך  די דָאס...  אױף  קײן  ֿפַאל  נישט,  נעמט  זי  נישט
אין ;    אין  דָארףזַײן  םמקייװָאס  זײ  קָאנען  ,  אײנציקע  מצווה

  גיט  זי –און  װעט  ,  דעם  זכות  נָאר  העלֿפט  זײ  דָאך  גָאט
 !  װַײטער העלֿפן– צו בטחוןמיט גרױס 

 :  די געשטַאלט און ֿפרעגטזיך צעשמײכלט

 ?  נָאך ַא בקשה צו גָאטהָאט איר?  אַײך עּפעס דעןֿפעלט --

איך  און  מַײן  מַאן ,  ברוך  השם,  מיר’זע’מ!...  ושלום-חס  --
, און  ּפרנסה...    אוודאילעבןאון  אונדזער  זון  זָאל  ,  געזונט

 ... נָאר װעגן ַא זיווג גײט... איבערן מױל, ברוך השם

...   יָאר  ַאלט17װָאס  װערט  ,    דערצײלט  װעגן  איר  זוןזי  און
 ...  ַא קהילה איז װַײטן’צו,  ַא דָארףאון מען װױנט אין

 ?  װָאס טוט איר דערצואון --
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דער מַאן ... מען בעט זַײן ליבן נָאמען,  הָאֿפט צו גָאטמען --
ַאלע  געבעטן  בעט  זי ...    לשוןאירזי  אױף  ,  אױף  זַײן  לשון

ׂשרה  בת ,  ַאלע  ּתחינות  קָאן  זי  אױסװײניק  ּכמעט,  אױס
 ... ּתחינותהַארציקע,  ַאלע זיסעטוֿבימס

הָאט  זי  שױן  מיט  טרערן ,  דער  עיקר,    אײנענָאר 
 ... ּתחינה-די זיווג, דורכגענעצט

איך  בין ...  שמײכלט  די  געשטַאלט,    װעט  העלֿפןגָאט  --
קײן  געלט  ֿפַארן ,  אירַא  סימן  הָאט  ...  שמײכלט  זי,  זיכער

גיב  איך  אַײך  ַא  מּתנה  ֿפַאר  אַײער ,  חדר  װילט  איר  נישט
 ... עגן װּכלהזונס 

און  נעמט  דערבַײ  ֿפון  אונטער  דער ,    זי  עסזָאגט  ַאזױ
  גָאלדענע ּפָארַא  :    ַאֿפירהטערקישער  שַאל  די  מּתנ

בליצט  עס  אין  דער ...  ּפַאנטָאֿפלעך  מיט  ּפערעלעך  בַאנײט
שטוּפט  איר  די  געשטַאלט  די ,  אױגןשװַײגערנס  

 : ּפַאנטָאֿפעלעך אין דער הַאנט ַארַײן און זָאגט

 ... און ֿפַארשװינט, ” מּתנה ֿפון ׂשרה בת טוֿביםַא„ --

  דער  שװַײגער  הָאט  זיך  נישט  געקָאנט  אױֿפן  װַײב ַאז  און
  טיר  און  נישט איןהָאט  ָאנגעקלַאּפט  ,  דערװַארטן

, דערשרָאקן  די  טיר  געעֿפנט,  בַאקומענדיק  קײן  ענטֿפער
  שטײט  ַאלײן  אין  מיטן  שטוב  מיט  ַאן װַײבדָאס  ,  זעט  ער
  און  גָאלדענע אױגן  לָאצטעגאױסגע,  מױלָאֿפן  

 .ּפַאנטָאֿפעלעך אין דער הַאנט

2 

נָאר ,  אין  דער  זעלבער  מדינה  מערן,    זעלבער  צַײטדער  אין
  ניט  װיסנדיק  ֿפון און,  מַײלן  װַײט  ֿפון  שװַײגער,  מַײלן

-קױלןַא  ,  הָאט  אין  ַא  טיֿפן  װַאלד  ַא  יִיד  געװױנט,  שװַײגער
,   װַאלד  און  ַאן  אױװן  געדונגעןהָאט  ַא  שטיבל  אין.  ברענער
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 דער יִיד איז ַאן ָארעמער געװען און נָאר. ן ַא גרַאף’אױך בַײ
  ֿפון ָאּפגעֿפַאלענעזַאמלען  דָאס  :  ַא  שװערע  ּפרנסה  געהַאט

  קָארע –װינטער  ,    ָאּפגעדַארטע  צװַײגן–זומער  ,  בױמער
  דָאס –  ֿפון  ֿפרָאסט  און  נָאך  יעדן  געװיטער  געּפלַאצטע

און ,    ֿפון  װינטָאּפגעריסענעעהַאקטע  ֿפון  דונער  און  ָאּפג
  קומט  ער –טרָאגן  צום  אױװן  און  אױף  קױלן  ֿפַארברענען  

הָאט אים ָאבער ... ַא שװַארצער,   ַאהײם ַא מידערֿפַארנַאכט
דער  יִיד  איז (  טעכטערל  בַאשערט  זיסזַײן  ליבער  נָאמען  ַא  

און ,  ֿפרײדקומט  זי  אים  ַאנטקעגן  מיט  ).  ַאן  אלמן  געװען
העלֿפט  אים  װַאשן  און  איבערטון  און  גיט  אים  צו  עסן  און 

 ...  אים ֿפַײן דָאס געלעגער צורעכטמַאכטצו טרינקען און 

זַײט  ער  איז  ַאן  אלמן ,    און--,    ער  נישט  אַײנשלָאֿפןקָאן  און
  צינדט  זי  ַא –  גַאנץ  ָאֿפט  איםטרעֿפט  זיך  עס  ,  געװָארן

שטעלט  זי  זיך  קעגן  דער ,  טװען  קלָארע  נעכ,  קינדל  ָאן
” הײליקע„און  לײענט  הױך  אירע  ,    צום  ֿפענצטערללֿבנה

  הָאט  זי מוטערדי  ,  ”טַײטש-עֿברי„סֿפרים  אױף  
, צאינה  וראנה:  די  סֿפרים  בירושה  געלָאזט,  אױסגעלערנט

לײענט  זי  אים ...    ֿפון  ׂשרה  בת  טוֿביםּתחינות,  הישר-קֿב
ביז  די  אױגן ,    אַײןזיך  הערט,  ַא  ּפרָאסטער  יִיד,  ער...  הױך

די ,  ַאז  יענע  לײענט,  דַאכט  זיך  אים,  קלעּפן  זיך  אים  צו
אַײנגעװיגט  ֿפון ,  און  ער  שלָאֿפט  רוִיק  אַײן,  לײענטמוטער  

 ... הײליקעזיסן קול און די װערטער די 

װײכיקע  ּתחינה  אין  דער -  ַא  מָאל  ַא  זײער  הַארץאיר  קומט
װען  זי  בעט ,    זָאגטַאמעמװָאס  ַא  ,  ַא  ּתחינה,  הַאנט  ַארַײן

 ... זַײן ליבן נָאמען װעגן ַא זיווג ֿפַאר ַא קינד

, ֿפַאר  מַײן  ליבער,  הַארציקער  גָאט,  ליבער,  זע  און„
... ”  ַא  ּכשרןזיווגַא  ,  הַארציקער  טָאכטער  װעגן  ַא  זיווג
, װעגן  װָאס  עס  גײט,  הױבט  דָאס  מײדל  ָאן  צו  ֿפַארשטײן

בעט  זיך ,  נדער  ּתחינה  נעמען  און  װיל  ַאן  ַאָאּפהַאקט  זי  
 : דער ֿפָאטער
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גיב  מיר  די ...  װַײטער  לײען...  נײן,  טָאכטער  לעבן,  נײן  --
לָאמיר  בעטן  בַײ  גָאט ,  ַארַײןהײליקע  װערטער  אין  מױל  

ַא ,  נָאר,  ֿפולסַא  ,  טָאכטערשי,  ַא  הַארץ  הָאב  איך...  ֿפַאר  דיר
 ... קײן װערטער הָאב איך נישט, יִיד ַא ּפרָאסטער

װי .    ֿפָאלגן  און  לײענט  װַײטער  און  װַײטערזי  מוז
 לַאנג.  שמעקנדיקער  בױמל  גיסט  זיך  די  ּתחינה

,   זי  מערקט  עס  נישט–אַײנגעשלָאֿפן  איז  שױן  דער  ֿפָאטער  
און  ּפלוצלינג ...    און  לײענטנישט  זי  הערט  –ער  שנָארכט  

 דעםװעקט  זיך  אױף  ַא  נישט  ֿפַארשטַאנען  בענקעניש  אין  
די  יתומישע  נשמה  הָאט  זיך  צו  עּפעס ,  רץמײדלס  הַא
ֿפַײכט  און ,  קלײן-הערצלעס  קלַאּפט  דָאס  ...  ֿפַארבענקט

-קינדעריש-די  רײן,  נעּפלדיק  װערן  די  אױגעלעך  ֿפַארדעקט
  דָאס  קולעכל  ציטערט  און  ציטערט  און  װערט און,  בלױע

 ... ֿפון בַאהַאלטענע טרערן ֿפַײכט

יר  און  אין  איר  בַאװַײזט  זיך   עֿפנט  זיך  די  ט–  מיטן  אין  און
  ַא  הױכער  און  ַא הױבאין  ַא  ...  ַא  װּונדערלעכע  געשטַאלט

ַאז ,  די  אױגן  לַײכטן  ַאזױ  לַײטזעליק  זיס,  טערקישער  שַאל
װיל  זי !    טַאטע--.    ּפנימל  שטרַאלטאַײנגעשרומּפענעדָאס  

  ַא  ֿפינגער  איבער ַאלטעלײגט  ָאבער  די  .  דעם  ֿפָאטער  װעקן
װי  אין  ַא ,  בלַײבט  זי,  װערט  דָאס  מײדל  שטיל,  די  לעֿפצן

צו  צום  טיש -און  די  ַאלטע  גײט.    חלום  שטײןֿפַארּכישוֿפטן
  די  הַאנט  און  ציט  דָאס אױסאון  שטרעקט  ,  און  זעצט  זיך

 ... מײדל זיך צום הַארצן צו

 ׂשרה בת טוֿבים בין –  זָאגט זי --,    נישט  מײדעלעדיך  שרעק
און  עס  איז  ַא ...  געלײענט  מַײנע  ּתחינות  הָאסטו...  איך

הָאב  איך  אין  מַײן  שטילער  רו  דַײן  זיס  קול ,  שטילע  נַאכט
בין  איך  געקומען  צו  דיר  און  הָאב  דיר  ַא  מּתנה ,  געהערט
 ... געברַאכט

  ֿפון  אונטער  דער  טערקישער  שַאל  די  מּתנה נעמט  און
 : ַאֿפיר
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ױף א... סַאמעט  געשױרענער  ַא שטיק,  ָאט...  ליב  קינד,  זע  --
ַאלערלײ  קָאלירן ,  ּפעלאון  ...  ַא  בַײטעלע  צוגעשניטן

און  ֿפעדעם ...  דָאס  בַײטעלע,  צום  אױסנײען,  זַײדענע  ֿפול
און ,  און  גָאלדענע  אױך  ַא  ביסל,    זילבערנעדערצונָאך  

און  ַאזױ ...  גָאלדאױך  זילבער  און  ,  ֿפליטערלעך  דערצו
. ..און  ַאזױ  װערט  געשטיקט,  טעכטערל,  זעסטו  נײט  מען

... לױף  מיט  די  ֿפינגערלעך  געשיקט,    ֿפעסטנָאדלהַאלט  די  
...   בלימעלעך  ַארױסבלִיעןאון  ָאט  ,  דודל  גײט-זעסט  ַא  מגן

בַײטעלע -ּתֿפיליןַא  ...  צַײט-װי  אין  װַאלד  אין  זומער,  ֿפרישע
װי  דַײן ,  ֿפַאר  דַײן  בַאשערטן  ַא  מּתנה,  ַא  מּתנה  מַאך,  נײ

 ... טן געשענקט הָאט דַײן ליבן טַאמַאמעליבע 

און  דָאס  מײדעלע  שטיקט  און ,    ַאלטע  לערנטדי  און
 ... העֿפט

, כַאּפט  זיך  דער  ֿפָאטער  אױף,    דער  ֿפרימָארגן  בליטַאז  און
בַײטעלע -  מיט  ַא  ּתֿפיליןשטובדי  טָאכטער  זיצט  ַאלײן  אין  

 ... זילבער און גָאלד, סַאמעט, אין די הענט

3 

, ַאלט  געװען  זיבעצן  יָאר  דער  שװַײגערס  זון  איז  ַאז  און
  װעגעלע  און  געשיקט ַאהָאט  מען  אים  ַארױֿפגעזעצט  אױף  

אין  דער  װעלט  ַארַײן  זיך  ַא  ּכלה  זוכן  צו  ׂשרה  בת  טוֿבימס 
 ...ּפַאנטָאֿפעלעך

איבער  דערֿפער  און ,  אַײן-װַאלד,  אױס-  װַאלדער  ֿפָארט
  קײן  אײנער --מײדלעך  װי  זַאמד  און  ערד  -ּכלה,  שטעט
 ... י ּפַאנטָאֿפעלעך נישטּפַאסן ד

. נישטָא  נישטָא  און  –ֿפָארט  צװײ  ,  יָאר  ַא    ער  ֿפָארט
ער  װעט ;  קערט  ער  ַאהײם,  ֿפַארלירט  ער  די  אמונה  דערין

ַאזױנע  ֿפיסלעך .    ַא  חלום  געװעןאיז’ס:  מַאמע  זָאגן-טַאטע
 ... קלײנע זַײנען נישט ֿפַארַאן
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און ,  ון  װעג  ַארָאּפאון  ֿפָארט  ֿפ,  און  ֿפָארט,    ַאהײםער  ֿפָארט
ריזן ,  דעמבעס  מיט  דעמבעס.  װַאלדֿפַארבלָאנדזשעט  אין  ַא  

בלַײבט  ער .  נישט  אױס  און  נישט  אַײן,  בַײ  ריזן  שטײען
ַא ,  אונטער  און  לָאזט  זיך-די  זון  גײט.  ֿפרַײטיק  איז.  שטײן

דער  ָאװנט .    און  טיֿפער  ַארָאּפטיֿפערַאלץ  ,  ֿפַײערדיקע  קױל
, און  גײט,  זָאגן”  שיר  השירים„  ער  זיך    שטעלט–צו  -ֿפַאלט

הַאלט  זיך  נָאר  ֿפון ,  אין  װַאלד  ַארום,  שיר  השירים  זָאגנדיק
און ...  װָאס  ּפַאשעט  זיך,  און  ֿפון  ֿפערד,    װַײטנישטװעגעלע  

גלַײך ער װָאלט ,  װַאלדדערװינטל  -שטיל  רױשט  בַײם  ָאװנט
און  שטיל  װערט  און ...  נָאכגעזָאגט”  שיר  השירים„אים  

און  ּפלוצלינג  ֿפלַאמט  צװישן  די  בײמער  ַא .  טונקעלער
 : ָאן- און קלַאּפטֿפרײדלױֿפט ער צו מיט . ֿפענצטערל אױף

  ַא יִיד דָאװױנט --

 !  יִידַא --

בַאװַײזט  זיך  אױף  דער ,    קומט  ֿפון  שטיבעלע  ַארױסיִיד  ַא
 . שװעל

 ! ַא יִיד,  עליכםשלום --

  קָאן  מען –מַאן  -נגער  ענטֿפערט  דער  יו–!    שלוםעליכם  --
 ? הַאלטן שבת בַײ אַײך

  ענטֿפערט  מיט  ַא  טרױעריקן  שמײכל  דער –  יָא  הַאלטן  --
 ... װָאס נָאר עסן הָאב איך נישט –יִיד 

  און –  ענטֿפערט  דער  יונגער  מַאן  –  הָאב  איך  עסן  --
ֿפון  ַאלעם ,    צוװעגעלעקומט  מיט  מיר  צום  .  טרינקען  אױך
 ... גוטן ָאנגעגרײט

זיצן  זײ  שױן  בײדע  נָאך ,  נָאך  קבלת  שבת,    שעה  ַארוםַא  אין
זעט  דער ...  און  עסן,  זמירותאון  זינגען  ...  קידוש  בַײם  טיש
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 איזװי  ֿפון  יעדן  מאכל  נעמט  דער  ַאלטער  און  ,  יונגער  מַאן
און  טרָאגט  בַאלד  די  רעשט  ֿפַאר ,  קױם  װָאס  טועם  ַא  ביסל

איז ...  צי  ַאן  עוףֿפַאר  ַא  קעלבל  ,  ערמײנט  ,  דער  טיר  ַארױס
  הָאט  ער װָאס  ֿפַאר  –דער  יִיד  ,  ער  דָאך  נישט  ַאזױ  ָארעם
 . ֿפרעגט ער אים, מַאן-ַא יונגער? קײן שבת נישט געמַאכט

 בין  רענערב-ןַאן  ָארעמער  קױל,    נײן--:    דער  ַאלטערזָאגט  --
נָאר  ַא ...  קײן  עוֿפות  ֿפַארמָאג  איך  נישט,  קײן  קַאלב...  איך

שעמט זי , נעבעך,  בָארװעס  גײט  זי.  איךָאב  זיס  טעכטערל  ה
  און זיצט...  זיך  בָארװעסערהײט  אין  שטוב  ַארַײנצוקומען

 ... עסט ֿפַאר דער טיר

מַאן  מיט  הַארצקלַאּפעניש  די  גָאלדענע -  יונגערדער  נעמט
  גיט  זײ  דעם  ַאלטן אוןּפַאנטָאֿפעלעך  ֿפון  בוזעם  ַארױס  

, צי  זַײ  ּפַאסן,    ָאןמעסט  זײ  אַײער  טָאכטער,    גײט--:  איבער
 ... זעט

 ...  זײ ּפַאסן--:  ַאלטער צוריקדער קומט

4 

ער  הָאט ...    רַײכן  שװַײגער  איז  ַא  חתונה  געװעןבַײם  און
  חוּפה  הָאט דיאון  ,    ַא  שידוך  געטָאןערברענ-ןמיטן  קױל
און  ַאז  מען  איז  ֿפון  דער  חוּפה .  געשטעלט  טָאטמען  אין  ש
אין  ַא ,    בַאװיזןגעשטַאלטינג  ַא  הָאט  זיך  ּפלוצל,  געגַאנגען

 סטַאלַא  ּפנים  ַאן  ,  אין  ַא  טערקישער  שַאל,  הױב  ַא  הױכער
ּכלה -און  הָאט  קעגן  חתן,    אױגן  לַײטזעליקע  און  יונגענָאר

 ... מיט ַא קױלעטש געטַאנצט

 ... װער דָאס איז,  ַאלע הָאבן געװּוסטנישט און

 ,  רֿפאל  ֿפינקל,בערגבַאַארבעט  און  צוגעגרײט  ֿפון  איציק  גָאלדענ
  לעָאנַארד ּפרַאגער און ַאֿברהם ֿברוך בערקָאװיץ


