געלעגער

פארטיג מיט גיין חול המועד האלטן
ווען ס'ליגט ווען אין מיינע הענט וואלט איך ארויס געקומען
מיט א איסור מאה רבנן אנטקעגן דאס גיין חול המועד
האלטן!
און מיינע אויגן איז דאס א מנהג וואס האט נישט קיין הענט
און קיין פיס ,עפעס א אנאנאמיער פארשוין איז
אויפגעקומען דערמיט און פון דאן ביז היינט ליידט כלל
ישראל ,ס'איז שוין צייט צו זאגן פארן חול המועד
געפאראכטס הרף! גענוג!
איר ווינדערט זיך אוודאי על מה יצא הקצף ,פארוואס בין איך
אזוי דערקעגן ,וועל איך אייך מסביר זיין.
יום טוב סוכות איז פון די שענסטע ימים טובים פון יאר,
יעדער איז בשמחה ,יעדער איז גוט אויפגעלייגט ,ס'איז נישט
פסח וואס דע ר עולם געניצט אוועק די ערשטע צוויי טאג
ווייל מ'איז אויף ביז אין די פארטאגס שעות פראווענען די
סדר ,ס'איז נישט וואו פסח וואס א גרויס חלק עולם ליידט
אויף שלשול און א גרויס חלק פון עצירות ווייל די מצה האט
זיך געשטעלט אין די ברייט (חחח ...א סענז סטריט
דזשאוק)..
סוכות איז גאר עפעס אנדערש ,די משפחה קומט זיך
צוזאם ,מ'פראוועט אינאיינעם מ'זינגט און מ'פרייט זיך ,ס'איז
באמת א שיינע יום טוב.
פון
אלעס
איז
דאס
אבער
פון די צווייטע זייט איז סוכות היבש שווער.

איין

זייט,

ביז מ'קומט אן צום יום טוב ליגט אסאך ארבעט ,דאס גיין
זו כן און קויפן דאס אתרוג און לולב איז אזאך וואס איז ווערט
אן עקסטרע באשרייבונג ,וואס די סוחרים טוען מיט אונז
עמך אידן.

ביי מיר אינדערהיים ווייסט מען שוין אז פאר סוכות שלעפט
מען ארויס די אלטע היט מיט די אלטע שיך און די עלטסטע
רעקל ,דאס וואס מען ניצט ווען מען רייבט די פאדלאגס
אויף פסח ,און אזוי גייט מען איינקויפן די ד' מינים.
איך זעה טאקע אויס וואו א פורים רב אבער וואס טוט מען
נישט פאר א גראשן?
ווען איך קום אן צום סוחר נעם איך א אתרוג וואס מיר
געפעלט און ווען ס'קומט צו באצאלן קוקט ער אויף מיר און
נישט אויף די אתרוג [אזוי וואו אלע פון זיי] און זעהנדיג מיך
מיטן אלטן היט און עקספייערט רעקל גיט ער מיר דאס
פאר האלב וואס ער וואלט מיר געגעבטן ווען איך קום ווען
מיט מיין געהעריגע גלעזער.
אבער דאס איז נאר די אנפאנג ,דערנאך קומט בינדן די לולב
אייביג ווער איך צומישט וועלכע מ'לייגט דריי און וועלכע
צוויי ,וואס מיינט רעכטע זייט ,רעכטס פון מיר וואס דאס איז
לינקס פונעם לולב אדער רעכטס פון לולב.
געפארטיג מיט דעם קומט דאס אנשטעלן די שבת זייגער
פאר די סוכה ,באמת גלייך איך נישט צו רעדן דערפון ,דאס
איז עפעס וואס מאכט מיך דיזי נאר פון טראכטן .דאס יאר
איז דאך אפגערעדט מ'האט געדארפט אויסרעכענען פארן
שבת אויך.
עענדליך קלינגט די בעל ,ווען נישט ס'איז דא א בעלל וואלט
געווען ארבעט פאר ביז'ן צאת הכוכבים אבער ווען די בעל
קלינגט ווייסט מען אז דאס איז עס.
די ערשטע נאכט איז מען געווענליך אויסגעמיטשעט פונעם
ערב יו"ט הכנות ,לאמיר נישט רעדן וואו אזוי די יאר האט
אויסגעקוקט די ערשטע נאכט ווען ס'האט געגאסן עמערס
פון הימל און מיר אידן זענען געזעצן הינגעריגערהייט און
אויסגעווארט ביז די רעגן האט רחמנות געהאט און אונז
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געלאזט מאכן דעם אזוי געגארטן לישב.
צופרי ווייסט דאך יעדער שטייט מען אויף פרי צו קענען
שאקלן מיט די הייליגע מינים.
אה ..ס'האט א פיינע טעם צו זעהן ווען די חברים פרעגן
וויפיל איך האב געצאלט פאר מיין סעט און איך ענטפער.
ס'איז א נחת צו זעהן וואו יעדער הייבט ברעמען ,און מיט א
ברים ..הממ ...וואו....
יא יא ,זיי ווייסן נישט דעם סוד.
די צווייטע טאג זעהט בערך אויס וואו די ערשטע.
דערווייל ב"ה קלאפט אלעס ,א-חוץ אז די שבת זייגער האט
זיך צומישט פון אמ צו פמ אבער ב"ה פאר דעם ,פארוואס
זיך אפרעדן? דאס וועט ממילא נישט אפקילן מיין סוכה.
פונקט געזאגט פאר איינעם דעם יום טוב ,אז ס'שטייט אז
ווען משיח וועט קומען וועט מען אויספרובירן די גוים דורך זיי
אריין זעצן אין די סוכה און ארויסנעמען די זון פון זיין
האלטער און דאן וועלן די זיי אנטלויפן און שטויסן די סוכה.
האב איך געזאגט ,אז איך מיין אז ס'פעלט נישט אויס
ארויסצונעמען די זון פונעם האלטער ,גענוג אז מ'הייסט
דעם גוי אויפשטיין פרי גארנישט עסן ,נעמען לולב אתרוג,
זיך דרייען ביי די הושענות מיט'ן שבת'דיגע טלית ,לולב,
אתרוג ,סידור,
און ענדליך נאך פינעף שעה זאל ער אהיים גיין ,און ס'זאל
אום אפווארטן די וועטער וואס מיר האבן געהאט .איך מיין
אז דאס פאר זיך וועט אום מאכן שטויסן די סוכה מיטן
גאנצן קראפט.
שבת איז שוין אביסל לייכטער ,די הושענות זאגט מען שנעל,
די ד' מינים בלייבן אינדערהיים אלעס איז לייכטער.
אבער איין זאך וואס איך פארשטייט נישט איז ,וואו אזוי אידן
ווארפן זיך ארויף אויף דעם געפילטע פיש ביי שלש סעודות
וואו צו א פריינד וואס מ'האט נישט געזען וואכן..
באשעפער ...און די לעצטע דריי טאג האב מען געזעהן מער
פיש וואו מ'זעהט די משפחה .איך פארשטיי אז ס'איז א
מצוה צו עסן פיש אבער די שמחה צו די פיש/מייערן
פארשטאנד.
מיין
אויסער
איז
געמישאכטס

זונטאג איז די טאג פון וואס איך האב געציטערט .די טאג
הייסט חול המועד .חול המועד איז נישט סתם א טאג ,דאס
איז א טאג וואס מ'רעדט שוין דערפון וואכן לאנג .מיינע
קינדער ווייסן אז חול המועד איז די טאג וואס מ'גייט גיין מיט
טאטי צו א זו .א זו איז וואו מ'זעהט חיות ,וואס איז חיות
פרעגט מיין קליינער ,קוק דא ווייז איך אום אויף א
פארבייגייענדע טינקעלער פארשוין דאס איז אזויוואו א חי'
נאר א חי' וואקט אויף פיר.
געשריגן.
אלע
האבן
זעהן
פארן
וויל
איך
אקעי ,חול המועד וועט מען פארן צו די זו און דארט וועט
מען אלעס זעהן.
איך פארמאג נישט קיין אייגענע קאר ,אבער נישט קיין
פראבלעם ,זיפ קאר שטעלט צו פאר יעדן וואס בעט נאר,
איך נעם ארויס א מיני ווען און ויסעו מ'גרייט זיך ארויסצולאזן
אויפ'ן וועג.
מיין גיסטע איז בכלל נישט געווען דאס בעסטע ,איך האב
שוין היינט גענוג געהאט ,דאס נישט וויסן און זיך ברעכן קאפ
ס'איז.
טאג
וועלכע
הושענות
די
ביי
און ס'שטעלט זיך נישט אפ ביי דעם ,ביי מוסף אודך ,איך
דארף אויסרעכענען צו שבת ווערט יא גערעכנט צו נישט..
דאס איז 'טא מאטש' פאר מיר.
פרישטיג פארשטייט זיך האב איך נישט געקענט געהעריג
עסן ,ווייל מ'האט אפגעשמועסט אז איך וועל זיין פארטיג
מיטן דאווענען אויף איינס אזייגער פינקטליך ,אבער וואס
האב איך געקענט טוען אז מיין בע"ת האט זיך
פאסמאקעוועט מיט די ווערטער פון 'פה להם ולא ידבירו'
מיין הויט ברענט און ער איז פארנומען זינגען.
איך האב שוין געזעהן אז אויף איינס אזייגער וועל איך עס
נישט מאכן .פאר איך בין א היים בין איך שנעל אריין און מיין
שוהל'ס סוכה דארט שטעלט די שמש צו לקח (שריים פון
זיין ערב יום כיפור שיפמענט ,קען זיין איך בין נישט גערעכט,
איך רעד אבער וואו אזוי ס'האט זיך געשפירט) איך כאפ
אריין א שטיקל אלטע לקח מיט מילך פון א האט קאפ און
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אזוי לויפ איך אהיים ווייל מ'דארף גיין חול המעוד האלטן..
איך קום אן אהיים טרעף איך די קינדער שפרינגן ,אה...
טאטי איז דא ..מ'גייט שוין...
איך זיץ ביי די רעכטע פינדאו שרייט שמוליק דער קליינער..
ניין פראטעסטירט חאנצי די קליינע מאמע ,ווען נישט איך
זאל אויסהערן די שמועס און זיי מסביר זיין אז א ווען האט
זעקס פענסטערס וואלט דארט געווען די דריטע וועלט
מלחמה פון וואס איך ווייס.
ענדליך ,נאכן איינפאקן די נאש און די אפגעשיילטע עפל
האט מען זיך ארויסגעלאזט אויפ'ן וועג .לאמיר נישט רעדן
פון די טרעפיק .אנקומענדיג נאכן ווארטן און די ליין ,זענען
מיר אריין אין די זו.
גיימיר צו צו די ערשטע חי' ,אויף די פענסטער איז
געשטאנען אז דאס איז א טשערפאכע .איך הייב אינטער
מיינע קינדער אבער גאאר נישט ...די חי' שלאפט!
גיימיר ווייטער ,דא גייט מען זעהן מאנקיס!!
הייב איך אינטער מיין קליינעם און איך ווייז אום קוק דא ער
קוקט שיעף ,דאאא..
ער קוקט איבעראל אבער נישט וואו איך ווייז...
באשעפער ...איך האב אלעס מיטגעמאכט ביז אהער אז איך
זאל אום קענען ווייזן די פיר פיסיגע און דא קוקט ער
ניטאמאל אין די גוטע ריכטונג...
עענדליך האט די מאנקי זיך צושפרינגן און מיין קליינער
האט עס באמערקט ..ער האט זיך געפרייט און געפאטשט
אבער נאך א מינוט איז די מאנקי אריין אין זיין באהעלטעניש
און ס'איז ווייטער נישט געווען וואס צו זעהן..
גיימיר
פיין
און אזוי צו די נעקסטע,

צו

די

נעקסטע

חי'

נאך צעהן מינוט וואקן האבן זיך די קינדער גענומען קרעכצן
אז זיי ווילן שוין די גוטע זאך .אקעי ,מ'גייט טיילן די נאש.

יעדער זעצט זיך שיין ארום די פיקניק טיש און מ'גייט עסן.
מיינע אויגן שיסן פאר קנאה ,איך קען נישט עסן ווייל איך
האב נישט קיין סוכה ,הינגעריג בין איך ווייל צו פת שחרית
האב איך נישט זוכה געווען היינט ,און דא פארפאטשקעט
מען די טאג מיט עסן גוטע זאכן און ש'טייט זיך אז פון אזא
פלאץ דארף מען כאפן בילדער אויך .און דאס נעמט אוועק
נאך צייט .איי פרעגסט מיך וואס איז אינטערעסאנט מיט
אזא בילד? ס'איז טאקע אזוי זיס צו זעהן קינדער עסן ביים
טיש?
פארטיג מיטן עסן גייט מען ווייטער ,אבער כמעט די גאנצע
זו איז שוין געשפארט .אלע חיות זענען שוין געווען אין זייער
צעל ווייל ס'איז שוין נאך פירע און זיי שפארן די זו פינעווע.
וואו האט זיך איין זו טענדער אויסגעדריקט :די ענימעלס אר
טייערד אלרעדי ,קאם בעק טאמאראו ענד דעי וויל בי
רעסטעד..
ווואאסס קאם בעק טאמאראו? איך זעה דיר עפעס אויס
וואו איינער וואס איז נישט מיט אלעמען? מארגן איבערמאכן
דעם שפיל? נעווער!!
יעצט פרעגט איר נאך אלס צו מ'דארף מבטל זיין דאס גיין
האלטן?
המועד
חול
טייערע אידן האטס מיר אלע א גוט קוויטל .איך דארף לויפן
קויפן הושענות ווייל פון אינטער די קוליסן הער איך אז מיין
משמש פלאנט צו מאכן ביי די הושענות אזוי וואו ביי די
כפרות .אויב יא מיינט דאס אז ס'גייט מיר קאסטן נאך צוויי
סעטס( ...ער זוכט נאך א ספר וואס זאגט עס ,אויב טרעפט
ער הענגט ער עס אויף נעבן די צעטיל וואס ער האט
געטראפן שטיין אז מ'זאל קויפן לאנגע הושענות)...

בעטס אויס אלעס גוטס!
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