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עס האט זיך אנגעפאנגען אין א פיינע
פרילינג טאג.
בעסער געזאגט ,עס איז געווען א גאר
פיינעם טאג .די זייגער האט זיך צוזינגען אויפן
ריכטיגען צייט ,און נאך איין "סנוז" ,בינעך
געווען גרייט אויפצושטיין ,פיין אויסגערועט,
אין א גוטער גיסטע ,רעדי צו גיין.
די פרילינג זון האט אריין געשיינט מיט
א ווארעמקייט אין שלאף צימער ,און פון
צווישן די האלב פארמאכטע לאדענעס,
האט זי דערלאנגט שפרינגענדיגע שטראלן,
ארום און ארום דעם שטוב ,צוגעבענדיג צו
די איינגענעמע אטמאספערע ,וואס האט
מיר אזוי זיס געגריסט גוט מארגן ,יענעם
אינדערפרי.
אפגעגאסן נעגל וואסער ,אויסגעצויגן די
ביינער ,נאך איין פיינעם געניץ ,און ארויס פון
בעט.
אראפ קומענדיג פון בעט ,האט מיך
באגריסט מיינע קליידער ,און א פרישע פאר
אינטערוועש און זאקן ,אקאורשט יעצט
ארויס פון דרייער ,נאך אביסעל ווארעם,
און מיטן פיינעם שמעק פון די סאפטענער,
צולייגענדיג ,נאך א סיבה צו די גוטע פילינג
וואס איז געלאפן אין מיין מח "היינט גייט זיין
א גאר פיינעם טאג".
מיט די פרייליכע מחשבות ,האב איך זיך
אנגעטאן ,און זיך געגרייט ארויסצוגיין פון
צימער ,באגריסן די משפחה ,וואס איז שוין
פון פריער אויף געווען ,און שוין געהאלטן
ביים סוף פרק שירה ,נאכן שוין ענדיגן דאס
דאווענען ,און די פארציע תהילים וואס זי האט
זיך אינטערגענומען פאר א שכן טוב ,וואס
מוטשעט זיך נעבעך מיט א שידוך פאר איר
טאכטער ,גראדע א פיין מיידל ,נאר עפעס
האט זיך עס נאך נישט געמאכט ,שוין האט
מען ארגענעזירט אויסצוזאגן תהילים צווישן
גוטע פריינדין ,און ביי אונז אין די משפחה איז
די "העדקוואטער'ס" פון די אונטערנעמונג.
אבער גלייך ווי כ'האב גענדיגט פארבינדן די
שיך ,און געהאט א מינוט נאכאמאל אריין
צוטראכטן אין מיין גוטע געפיל ,האבעך
גלייך געזעהן אז עפעס האט זיך געטוישט!
א קערענדל פון אומרואיגקייט ,האט זיך
אריינגעכאפט אין מיין געוויסן.
"עה סתם א דמיון" ,האבעך געמוסר'ט

מיין געוויסן ,עס איז דאך
נישטא קיין שום סיבה אויף קיין
זארג ,די רענט איז באצאלט ,ביל'ס זענען
אלע כמעט קער גענומען ,און די איינ'ס וואס
נישט ,איז אויך נאר ווייל די "דו דעיט" איז
הערשט נעקסטע וואך ,נא ,וועלעך שיקן די
געלט א וואך פרי? זאלן זיי רייך ווערן מיט
פראצענטן וואס זיי קומט נישט? אבסעלוט
ניין! מיר באצאלן טאקע אלס אין צייט ,אבער
טאקע נאר אין צייט ,פריער נישט.
אלזא וואס איז די נערוועזקייט? נע
ס'גארנישט ,מעשה יצר ,ער פארגינט מיר
נישט דעם דאווענען ,וואס קען ארויס קומען
פון אזא פערפעקטע טאג-אנהייב .וועלמער
עס איגראנירן ,און אז ער וועט זעהן אז איך
בין נישט גרייט צו שפילן זיין שפיל היינט,
וועט ער גיין ווי די שווארצע פעפער וואקסט,
אזא כפרה אויף אלע שונאי ישראל.
מיינע שלאף צימערן זענען אויפן אויבערשטן
שטאק ,און די איבריגע חלק הויז ,אינטן ,אזוי
ווי עס איז שוין די מנהג ,ביי אנשי שלומינו,
וואס האבן צוויי שטאק .שפאנציר איך אזוי
אראפ די שטיגן ,און באגעגן מיין משפחה,
אויך ב"ה פיין אויפגעלייגט היינט.
"גוט מאאאארגן" געב איך א זאג מיט א
פרייליכן שטימונג ,און זי זעהנדיג אז עס
איז געלויבט-דעם-פון-אויבן א געלונגענע
אנהייב ,איז אף היא ענה אחריו" ,א גוט
מארגן ,און א גוט יאר".
אינטער דעם באוואוסטזיין האט די
אומרואקייט ווייטער געזשומעט ,אבער ווי
געשמוסט ,מען גייט עס בכלל נישט גורס
זיין ,זאל ער קריכן צו א צווייטן – א שונא
ישראל פארשטייט זיך .-
"וואס מיינסטו מען דארף א מאנטל היינט"?
געב איך א פרעג .אה אבסעלוט נישט!
קומט דער פריידיגער ענטפער  -כ'בין ארויס
פריער איינקויפן ברויט ,פאר דיין פרישטאג,
 וואס איז אגב שוין גרייט פארפאקט – אוןכ'מוז דיר זאגן ,אזא וועטער ,מאכט מען
נישט אפט! עפעס ספעציעל שיין ,וועסט
אליינס זעהן ,ס'וועט זיך דיר גלוסטן צו בלייבן
אויפן גאס אגאנצן טאג.
"אהא" טראכט איך צו זיך "נישט אומזינסט
האט מיר די טאג אויסגעזעהן אזוי זיס" ,שוין
וועלמיר עס אויסניצן צום פולסטן אי"ה.

גענומען
טלית
די
זעקל ,די פרישטאג,
און דעם טעלעפאן ,און כ'בין
אויפן וועג.
צו מיין גוט מזל ,האבעך נעכטן געטראפן א
גאר פיינעם פארקינג פונקט אין פארנט פון
מיין הויז ,אזוי אז ווי כ'בין ארויס אויפן גאס,
און די זיסער געשמאקער ווינטל האט זיך
אזוי געמיטליך צובלאזן אויף מיין געזיכט ,איז
דארט געזיצען מיין קאר'ל און ווי געשמייכלט
צו מיר ,אז עס האט זיך מיר געדאכט ,אז ער
 יא ער  -די דומם האט אויך באמערקט דישיינקייט פון דעם ליעבליכען פרילינג טאג.
איך זעץ זיך אריין אין קאר ,צינד אים אן ,ער
לאזט ארויס דעם ריכטיגן "העעעעם" ,וואס
זאגט אן ,אז ער איז גרייט אויף דעם באפעל
פון זיין בעה"ב ,און וועט געטריי אויספירן
וואס מען וועט פון אים פארלאנגען .און
דארט אינטער דעם באוויסטזיין - ,שוין
אביסעל ווייניגער באהאלטן ווי פריער –
קריכט זיך ארום די "נערוועז" ווערימל ,כאילו
היינט האט ער גארנישט אויף די וועלט צו
טאן ,חוץ קומען צו מיר אויף געסטעריי.
שוין ,אבער מיר וועלן אזא טאג – פאר
אזעלעכע קלייניקייטן – נישט פארדארבן,
געט מען א דריק אראפ אויפן אייזן ,און
"היידא" מען גייט אין שול.
ווי "זייגער ארבייט" האט היינט אלס
געקלאפט אין שול .די קאווע איז געווען
פריש ,און טאקע פון די סארט וואס כ'גלייך
זייער ,א אויסוואל פון לויזע צוקער ,קליינע
פעקלעך ,און יא קאצקא צוקער אויך ,און
טאקע נישט די גרויסע  -וואס צוגייט גלייך
אין מויל – נאר די הארטע ,וואס אנדערהאלבן
דערפון קען קלעקטען אויף א גאנצע קאווע,
וואס איז דווקא גאנץ הייס אפי'.
די מקווה איז געווען גאר געשמאק ,לויטער
ציכטיג ,און גאר ריין ,און די גראד ,עפעס ווי
"קאסטעם מעיד" פאר די צוזאם שטעל פון
א גוטע גיסטע ,און א הערליכע טאג .און
טאקע אזוי זיצענדיג אין וואסער ,איז יענע
קערענדל פון פריער אינגאנצן פארשווינדן,
און די "מודה אני" מצב ,גלייך ביים אויפשטיין,

האט זיך צוריק אריין שפאצירט ,און
אנגעפילט דעם גאנצן חלל אין מח וואס איז
געשטעלט אויף גיסטע.
דאס האט אזוי לאנג אנגעהאלטן ביזן
ענדיגן אנטאהן ,ווען פון ערגעץ ווי איז די
נערוועזיטעט צוריק אריינגעקומען! פון
ווי? פארוואס? פארוועם? האבעך זיך שוין
אביסעל געאייסערט ,אבער דער האט נישט
גענטפערט ,נאר זיך אזוי אריין געדרייט מער
און מער.
ארויף אין ביה"מ ,אנגעטאן די טלית און
תפילין ,און מיט אלע כוחות אוועק געשטיפט
די אומאנגענעמע מחשבות "מיר גייען יעצט
דאווענען ,און זאלסט אפי' נישט פראבירן
מיך שטערן" האבעך ווי געשריגן צו זיך
אליינס ,און זיך געשטעלט זאגן ברכות.
וואס דער יעניגער האט געטאן דורך דעם
דאווענען ווייס איך נישט ,אבער מיר האבן
פון אים פארגעסן .קען זיין ווייל "הבא לטהר"
האט מען פון הימל געהאלפן ,און דאס אז די
בעל תפילה האט גאר פיין געדאווענט ,האט
זיכער נישט געשטערט .אבער אזוי ווי כ'האב
גענדיגט אויסטאן דעם ר"ת'ס תפילין האב
איך באאבאכט אז יענער איז נאך דא אין זיין
פולע טראגע ,און יעצט באהאלט ער זיך שוין
אפי' נישט ,נאר שטייט מיר פאר די אויגן ,ווי
א רויטע שמאטע פאר א בהמה ,און פאכעט
זיך מיט א טוולונישען טאנץ ,דירעקט איך
זאל אים נישט קענען איגראנירן.
אריין אין אפיס ,די ארבייטער זענען אויך
זעהט אויס אפעקטירט פון די שיינע
מתנה – די הערליכע וועטער – וואס דער
אויבערשטער האט אונז געשיקט .יעדער
באגריסט אזוי שיין .אבער איך בין שוין היפש
אויף די אנגעצויגענע זייט ,אז כ'וואלט געווען
א "פיבער" ,וואלט שוין דער באטרעפענדער
וואס וואלט מיך געהאט ,געדארפט
אייננעמען  1000מילעגראם טיילענאל.

עס האט געבורט און געמורעט מער און
מער! ווען לאנטש איז אנגעקומען איז די
מצב שוין געווען אזוי שווער ,אז ווען כ'בין ווען
א טראק ,און די נערוועזקייט איז ווען וואג,
וואלט איך אויף זייער אסאך בריקן שוין נישט
געווען ערלויבט צו פארן.
אזוי האט מען דורך געשטופט די איבריגע
חלק פון טאג ,אלעס איז געפארן ווי א נייער
באן ,געשמאק און אן קיין באמפ ,חוץ מיין
גוסטע וואס איז געגאנגען מטה מטה ,מיט
די שנעלקייט פון א אדלער ,וואס האט
באמערקט א געשמאקער נאכטמאל לויפן
אויף דער ערד.
צוריק אין שול ,מנחה מעריב ,די שיעור ,אלעס
איז געווען אויך א פערפעקטער אופן ,און
ביים לערנען ווי ביים דאווענען האמער אפי'
אביסעל פארגעסן פון די אנגעצויגענקייט,
אבער אזוי ווי די רוחניות איז געווען פערטיג,
האט ער זיך צוריק באוויזן מיט זיין גאנצער
גלאנץ ,און מיט א שפאטישן אויסדריק
מיר געלאזט וויסן ,אז ניין! כ'בין נאך נישט
געגאנגען אויף פענסיע!!
נא געגאנגען אהיים ,די לעכטיגע קינדערליך,
יעדער מיט זיין מעשה פון חדר\שולע מיט
א שמייכל אויסגעהערט ,און געשטופט דעם
נערוועזיטעט אין די זייט מיט אלע כוחות ,און
ב"ה ס'האט אויסגעזען ווי קיינער האט נישט
באמעקט וואס עס שפילט זיך אפ אין מח.
צופיל חשק צו פארברענגען האבעך נישט
געהאט מיט אזא אנגעלייגטער גאסט .איז
ווי נאר מיר האבן געפערטיגט די טאג'ס
ארדערנונג ,האמען זיך געגרייט צו לייגן" .אויף
מארגן הייסט אויך א שיינער צייט" - ,האבעך
געקלערט צו זיך  -נא לאמיר האפן אז דער
נודניק ,וועט דורכאויס די נאכט טרעפן א
צווייטער גאסט הויז ,אין מיר לאזן מנוחה.
געווינטשן א גוטע נאכט" ,כ'דארף מארגן
אויפשטיין פרי ,און זיין גוט אויסגערוהט"
האבעך אויסגערופן ,אויף צו פארענטפערן
די פרעגענדיגע אויגן ,צוליב די ערשיינונג אז
כ'גיי זיך לייגען היפש פריער ווי געווענדליך.

פון דארט אין ווייטער איז אלס געגאנגען
ווייטער ווי צוויי פארקערטע וועלטן! אלעס
איז געגאנגען ווי ווייכע פוטער אויף הארטע
ברויט ,ווי פון זיך ,יעדער האט געטאן
זיין פליכט ,אלעס האט געקלאפט ,די
טעלעפאנען זענען געווארן גענטפערט,
און די שליח'סער זענען געווארן ערפילט,
אויף א שטאפל וואס א ביזנעס קען זיך אין
די היינטיגע שווערע צייטן נאר חלומ'ן ,די
פרישטאג איז געווען אזוי ווי זי וואלט געליינט
מיין מח ,פונקט אזוי ווי איך האב געוואלט,
איך אליינס וואלט עס נישט געקענט
אהערשטעלן אזוי פיין.

אבער קודם א קליינע הקדמה.

אבער איך ,איך בין געווען ווי אויף א ראקעט
צו די לבנה ,ווען די לבנה וואלט ווען געווען די
שפיץ נערוועזקייט וואס מען קען דערגרייכן!

נישט
ס'זאל
האבעך
לעצטענס
אויסגערעדט זיין ,נישט אום "הרשל מייזעלס
גערעדט" ,צוגענימען עטוואס וואג .עפעס א

אריין אין צימער ,אויסגעטאן די טאג קליידער,
שיין אויסגעלייגט אויפן בענקל ,און  .........די
גאנצער אנגעצויגענקייט ,איז ווי פארשווינדן!!
ווי אין וואסער אריין!! אלס איז צוריק כאילו
כ'בין יעצט אויפגעשטאנען און די זון האט
מיך נארוואס זיס באגריסט!
און דאן האב איך געכאפט וואס דא האט
פאסירט!!

קאמבענאציע ,פון א נייע רעסעפי בוך וואס
די משפחה האט געווינען אויף א פארטי ,און
די "מיטל יארן" וואס די עקספערטען זאגן
אלע ,אז די פונטן קלעבן ווי קיינמאל בעפאר.
און זאגט מיר נישט יעצט די אלע ווערטלעך
ווי:
"זאג ,די ווייסט אז עס איז נישט לעגאל,
ארויס צו בויען אן קיין פערמיט",
"דו האסט אנגעהויבן "פארשפרייטן
אידישקייט"? ווילסט מקרב זיין די גאולה?
כ'זעה דו ארבייטסט אויך " יפוצו מעיינותיך
חוצה"!
"די דירה איז דיר אויסגעוואקסן? כ'זעה דו
מאכסט א עקסטענטשאן"! וכו' וכו' ,ווייל די
אלע ווערטלעך ,און נאך אסאאאך אנדערע
האבעך שוין געהערט יעדע איינס פון זיי,
כאטש פיר פינעף מאל פון מיינע פריינט.
נאר אזוי גייט עס שוין ,און דער אויבערשטער
זאל העלפען ,אז ס'זאל זיין חדש ימינו כקדם,
און דער דאקטער זאל מיר נישט אנקוקן בייז
ווען כ'שטעל זיך ארויף אויף יענעם מאשין,
וואס רוב אידן האלטן אז עפעס א גאר
גרויסער אידן פיינט האט אויסגעטראפן.
למעשה צוליב די מצב ,איז עס צוגעקומען
אז מ'האט געדארפט  .......אנהייבן צומאכן די
פאסיק ,אויף א נייע לאך!!
יא די נעקסטע ,וואס ווער האט זיך געחלומ'ט
אז איך וועל זיך נאך דערקייקלען איר צו
דארפן באגעגענען! ווען כ'האב דעם פאסיק
געקויפט ,האב איך מיט שפאט געקוקט
אויף דעם לעכל ,און זיך נאר געקענט בייזערן
אויף די דומהייט פון די פירמע ,אז זי האט
אפי' געקלערט אז א לעכל אויף די ווייטקייט
איז בכלל א וויכטיקייט.
עכ"פ יענעם אינדערפרי ,האבעך פאר
א אומפארשטענדליכע סיבה ,בטעות
פארמאכט דעם פאסיק אויפן אלטן לעכל!!
און נאך די מקווה נאכאמאל! פארוואס
ווייסעך נישט ,ס'קען זיין אז די גוטער וועטער
האט אריין געבלאזן אזא גוטמוטיקייט ,און
אפעטעמיסטישקייט אז כ'האב פארגעסן
פון די נייע שטאפל ,אדער א אנדערע סיבה,
אבער ווי אזוי ס'זאל נאר נישט זיין ,איז די
טעות געווען די קאלפריט די גורם ,פאר די
צרות!!
זאל דאס זיין א ווארענונג פאר אלע ,למען
השם! געט זייער אבאכט איר זאלט חס
ושלום נישט פארמאכן דעם פאסיק
אומריכטיג ,ווייל די שענסטע טאג פון יאר
קען גיין א גאנג און וועסט אפי' נישט וויסן
פארווואס!!
(לכבוד דעם  4000מיילשטיין)

