
גרינס אױף שֿבועות
שלום עליכם

א.

ער שטָאט, ָאנרַײסןערֿב שֿבועות הָאב איך אױסגעבעטן בַײ דער מאַמע, עליה השלום, איך זָאל מיר אַלײן גײן הינטער ד
און ברענגען אַהײם גרינס אױף שֿבועות.

 גרינס אױף שֿבועות.און די מאַמע הָאט מיך געלָאזט אײנעם אַלײן גײן הינטער דער שטָאט, ָאנרַײסן און ברענגען אַהײם
לָאז זי הָאבן דערֿפאַר אַ ליכטיקן גן־עדן.

 ָאן אַ שום איבערשלָאג.אַן אמתע נסיעה קָאן מען ָאנרוֿפן נָאר די נסיעה, װָאס אַ מענטש מאַכט אײנער אַלײן, ָאן חֿברים,
גאַנצע גרױסע בלױעאיך בין מיר אײנער אַלײן, אַ ֿפרַײ ֿפײגעלע, אין דער גרױסער ברײטער װעלט; איבער מיר איז די 
מע רוֿפט זי „זון“; ֿפוןיאַרמלקע, װָאס מע רוֿפט זי „הימל“; מיר אײנעם אַלײן לַײכט די שײנע ליכטיקע טָאג־מלּכה, װָאס 

לע ֿפַײֿפערס, מיט אַלעמַײנעט װעגן אַלײן הָאבן זיך עס צונױֿפגעקליבן דָא, אין ֿפרַײען ֿפעלד, די אַלע זינגערס, מיט אַ
ַנגער, דער געלערשּפרינגערס, און נָאר צוליב מיר אַלײן הָאט זיך צענומען די שמעקנדיקע רױז, צעשּפרײט דער לא

 מילדער נאַטור.„סָאנישניק“, צעצװיקלט און צעשּפרענקלט דָאס גאַנצע ברײטע ֿפעלד מיט אַלע אַנטיקלעך ֿפון דער
קָאן מיר טָאן װָאס איךקײנער קװעטשט מיך נישט. קײנער שטערט מיר נישט, קײנער זעט מיך נישט, אַ חוץ גָאט, און איך 

זיד אױֿפן האַלדז. װילװיל: װיל איך — זינג איך מיר אַ שײנעם „ּכֿבקרת“. װיל איך — שרַײ איך משוגענערװַײז און רַײס 
אַ „טרובאַטש“. װיל איך —איך לײג איך צונױף די האַנט, װי אַ שוֿפר, און בלָאז מיר אַ „ּתקיעה גדולה“ און שּפיל מיר 

ע זַײטן, װי אַ לָאשיקל.טו איך מיך גָאר אַ װאַלגער, װי איך שטײ און גײ, אױֿפן גרינעם גרָאז און קאַטשע מיך אױף אַל
װער װעט מיר זָאגן אַ דעה און װעמען הער איך? איך בין ֿפרַײ! איך בין ֿפרַײ!

ין, דָאס גרָאז אַזױ ֿפריש,דער טָאג איז געװען אַזױ װאַרעם, די זון אַזױ שײן, דער הימל אַזױ לױטער, דָאס ֿפעלד אַזױ גר
ֿפאַרגעסן, אַז איך בין דָא אַאון אױֿפן האַרצן איז מיר געװען אַזױ גרינג, און אױף דער נשמה אַזױ גוט, אַז איך הָאב גָאר 

יר ֿפָארגעשטעלט, אַזװילד־ֿפרעמדער און אַז איך בין אַרױסגעקומען אַהער צו ָאנרַײסן גרינס אױף שֿבועות, און הָאב מ
צדינג װָאס אין ֿפעלד, אוןאיך בין דָא אַ מושל, אַ ּפרינץ, און דָאס גאַנצע ֿפעלד, װָאס מַײן אױג כאַּפט־אַרום, מיט אַל

ציקער בעל־הבית,אַֿפילו מיט דעם גאַנצן בלױען שטיק הימל — דָאס אַלץ געהערט צו מיר, איך בין דערױף דער אײנ
ערט און ער אױף אַלץאון א י ך הָאב דערױף צו שאַֿפן — און װַײטער קײנער נישט. און װי אַ מושל, װָאס אים אַלץ געה

 װָאס איך קָאן אוןגעװעלטיקט, הײבט זיך מיר ָאן װעלן אַרױסבאַװַײזן מַײן ממשלה, מַײן ּכוח און מַײן גֿבורה — אַלץ
װָאס איך װיל...

אַקומט מיט אַ מָאלקודם ּכל געֿפעלט מיר נישט ָאט דער לאַנגער דרָאנג מיט דעם געלן היטל (דער סָאנישניק), װָאס ב
ע ֿפלאַנצונגען, מיט שטעקלעך אוןבַײ מיר אין די אױגן אַ ּפנים ֿפון אַ ׂשונא, אַ מין „גלית הּפלישּתי“. און די אַלע איבעריק

 הָאבן זיך באַזעצטָאן שטעקלעך (בָאב און ֿפאַסָאליעס) — דָאס זענען לױטער ׂשונאים, דָאס זענען די „ּפלשּתים“, װָאס
גרינע קוטשמעס,דָא בַײ מיר אױף מ ַײ ן ערד, — װער הָאט געשיקט נָאך זײ? און יענע נידעריקע, די גרָאבע מיט די 

 װעלן זיך נָאךװָאס זיצן אַזױ געדיכט, האַרט בַײ דער ערד (קרױט), — װָאס טוען זײ דָא די דָאזיקע קוטשמעס? זײ
ט! און בײזע מחשֿבות,ָאנשיכּורן און טָאן מיר אַן אומגליק... לָאזן זײ גײן אין דער ערד אַרַײן — איך דאַרף זײ ניש

ון דורך, און איך הײבװילדע אינסטינקטן װאַכן־אױף אין מיר, און אַ מָאדנע געֿפיל ֿפון נקמה נעמט מיך אַרום דורך א
זיך ָאן נוקם זײן אין די ׂשונאים — און נָאך װי אַזױ נוקם זײן!...

 מיט צװײ קלינגלעךגעהאַט הָאב איך מיט זיך, אױף ָאנצורַײסן גרינס אױף שֿבועות, מיטגענומען ּכלי־זײן: אַ מעסערל
און אַ שװערד, אַֿפילו אַ הילצערנס, נָאר אַ שאַרֿפס.

ען ל"ג־בעומר אױףדָאס דָאזיקע שװערד איז בַײ מיר ֿפאַרבליבן ֿפון ל"ג־בעומר. און כָאטש איך בין מיט דעם געגאַנג
גט מיר גלױבן ָאןמלחמה מיט מַײנע איבעריקע חֿברים הינטער דער שטָאט, ֿפון דעסטװעגן קָאן איך אַײך שװערן (איר מע

ם מין ּכלי־זײן, װָאס דָאסאַ שֿבועה), אַז עס הָאט נישט ֿפאַרגָאסן קײן אײן טרָאּפן בלוט. דָאס איז געװען אַ ּכלי ֿפון דע
 רוִיק אַרום און אַרום,מיליטער טרָאגט בשעת שלום. ס'איז טאַקע, הײסט עס, נישטָא קײן שום סימן ֿפון מלחמה, שטיל און

האַרמאַטן, קאַנָאנען,נָאר גָארנישט, גלאַט אַזױ, ֿפון „דרך־שלום“, װעגן, לָאזן זיך שטײן צוגעגרײט שװערדן, ביקסן, 

1 שֿבועותאױףגרינס



י הָאט געּפרײגלטֿפערד, סָאלדאַטן — הלװאַי זָאל מען זײ נישט באַדאַרֿפן, װי מַײן מומע עטל ֿפלעגט זָאגן, בשעת ז
מאַלענעס...

ב.

ָאֿפיציר; דעםדָאס איז ידוע אױף דער גאַנצער װעלט, אַז בשעת מלחמה צילט מען זיך טרעֿפן דעם עלטערן, דעם 
 שטרױ. דערֿפאַר װעטגענעראַל אַז מע קָאן טרעֿפן, איז נָאך בעסער; דעמָאלט ֿפאַלן שױן במילא די סָאלדאַטן, אַזױ װי

שּתי“, אים דערלאַנגטאַײך שױן קײן חידוש נישט זײן, װָאס איך בין צום אַלעם ערשטן ָאנגעֿפאַלן אױף דעם „גלית הּפלי
ינטן, — און דער רשעמיט דעם שװערד אַ געשמאַקן האַק איבערן קָאּפ מיטן געלן היטל און היּפשע עטלעכע זעץ ֿפון ה
היּפשע עטלעכע געזונטעהָאט זיך אױסגעצױגן, װי לאַנג ער איז, ֿפאַר מַײנע ֿפיס. נָאך אים הָאב איך אַנידערגעלײגט נָאך 

י נידעריקע די גרָאבע,רשעים, די שטעקנס ֿפון זײערע הענט אַרױסגעריסן און ֿפאַרװָארֿפן צו אַלדי שװאַרצע יָאר. און ד
ך הָאב געקָאנט, הָאבמיט די גרינע קוטשמעס, הָאב איך גענומען צו דער אַרבעט גָאר אױף אַן אַנדער אוֿפן: װעמען אי
ט ֿפון זײ אַ ּתל־עולם!איך אַרָאּפגענומען די גרינע קוטשמע, און די איבעריקע הָאב איך געטרָאטן מיט די ֿפיס, געמאַכ

די װעלט שטײט. אַזבשעת מלחמה, אַז דָאס בלוט צעהיצט זיך און מע גײט־אַרַײן אין התּפעלות, שנַײדט מען אױף װָאס 
. דעמָאלט לײגט מעןמע האַלט בַײ ֿפאַרגיסן בלוט, ֿפאַרלירט מען זיך און מע װײסט נישט, װוּ מע איז אין דער װעלט

ת אױף קײן קלײנענישט קײן ּכֿבוד אױף קײן עלטערס, מע קוקט נישט אױף קײן שװאַכע ֿפרױ, מע הָאט נישט קײן רחמנו
ב נָאך נישט געֿפילט איןקינדער, און בלוט, בלוט גיסט זיך, אַזױ װי װאַסער... איך, בשעת ָאנֿפאַלן אױף דעם ׂשונא. הָא

לט דעם ׂשונא; נָאר װָאסזיך אַזאַ ּכעס מיט אַזאַ ברען, װי נָאך די ערשטע עטלעכע גוטע קלעּפ, װָאס איך הָאב אַײנגעטײ
ין אַזױ אַרַײן אין דערװַײטער הָאב איך מיר אַלץ מער געהיצט, זיך אַלײן אונטערגעגעבן אַלע מָאל מער חשק, און איך ב

אַר די אױגן — דָאס הָאב איךאַרבעט, איך בין געװען אין אַזאַ עקסטאַז, אין אַזאַ רציחה, אַז װָאס ס'איז מיר געקומען ֿפ
ַרג“... די יונגעגעברָאקט, געשניטן אױף אַלע זַײטן, און מער ֿפון אַלעמען הָאבן ֿפון מיר געליטן נעבעך „קלײנװא

קריכן נָאר־װָאסקַײלעכיקע אַרבוזלעך, קאַבאַקלעך מיט די גרָאבע בַײכלעך, די קלײנע ּפיצלעך אוגערקעלעך, װָאס 
שטילשװַײגן און מיטאַרױס ֿפון דער גרינער „הָאדענע“ מיט די געלע גָאּפלעך, — זײ הָאבן מיך צערײצט נָאר מיט זײער 

ָאב געהאַקט קעּפלעך,זײער קאַלטקײט; און איך הָאב זײ אַײנגעטײלט אַזױ, אַז זײ װעלן מיך הָאבן צו געדענקען: איך ה
אױף טױט, — לָאזגעשניטן בַײכלעך, געריסן אױף דער האַלב, געברָאקט אױף שטיקלעך, צעשלָאגן, צעהרגעט, געמזיקט 

ומשולדיקע קאַרטָאֿפליעסמיך אַזױ װיסן שלעכטס, װי איך װײס, ֿפון װאַנען עס הָאט זיך צו מיר גענומען אַזאַ רציחה! א
מוסר מודיע געװען,נעבעך, װָאס זענען געזעסן טיף אין דער ערד, הָאב איך ֿפון דער ערד אַרױסגעגרָאבן און הָאב זײ 

עריסן מיטן װָארצל,אַז ֿפון מיר באַהאַלט מען זיך נישט!... יונגן קנָאבל מיט גרינע ציבעלקעלעך הָאב איך אַרױסג
נה געװען אַֿפילו אַרעטעכלעך זענען געֿפלױגן בַײ מיר, װי די האַלעשקעס און לָאז מיך גָאט שטרָאֿפן, אױב איך הָאב נה
ם“, ראַבעװען הָאבןשטיקל רעטעך, װָארעם איך געדענק גאַנץ גוט ֿפון דער מגילה די װערטער: „וֿבבזה לא שלחו את יד

גערעדט, איך זָאל געניסן אַיִידן נישט געראַבעװעט... און אַלע מינוט, אַז דער יצר־הרע איז געקומען צו מיר און מיך ָאנ
װערטער, מיטן טרָאּפ אוןציבעלקע, ֿפאַרזוכן אַ קנָאבעלקע, איז מיר דער ּפסוק ֿפון דער מגילה געקומען אַקעגן מיט די 

רָאקן, מזיקן, ממיתן אוןמיט דער נגינה: וֿבבזה לא שלחו את ידם!... און איך הָאב נישט אױֿפגעהערט צו שלָאגן, האַקן, ב
שנַײדן אױף שטיקלעך יונג און אַלט, קלײן און גרױס, ָארעם און רַײך, ָאן אַ שום רחמנות...

יך בַײ מיר און עסאַדרבא, איך הָאב מיר ֿפָארגעשטעלט, אַז איך הער זײער שרַײען מיט זײער װײנען מיט זײער בעטן ז
ף, װי מע שמַײסט אַזָאל דָאס מיך ָאנהײבן אַרן! מערקװערדיק! איך, װָאס הָאב נישט געקָאנט זען, װי מע קױלעט אַן עו

ַן אַכזר?!... „נקמה! — הָאבקאַץ, װי מע באַלײדיקט אַ הונט, װי מע שלָאגט אַ ֿפערד, — זָאל איך זײן אַזאַ מין טיראַן, א
ֿפאַר יִידיש בלוט!איך אַ ֿפאַרשיּכורטער נישט אױֿפגעהערט צו שרַײען. — נקמה! איך װעל זיך מיט אַײך ָאּפרעכענען 

ט ּפָארטוגאַל, און ֿפאַר דיאיך װעל אַײך שױן באַצָאלן ֿפאַר ירושלים, און ֿפאַר ביתר, און ֿפאַר די יִידן אין שּפאַניע מי
ר ערטער אױך הַײנט...יִידן װָאס אין מאַרָאקָא, און אױך ֿפאַר אונדזערע, װָאס אין אומאַן אַמָאל און װָאס אין אַנדערע
 ראַטעװעט! װער האַלטאון ֿפאַר די יִידישע סֿפר־ּתורה'ס, װָאס מע הָאט צעריסן, און ֿפאַר די... אַײ! אַײ! אַײ! גװאַלד!

דָאס מיך ֿפאַרן אױער?“...

אין אײן ּכהרף־עיןצװײ רעכטע סטוסאַקעס ֿפון הינטן און אַ ּפָאר ּכֿפול־שמונה־דיקע ּפעטש ֿפון ֿפָארענט הָאבן מיך 
שװערן, אַז ס'איז ָאכריםאױסגעניכטערט, און איך הָאב דערזען ֿפאַר זיך אַ באַקאַנטן ּפאַרשױן, װָאס איך װָאלט געמעגט 

דעם באַשטאַנשטשיק.

ג.

ַקטשי“, בַײ אונדז הינטערָאכרים דער באַשטאַנשטשיק הָאט ֿפון קדמונים געהאַלטן אַ „באַשטאַן“, אַ גָארטן, ָאדער אַ „בא
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 געזעצט קאַװענעס אוןדער שטָאט. דָאס הײסט, ער הָאט ָאּפגעדונגען אַ דעסיאַטינע ערד און דָארטן ֿפאַרֿפירט אַ גָארטן,
געהאַט דערֿפון שײןדיניעס, אוגערקעס און קאַרטָאֿפליעס, ציבעלעס און קנָאבל און רעטעכלעך און שאַר ירקות, און 
ֿפלעגט לײען בַײ מַײןּפרנסה. ֿפון װאַנען הָאב איך געקענט ָאכרימען? װײל ער הָאט מיט אונדז געהאַנדלט, דָאס הײסט, 

ן אַײנצָאלן, און דָאסמאַמען געלט אַלע ערֿב ּפסח, און אַרום סוּכות־צַײט ֿפלעגט ער ָאנהײבן ביסלעכװַײז ֿפונעם ּפדיו
געװען איר גאַנצעגעלט ֿפלעגט ֿפאַרשריבן װערן בַײ דער מאַמען אין גרָאבן סידור אױף דעם לינקן טָאװל (דָארט איז 

ערע קָאנטע, און ָאנגעצײכנטבוכהאַלטעריע), אין אַ זײט, ָאּפגעטרָאטן ֿפון ָאכרימס װעגן אַ באַזונדער ּפלאַץ, אַ באַזונד
„ֿפון ָאכרים אַ קערבל.ֿפון אױבן מיט גרױסע אותיות: חשבון ערל ָאכרים. און נָאכדעם איז שױן געגאַנגען די חשבונות: 

 זעקל קאַרטָאֿפליעס“.ֿפון ָאכרים נָאך אַ קערבל. ֿפון ָאכרים צװײ קערבלעך. ֿפון ָאכרים אַ האַלב קערבל. ֿפון ָאכרים אַ
יט קינדער, און הָאטאון אַזױ װַײטער... און כָאטש די מאַמע איז געװען אַ יִידענע נישט קײן גֿבירטע, אַן אַלמנה מ

גט אונדז צָאלן מיטגעלעבט ֿפון „ּפרָאצענט“, נָאר בַײ ָאכרימען קײן ּפרָאצענט הָאט זי נישט גענומען קײנמָאל: ער ֿפלע
גָארטנװאַרג, אַמָאל מער, אַמָאל װינציקער — מיר הָאבן זיך מיט אים קײנמָאל נישט געקריגט.

 אוגערקעס אױֿפן גאַנצןאיז געװען אַ גערעט, ֿפלעגט ער אַלײן ָאנשיטן אונדז אַ ֿפולן קעלער מיט קאַרטָאֿפליעס און מיט
װינטער; און אַז נישט — ֿפלעגט ער זיך ָאּפבעטן בַײ דער מאַמע:

ס װַײב, ס'איז נישט— ניע װיבאַטשָאי, אַװרומיכאַ, בָא נע װרָאדילָא! — דָאס הײסט: הָאב קײן ֿפאַראיבל נישט, אַֿברהמ
נדערן יָאר זָאל ער נישטגערָאטן! און די מאַמע ֿפלעגט אים מוחל זײן דָאס מָאל און ָאנזָאגן, אַז, אם ירצה השם, אױֿפן אַ

זײן קײן דֿבר־אַחר. און טאַקע אַזױ ֿפלעגט זי אים זָאגן, ּכהאי־לישנא ממש:

— גליאַדיזש, ָאכרימו סערצע, יאַק בָא דאַסט נאַ טָאי הָאד שָאב טי נע בוּװ סװיניאַ!...

ינע ציבעלעס מיטן— דָאברע, אַװרומיכאַ, דָאברע! — ֿפלעגט איר ָאכרים ָאּפענטֿפערן און האַלטן װָארט: די ערשטע גר
די ערשטע גרינעערשטן יונגן קנָאבל הָאט ער ּתמיד געבראַכט צו אונדז; די ערשטע יונגיטשקע קאַרטָאֿפעלעך מיט 

געהערט ֿפון אונדזערעאוגערקעס זענען ּתמיד געװען בַײ אונדז, גיכער װי בַײ די נגידים. און איך הָאב נישט אײן מָאל 
עט נָאר, מע טרָאגט אירשכנים און שכנהטעס, אַז דער אַלמנה איז גָאר נישט אַזױ שלעכט, װי זי מאַכט דעם ָאנשטעל. „ז

 מאַמען אין אױער אַרַײן.אַרַײן אין שטוב ֿפון ּכל טוֿב“ ... סע ֿפאַרשטײט זיך, אַז איך הָאב דָאס באַלד ָאּפגעטרָאגן דער
ַרגינט מיר נישט, דערהָאט זײ די מאַמע גוט אױסגעשָאלטן: זאַלץ זײ אין די אױגן, שטײנער זײ אין האַרצן! װער סע ֿפא

זָאל אַלײן נישט הָאבן! איך װינטש זײ איבער־אַ־יָאר אױף מַײן שטײגער!

געװינטשעװעט... סעסע ֿפאַרשטײט זיך, אַז איך הָאב באַלד איבערגעגעבן אונדזערע שכנהטעס, װָאס די מאַמע הָאט זײ 
נגערוֿפן זי מיט אַזאַֿפאַרשטײט זיך, אַז ֿפאַר אַזעלכע װערטער זענען זײ געװען אױף דער מאַמע להרוג ולאַבד און ָא

סן און איך הָאב דָאסנָאמען, װָאס מיר איז געװען אַ חרּפה צו הערן... סע ֿפאַרשטײט זיך, אַז מיך הָאט דָאס ֿפאַרדרָא
 איך זָאל אױֿפהערןבאַלד ָאּפגעטרָאגן דער מאַמען. הָאט מיך די מאַמע מּכבד געװען מיט צװײ ּפעטש און ָאנגעזָאגט,
װָארט „שלח־מנות“ הָאטאַרומטרָאגן „שלח־מנות“, ֿפון אײנעם צום אַנדערן... ֿפון די ּפעטש הָאב איך געװײנט, און דָאס 
מיר געּפיקט אין מוח: איך הָאב נישט ֿפאַרשטאַנען ֿפאַר װָאס רוֿפט זי דָאס עּפעס „שלח־מנות“?

יװאַלעס און מיט דעראַ יום־טוֿב ֿפלעגט זײן בַײ מיר, אַז איך ֿפלעג דערזען ֿפון דער װַײטן ָאכרימען מיט די גרױסע שט
 ָאכרימען גײן,גרָאבער װַײסער, װאַרעמער, װָאלענער סװיטע, װָאס ער הָאט זי געטרָאגן זומער און װינטער. דערזען

 לױֿפן אין קיך ָאנזָאגןהָאב איך געװוּסט, אַז דָאס טרָאגט ער אונדז אַ ֿפולע ּפעלענע מיט גָארטן־װאַרג, און איך ֿפלעג
דער מאַמע די בׂשורה, אַז ָאכרים איז געקומען.

ד.

נע, אַ מין סימּפאַטיע, װָאסבכלל דאַרף איך מודה זײן, אַז צװישן מיר מיט ָאכרימען איז געװען אַ מין ליבע אַ ֿפאַרבָארגע
טנס, דערֿפאַר, װָאסמע קָאן זי נישט אַרױסגעבן אין װערטער. גערעדט הָאבן מיר צװישן זיך ּכמעט קײנמָאל נישט; ערש

 אים הָאב ֿפאַרשטאַנען,איך הָאב נישט ֿפאַרשטאַנען זײן לשון און עד הָאט נישט ֿפאַרשטאַנען מײן לשון (דָאס הײסט, איך
עדט מען מיט אים?נָאר ער מיך — מּכות!). און, צװײטנס, הָאב איך מיך געשעמט: אַזאַ גרױסער ָאכרים — װי אַזױ ר

ֿפלעג איך דאַרֿפן ָאנקומען צו דער מאַמען, זי זָאל זַײן צװישן אונדז דער טָאלמאַטש.

— מאַמע, ֿפרעג אים, ֿפאַר װָאס ברענגט ער מיר נישט קײן װַײנשל?

— װוּ זָאל ער דיר נעמען װַײנשל? אין אַ באַשטאַן איז נישטָא קײן װַײנשל.
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— למאַי איז נישטָא אין אַ באַשטאַן קײן װַײנשל?

— װָארעם אין אַ באַשטאַן װאַקסן נישט קײן װַײנשל־בױם.

— למאַי װאַקסן נישט אין אַ באַשטאַן קײן װַײנשל־בײמער?

ט מיר אױף אַ ּפאַטש.— למאַי, למאַי, למאַי — דו ביסט אַ געשלײערטע שיקסע! — מאַכט צו מיר די מאַמע און װאַרֿפ

אַװרומיכאַ, נע בעײ דעטינאַ! — מאַכט צו איר ָאכרים און שטעלט זיך ָאן ֿפאַר מיר.

ָאט אַזאַ מין ערל איז געװען ָאכרים, און בַײ אים בין איך דָאס געלעגן אַצינד אין די הענט.

איז ָאנגעקומען און דערזעןמיטן ׂשכל באַדאַרף מען ֿפאַרשטײן, אַז ס'איז מן־הסּתם אַזױ געװען די מעׂשה: ָאכרים, אַז ער 
דָא. דערזען אַזאַ נֿפש, װיבַײ זיך אױֿפן באַשטאַן אַזאַ חורבן, הָאט ער ּתחילת באַדאַרֿפט נישט ֿפאַרשטײן, װָאס טוט זיך 

דע װָאס: אַאיך, אַרבעט מיט דעם שװערד אױף אַלע זַײטן, הָאט ָאכרים באַדאַרֿפט איבערקלערן אױף מיר מי יו
ר נָאכדעם, אַז ערנישט־גוטער, אַ שרעטעלע, אַן ָאנשיקעניש, — און הָאט געװיס זיך איבערגעצלמט עטלעכע מָאל. נָא

ן דװקא מיט אַ הילצערנעםאין צוגעגאַנגען נעענטער און דערזען, אַז דָאס אַרבעט אַזױ געטרַײ דװקא אַ יִידיש יִינגל, או
ר ערד, און איך הָאבשװערד, הָאט ער מיך ָאנגענומען בַײם אױער, נָאר אַזױ געשמאַק, אַז עס הָאט מיך צוגעצױגן צו דע

ָאנגעהױבן שרַײען נישט מיט מַײן קול:

— אַײ! אַײ!! אַײ!!! װער ציט דָאס מיך ֿפאַרן אױער?

געטײלט, הָאבןערשט העט־שּפעטער, נָאך די רעכטע סטוסאַקעס און נָאך די אמתע ּפעטש, װָאס ָאכרים הָאט מיר אַײנ
ן בײדע געװעןמיר זיך באַגעגנט מיט די אױגן און הָאבן זיך בײדע דערקענט אײנס דָאס אַנדערע, און מיר זענע

יך איבערגעצלמט,איבערראַשט, געבליבן ָאן לשון. — אַװרומיכינע דעטינאַ!? — הָאט ָאכרים אױסגעשרִיען און הָאט ז
ַדקע מיט איטלעכסאון הָאט גענומען באַטראַכטן די היזקות, װָאס איך הָאב אים דָא ָאנגעאַרבעט, באַקוקט יעדע גרא
ן אין די אױגן. ער הָאטשטיקל ערד, און עס הָאט אים אַזױ ָאנגענומען בַײם האַרצן, אַז עס הָאבן זיך אים געשטעלט טרער

מיר נָאר אײן װָארט:זיך אַװעקגעשטעלט אַקעגן מיר, צונױֿפגעלײגט בײדע הענט בַײ זיך אױֿפן בױך און אַ ֿפרעג געטָאן 

— זאַ שטשָא? — ֿפאַר װָאס קומט דָאס מיר, הײסט דָאס...

אַרק גורם היזקערשט דָא הָאב איך צעקַײט, װָאס ֿפאַר אַ חתונה איך הָאב ָאנגעאַרבעט און װעמען איך הָאב אַזױ שט
געװען. און איך הָאב זיך אַלײן געֿפרעגט: „ֿפאַר װָאס? ֿפאַר װָאס?“...

ר ערד ֿפאַר שרעק; איך— כָאדים! — מאַכט צו מיר ָאכרים און נעמט מיך ָאן ֿפאַר אַ האַנט, און איך בײג זיך צו צו דע
נָאר שטאַרק ֿפאַר דערמײן, ָאט־ָאט מאַכט ער ֿפון מיר אַ ּפרעזשעניצע. נָאר ָאכרים טשעּפעט מיך נישט; ער האַלט מיך 

ײם צו דער מאַמע, אוןהאַנט, נָאר אַזױ שטאַרק, אַז עס שּפרינגען מיר די אױגן ֿפונעם קָאּפ, און ֿפירט מיך ָאּפ אַה
דערצײלט איר אױס אַלצדינג, און גיט מיך איבער אױף אירע הענט...

ה.

עק מיט איר ּכעס מיטזָאל איך אַײך דערצײלן, ו ו ָא ס איך הָאב געהאַט ֿפון דער מאַמע? זָאל איך אַײך אױסמָאלן איר שר
בן, װָאס איך הָאבאיר ברעכן די הענט, בשעת ָאכרים הָאט איר איבערגעגעבן מיט אַלע ּפישטשעװקעס דעם גאַנצן חור

מיט אים דער מאַמען, װיאים ָאנגעמאַכט אין באַשטאַן? ָאכרים הָאט זיך נישט געֿפױלט, גענומען דעם שטעקן און באַװיזן 
רָאקט און געשטָאכן אוןאַזױ איך הָאב געאַרבעט אַהער און אַהין, אױף אַלע זַײטן, װי אַזױ איך הָאב געהאַקט און געב

 אוגערקעלעך,געטרָאטן מיט די ֿפיס, און די קאַרטָאֿפליעס ֿפון דער ערד אַרױסגעגרָאבן, און די הָאדענע ֿפון די
נָאר־װָאס אױֿפגעגאַנגענע אוגערקעלעך... און ֿפאַר װָאס? ֿפאַר װען?

— זאַ שטשָא, אַװרומיכאַ, זאַ שטשָא?...

ז.מער הָאט ָאכרים נישט געקָאנט רעדן: עס הָאבן זיך אים, אַ ּפנים, געשטעלט די טרערן אין האַלד

ס הענט, אײדערדעם רעכטן אמת מוז איך אַײך זָאגן, קינדער: איך װָאלט בעסער געװָאלט זײן געּפאַטשט ֿפון ָאכרימ
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... הַײנט די בזיונות,הָאבן דָאס, װָאס איך הָאב געהאַט ֿפון דער מאַמען ֿפ אַ ר שֿבועות און ֿפונעם רבין נ ָא ך שֿבועות
וגעזעצט זײער אַװָאס איך הָאב נָאכדעם געהאַט אַ גאַנץ קַײלעכיק יָאר ֿפון מַײנע חֿברים אין חדר, װָאס הָאבן מיר צ

יר ֿפאַרבליבן העט־העטלַײטישן נָאמען: „באַשטאַנשטשיק“, „יָאסל באַשטאַנשטשיק“!... דער דָאזיקער שײנער נָאמען איז מ
ּכמעט ביז דער חתונה...

ָאט װי אַזױ איך בין געגאַנגען רַײסן גרינס אױף שֿבועות.
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