
פאגו/1ר מיין ב" ווינסער קוף
קאכאדע מלמד), (שלמה מילער סאל

פרילינג דער סוף. ביים שויו האלט שנייען און פרעסט שווערע זיינע מיט ווינטער דער
פון פרייער ביסל א זיר פילן שטעטל פון איינוולינער די לופט. דער איזן שוין זיר פילט
אן זיר מען הייבט איצט חדשים. פיר איבער אנגעהאלטן האט וואט ווינטער, שוועה דעכו

פסח. צום גרייטן
און ערד מער אביסל זיר אנטפלעקט טאג יעדן ביסלעכווייז. זיר צעגייט שניי דער
ווו גאסן, אייניקע אין גראז. ביםלעד באווייזן אן זיר הייבן פלעצער פארשידענע אין

געדיכטער. בלאטע די טאג יעדן מיט ווערט ברוקירט, נישט זענען וועגן די

פון און אלעיניצעס די צו אראפגייענדיק ספעציעל ישיבה, דער פון אהיים גייענדיק
מיר אז טיף, אזוי בלאטע די איז שטוב, ראדענערס די רחל נעבן סטאוואק, צום דארט

בלאטע. דער פון ארויסשלעפן העבט די מיט זיי מוזן מיר און קאלאשן, די פארלירן
פסח פון ריח דער און פרייער, סד א איינוווינער די שלין זיר פילן שטאט אין אבער

לופט. דער אין זיר פילט

צוצושטעלן נאכט, און טאג גאנג, פולן אין ארבעטן מצות, באקן וואס בעקערייען, די
מצדראינדוסטרי, א אנטוויקלט שטאט אונדזער אין זיר האט עס מצות. פין געברויד דעם

פוילן. גאנץ אין שטעט אנדערע און ווארשע פאר ארבעט וואס

נאד שטוב אין אונדז ביי אנגעהויבן אייגנטלער' זיר' האט פסח דעם צוגרייטן דאס
געפאסעטע פעטע די בוידעם פון ארונטערגענומען האט מאמע די ווען חנוכה, ארום

פסח. אויף צוגעגרייט שמאלץ זייער פון טייל א און שחטן געלאזט זיי גענדז,

זיסיע ביי לייוונט איינקויפן אויף געווארן געווידמעט איז חנוכה נאד טאג איין
■ אויבערהעמדער אין אונטערוועש אויפנייען צום געשעפט, מאנופאקטור אין קלימבלרד

הויזגעזונט. גאנצן פארן

שטעטל אין פורים
געפייערט איז פרים פורים. ביז 3סח צום זיר צוגרייטן דאס געצויגן זיר האט אזוי
צוגעגרייט האבן ישיבהיינגלעד די פרייד. גרויס מיט שטאט אין אונדז ביי געווארן
און גראפערמאן שלמה געלערשטיין, נחום ווי ישיבהבחורים, די פון אייניקע גרעגערס.
געווען זענען גרעגערס זייערע מלאכה. דער אין ספעציאליסטן געווען זענען קאס, שלמה
זיר האבן זיי אז זיר פארשטייט הארמאטן. ווי געקלאפט האבן זיי אז הילכיק, אזוי

גרעגערס. זייערע מיט איבערגענלמען שטארק
די איבער גיין און פעלץ, דעם איבערקערן פארשטעלן, זיר פלעגט יונגווארג
פוריםשפיל א איינגעארדנט אפילו זיי האבן איינמאל לידער. פארשיידענע מיט הייזער

"פאזשארנע'/ דער אין יוסף" "מכירת
אהיימקומען נאכן איונט איו פריילעך זייער געווען פורים איז שטוב אין אונדז ביי
יום געדעקט געווען איז וואס טיש, צום אוועקזעצן זיר טאטע דער פלעגט שול, פון
מיט פושקע זילבערנע א געשטאנען איז טיש אויפן געטראנקען. פארשידענע מיט טובדיק

געלט. פאפירן  פושקע דער אונטער אין זילבערגעלט
געווען איז וואס אתריגפישקע, אלס געדינט סוכות האט פושקע זילבערנע די
פושקע. דער פון נדבת געטיילט טאטע דער האט פורים קלאטשע. ווייכע מיט אויסגעבעט
נדבה שיינע א באקומען אץ "לחיים'' טרינקען אריינקומען פלעגן מענטשן אסר
צום געזעצט משפחה גאנצע די זיר האט אוונט אין שפעט צוועקן. פארשידענע אויף

רוזנפלד. מוטל שקורניק, מוטל קריק, מאיר



 קאלטשאק אברהם
שטאטלץ דער

שטענדיקן א מיט ברייטבייניקער הויכער, א
יעדער צו "חכמה" גרייטער א און שמייכל
,אין , געטראפן אים האסטו סיטואציע,
הויפט דער אין  הייסט דאס שטאט",

מאי. 3טער גאס,
פאראדירט דארט ער האט געוויינלעך
געווען ניט איז ווער און ,חברה" , מיט תמיד
דערווייטנס פון שוין ל אים מיט חבר קיין
פשוטן גרויסן טיטן געזעען אים האסטו

אקסל. אויפן שטעקן
אבער פישפיידער, געווען איז נאמען זיי
מיטן באקאנט געווען ער איז שטעטל אין
א פון נאמען דער ,קאלטשאק", , צונאמען
ארמיי. ווייסער דער פון גענעראל רוסישן
ן געגעבן נאמען אזא אים מען האט פארוואס
געחקירהיט, ניט האט קיינער י ווייסט ווער
נאטיר זעלבסטפארשטענדלעך, געווען סיאיז

לעד
קירזשנער, א געווען ער איז פאך לויטן
איך אבער היטלמאכער, א הייסט דאס
; ארבעטן געזען נישט קיינמאל אים האב
פריילעךמאכער... א געווען ער איז מיר ביי

לאכן... אנדערע מאכט און לאכט ער
די צו לינקע, די צו אנגעהערט האט ער
האבן ציוניסטן די אויך אבער "פאלקיסטן",
פלעגט ער כאטש אים, מיט געחברט זיך
דעליקאטן א מיט מאל א  אפלאכן זיי
סאטי שארפן, א מיט מאל א און הומאר
באנוצט זיך האט ער שטאךווארט. רישן
פופיק", מיטן "קדימה : ווערטלעך די מיט
.וו. .א א (לשוןקודש) קוידעש" "לאקשן אדער
ער וועלכן מיט פריינט", "בעסטער זיין
איז שפיצלעך, פריילעכע זיינע מאכן פלעגט
דער אז מייקע. שטאטמשוגענער דער געווען
זענען שטאטמשוגענער דער און שטאטלץ
מייד די האבן געארעמט, גאס אין געגאנגען
הייזער. די פון ארויסצוגיין געהאט מורא לעך
פלעגט מיידלעך, דורכגיין ס'פלעגן ווען
מייקע און מייקען קיצל א געבן אברהם
אויף שפייעכץ מיט מבול א שפיי א גיט
קרע די קוויטשען, מיידלעך די מיידלעך. די
א און קלייטן די פון ארויס גייען מער

לאכט. שטעטל האלב
ווען טריק. אנדער אן ער מאכט צייטנס
ער גיט גאס, אין מייקען מיט גייט ער
בלעכענע די איבער שטעקן זיין מיט רייב א
דענערווירט דאס קלייטן. די פון לאדנס
פאלט און זיך טרייסלט ער און מייקען
ווארפט און שטיינער נעמט ערד, דער אויף

זיך. סילאזט ווו
,ברית , דער ארגאניזירט זיך ס'תאט ווען
זיך האבן יונגעלייט אסאך און החייל"
האט אוניפארמען, מיליטערישע אין אנגעטאן
פון היטל א מייקען אנגעטאן קאלטשאק
און פאסן מיט דעקארירט "גענעראל", א
דורכ סיאיז ווער און "שטערן" גלאנצנדיקע
סאלו מייקען געהייסן ער האט געגאנגען,

יעקב" "שושנת געזונגען האבן קינדער די מיט טאטע דער פיריםסעודה. דער צו טיש
כפרהילע". אונדזער גערוארן ביסט דו ערליה, דו המון' "אוי, : פוריםליד יידיש א אין

נאכט. דער אין שפעט ביז פארבראכט געזאנג מיט מיר האבן אזוי

שמורה מצה
אפגעגעסן פרי, שול פון אהיים געקומען טאטע דער איז פסח פאר טעג צוויידריי
האט מען שמורה. מצה באקן סיוינעכער משח'לע ר' רב צום אוועק און פרישטיק
פארדעקט פעסער, די ארויפגעשטעלט וואגן זיין אייף האט וואס בעלעגלה, א געדונגען
דארט םטער. צום איועק און שטריק, א מיט פארבונדן פעסט און ווייסךלייוונט מיט זיי
ארייננעמען געקענט האט וואס שיפל, קליין א מיט טופילנע פץ גוי א געווארט שוין האט
אינמיטן ביז ארויסגעשיפט זיך האבן הענט, די אין עמערס מיט מענטשן, די מאן. דרייפיר

ברעג. צום צוריק געקומען און וואסער, אד קל ריין' מיט עמערס אנגעשעפט סטער,
אברהמיל און ראזנפעלד (פישביין)' מלמד לוי : געווען זענען שיפל אין
האבן וואס מענטשן' אייניקע געווארט האבן סטער פון ברעג אויפן (ליטוואק). זיניוק
מלמד' יונה : פון באשטאנען איז גרופע די וואגן. צום וואםער דאס צוטראגן געדארפט

בערגעל. אברהם און פאטער) (מיין מלמד מאיר
גרייט געשטאנען וואגן אויפן זענען פעסער די אין וואסער דאס אריינצוגיםן אויף
וואסער די ספעקטאר. (אהרן) אהרעלע און שאפיר שייקע ספעקטאר, מאיר : "יונגע" די
געבראכט וואסער דאס מען האט דערנאך טאג. האלבן ביזן אנגעגאנגען איז צערעמאניע
באדעקט פעסער' צוגעגרייט געווען שוין זענען דארט שטוב. םווינעכערס משהילע די צו
און וואגן אין פעסער די פין וואסער דאס אויסגעשעפט מען האט דא לייוונט. מיט
משה'לע פון טיר זייטיקער דער ביי געשטאנען זענען וואס פעסער, די אין אדיינגעגאסן

שטוב. סווינעכערס
טאג, פין ענדע ביים מצות. די באקו דאס אנגעהויבן זיר האט טאג צווייטן אויפן

שמורהמצות. פרישע די אהיים זיך מיט געבראכט טאטע דער האט אוונט' אין
דאס מען האט דערנאך חמץ' דאס אפעסן מען פלעג פרי' 10 ארום פסח, ערב
נעכטן צוזאמענגענומען האט טאטע דער וואס חמץ דעם און חמץ' איבערגעבליבענע

פארברענען. צום אריין מרחץ אין זיר מיט מיטגענימען ביעורחמץ' בעתן אוונט
די צוגעריקט האבן מיר סדרטיש. דעם צוגרייטן אנגעהויבן האבן קינדער' מיר'
פארשטייט איז, מאמע, די משפחה. גאנצער דער פאר פלאץ מאכן צו כדי טיש' צום סאפע
צום מאכלים יוםטובדיקע די צוגרייטן מיטן שפעט ביז קיר אין פארנומען געווען זיר'

קינדער. זיינע מיט מאטעלס מאיר ף'



האט מאמע די ה. ד. איפצועסן, באוויזן מיר האבן געגרייט האט מאמע די וויפל סדר.
אויפגעגעסן. ערבפסח האבן מיר וואס צוגרייטן, שנעל גענוג באוויזן נישט

לעפל כשרן אריין באד אין גיי אין
און גאפל מעסער, די שטריק, א אויף אנגעבונדן מאמע, די מיר דערלאנגט שפעטער

זאכן די פלעגט בערער דער איטשע כשרן. זיי אריין מרחץ אין מיר געשיקט אין לעפל

קומענדיק אפגעבן. צוריק מיר נאכהער און באד פון קעסל אין (טובלען) אפטינקען
געווען בין איך לעפל. א ס'פעלט אז באמערקט, מאמע די האט זאכן די מיט אהיים

דאס ארויסגעלאזט האט ער ביז ווארטן בעדער, דער איטשע צו צוריקצוגיין געצווונגען

לעפל... דעם צוריקגעגעבן מיר און קעסל פון וואסער גאנצע

סדרנאכט די
דער האט דאווענען נאכן דאווענען. שיל אין געגאנגען מענער, מיר, זענען אוונט אין

האבן מיר וואס בליץלאמפ, א פאטער מיין געגעבן שוםטער, דער שמואל שול, פון שמש

באלויכטונג שטארקע א באקומען צו כדי עסצימער פון סטעליע דער אויף אויפגעהאנגען
צוזאמענ שטילן צוויי : גרייט געווען שלין איז היסבבעט דאס סדר. בעתן צימער פון
אויסגעזעצט אלע זיר האבן מיר זיף. אנלענען צופ צוקאפנס קישן א מיט געשטעלט

סדר. דעם אפריכטן אנגעהויבן האט טאטע דער און טיש ביים

גרויס פון מאמע די איז בענטשן, צום דערגאנגען זענען מיר ווען אז געדענק, איך

מאמע די שווער ווי געוווסט, אלע האבן מיר טיש. ביים זיצנדיק איינגעשלאפן מידקייט
פסח. דעם צוצוגרייטן כדי געארבעט האט

דאס דערצייל איך געדענקען. אימער איך וועל היים אלטער אונדזער פון סדרים די
אייניקלעך. און קינדער אונדזערע פאר

דאשעק צום האנט זיין הויבט מייקע טירן.
לאכט. עולם דער און

ווי זיך בארימען געהאט ליב האט ער
פוי פונעם געווארן באפרייט איז ער אזוי

מיליטער. לישן
אויף געקומען בין איך ווען איינמאל,

: מיך ער טרעפט זומערפעריען די
צו געווארן באפרייט בין איך ,ווייסט, ,

 נידריק צו בין איך וואס דעם, ליב
מיר גלויבסט וואס, ווזראסט"... ,ניסקי ,
ביכעלע" מיליטעריש מיין דיר נא אט ? נישט

זיין אין זוכן כלומערשט זיך נעמט און 
בוזעםקעשענע.

: איך זאג דא
דארפסט דיר, גלויב איך הייסט, ,וואס ,

ל" ווייזן מיר
זאגט  י וויאזוי וויסן אוודאי ווילסט

צום געשטעלט זיך האב איך וועו  ער
מיליטערישער דער צו אדיין איך בין פריזיוו,
אנדערער דער פון דארטן זיצט קאמיסיע.
אוודאי, מיינסטו באאמטער. א באריער זייט
? גייען יאלדן אלע ווי אזוי גיין וועל איך אז
גיי און קניעס די אויף אראפ מיך איך לאז
נאר א ניין, ניין,  קניעס די אויף אזוי
גיט און באאמטער דער זעט ל זיין איך וועל
זוואלניאני"...  ווזראסט "ניסקי : זאג א
מעשה א דערציילן אמאל פלעגט ער אז

געפלויגן, נישט און געשטויגן נישט וואס
: אויסלאזן ער פלעגט

ס'איז י ליגן א ס'איז מיינסטו "אפשר
". ליגן.. א טאקע

ערנסטע איין געהאט האט קאלטשאק

ביבליאטעקאר געווען איז ער : באשעפטיקונג
זיך פלעגט ער ביבליאטעק. יידישע דער אין
לייענען צו לעזער די באאיינפלוסן באמיען
סינקלער, למשל, ווי ליטער^טור, לינקע

אנדערע. און טראצקי
. ר . א

די לכבוד גיתראזשישטש אין באנקעט א
0רע , מלמד) (שלמה מילער סאל געסט

אין קאמיטעט ראזשישטשער פון זידענט
בינעם ברודער זיין אילנה, פרוי זיין קאנאדע,

פנינה. פדוי זיין און מילער
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