זון קו  -דער ליכט פון אמת
נ ריטענש ס ק נסידערייש נז געמאכט אין גוט אויסלייג  ,זייער
ד זע פון זעלבסטשטענדיקיי ַט  ,טיף  ,טשיק ווע ווי מיר זען די ינטער קש ן
פון זייער גוט געדאנקען וו ס ריז לטיד שריט צו דערציילן געשיכטע מיט
מ ר ליש ז איז דער מ ר ל פון דער געשיכטע  ...דעם דערציילונג וועגן צוויי
וו רכ רסעסווער געמאכט נסיעה דורך פ רציי ַטיק דזשאַ ן  ,זינט די ציי ַט
פון ופדעקונג  ,די גרוי בער ו איז ל ודיד מיט ז לץ  ,זייער שווער מ סע
,שוו רץ בער ו גיידיד צו דיין דעסטינייש ן ק ר וו ן וויי ַל ער האט זייער
ליכט מ סע  ,גענומען שוו ם זיך ב וסטינג פון זיין גליק זיי ַענדיק זייער גר ב
וועג די גרוי קען ניט שטיין עס און איז געווען וועגן צו שט רבן ווען די מי
סט מבלינג פאלט אין גרויס ק לוזשע פון וו סער דעררעטענדאָ -אויב העלפט
דער מ סע  ,שוו רץ ט כעס סט נד וו טשינג די גלייבן גליק ר ז עס גייט
ליפטינג  ,יזינג גענומען וו ס איז געווען לינקס פון אָ צ ל .געטריבן דורך קנאה
 , .וו רפן אין די וו סער כ ו ינג די זעלבע גורל
די שוו ם ס וקט רויף וו סער מאכן עס !מעט אוממעגלעך צו שוו רץ ילו
 .שטיין רויף  ,פון קורס יווענטש וו לי ס ק מינג צו מידקיי ַט און שט רבן
סט ריעס פון גר נד אַ
ליבע איז ווי רעגנבויגן  ,איז ניט שטענדיק פ רשטעלן  ,בער שטענדיק אויס
!די יוט ו י ן כ ס טע ריע פארמולירט  1 = 2 : 2 = 1 + 1 = 1ר ינב וו
ס יר ל יוט ו י מולטיפ קט רי ל ליבע ענדס ביי ַ מ קסימום מ כט איינס פון
ר די ציע  ,בלומז אין די זון  -די ערד יקס ייערז  ,דער זון ינס יירז די זעלבע
פארבןצו מ לן די וועלט  -איך טעמען  ,איר ב גיי ַסטערן אין דער זעלביקער
לופט פון ליבע און איך בין לע פארבן צו מ לן דיין וועלט !כל טייל פון ווי מיר
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פילן זאכן און עס זענען זאכן וואס פ רייניקן  ,אנדערע ב זונדער  -בער דער
אמת טוט נישט ב ה לטן פאקטן .מיין ערשטער רעק לעקש ן פשוט נ ר
ה בן רעמ ניס נסיז  ,אין וו ס בז רבד העסקעם אויף העל ט ג  ,און
גרייטן מיר מיט די מ כט פון ליכט אויס פון פינצטערניש  ,און וועט פ רש רייטן
ר די גאנצע ק נסטעל ר קהל .איך שטעלן זיך צו
מ כט און ענערגיע
טר כטן אויב איינער ט ג זיי ַן וויי ַטקייט ?אויב איינער ט ג זיי ַן וויי ַטקייט ,
וו לט דעסטרויער  ,סקערי  ,טומלדיק  ,דער איז רילענטליס העל  ,שיין ,
שטר לנדיק און ענערגעטיק .יעדער שטר ל האט ווי יומ נז פ רשידענע
קער קטעריסטיקס  ,פ רשידענע מ דעס פון ק מף  ,פ רשידענע ליכט  ,ד"ה
יעדער שטר ל  /זיין יינציק און ויסשליסיק .נו אויב איינער ט ג זיי ַן וויי ַטקייט
ביי ַ מינדסטער עס איז געווען ריגינעל .יעדער שטר ל האט די פ רעם פון
ק מף  ,ווי ביי ַ קיין ציי ַט די מענטשן ז יי ַנטיילן ביי ַ מאל ערייז ז פר קש נז
.זענען מיר קטינג אויף די שטר ל  /זיין  ,מיר קען טוישן די ריכטונג און
דעסטינייש ן .וועגן די דעסט נייש נז און די ערשטער מ ל איך וועט ינוו וק די
נ מען פון ג ט  ,איינער ט ג געקומען  ,ה בן שמועס ביליפס און אמונה מיט
ק ר ן נאכגייער וואס דערציילט מיר די וויי ַטערדיק געשיכטע וו ס איך וועל
ב שריי ַבן  :ביסט איר געגעבן ש יל ר הענט און וו כימ נט פרעגן ג ט צו
ל זן איר די מ קסימום כעזשבן און לינקס איר פ רשילטן .מיין טיי ַער  ,די
בער ווער לעס ף באפרייט די אינ רמ ציע ?אבער
געשיכטע בוילז ראָ
ב זונדער פון דעם דערציילונג איך ווילן צו דערציילן איר ז מיר ה בן ק מף
און ר דיוס  /זיין קטינג מיט די סוויווע  ,יעדער ר ללס די ביינדלעך מיט דיין
ענערגיע  /פ רעם  /אָ פירונג .איך געוואוסט עס וו לט זיין טר נספ רמער
און ז זאכן זענען געגאנגען צו ה בן וו ג פון גלימינג פ רסעס ז וו לט
יבערמ כן פ קט .א ריווייט לייזד ענערגיע און ווער לעבט אומצופרידנקייט מיט
צו רידנקייט וו לט ווערן אין לע פארבן צו מ לן דיין וועלט .איך וו וק רויף
אין פ רשידענע פ קט ווי געוויינטלעך און ויספ רשן שרייבן ק רס ז דורך
דעם בוך וו לט יקס נד מיין זיי ַענדיק .איך פ רטר כטנ אויף ווי צו
טר נסמיסיע פון געד נק און יקווייט עס צו ליכט און זיי ַן מ כט .מיר לע
טר כטן וועגן קייפל ערס עקטיווז ד ר ן צו נ כפ לגן קייט און די נשמה
האט מ ומ נץ פון גערודער  ,די וועג מיר קוקן איז ניט שטענדיק נ יוו און
ענערגיע יקס נדז .ומרויק מחשבות מיט מיסד מינערז זענען
ער עטש ווייטיד און די קול אין יוניס ן ל ודער ווי פילע קולות  ,ווערטער
זענען ן אויסדרוק פון קונסט  ,פון איצט עס וועט זיי ַן ינס יר ציע .די ביטינג פון
די ה רץ האט זיי ַן ריטם ז יקס נדז די וועינס .פ רשטיקונג מאכט רויף די
טויט וויי ַל לץ האט זיי ַן ק .כל מיר טר כטן וועגן בייז און מאל מ כן אונדז
שוויי ַגן  " ,בער מיר לע טר כטן  " ,די זכרונות זענען ניט שטענדיק
פ רשטעלן און ז גן קיין ר טיקוועס ה ס וויי ַל עס איז שלעכט .מיר לע ה בן
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ריי ַהייט פון אויסדרוק בער ניט לע ה בן עס ביי ַ די רעכט ציי ַט  ,און
ג רנישט מער ערלעך ווי די אמת  ,מיר ה בן פ רשידן פארמען פון אויסדרוק
ציקל רוטינז  ,זיי ַענדיק
און זיי ַענדיק געזונט איז צו ה בן וו ג .וו ג איז
נערוועז איז ימב ל נס .מען ליבע צו ב מערקונג .כל ה בן ריין וניווערס ל
ליבע בעגעץ רחמנות .די זון איז די ענערגיע מקור  ,די בנ רמ ל איז ג רנישט
רגעסן ווען זיי ווילן און עס זענען שטענדיק קייפל
כאַ נז  ,לעמען וועט
ערס עקטיווז  ,פילע געדאנקען  ,ווייניק ק נוויקש נז  ...עס ירע ער ב ל
מקור פון
זאכן  ,וויי ַל לע זענען אונטערטעניק צו אומרעכט .ליבע איז
פ רגעניגן און שטענדיק ליין און ר טעקטעד  :עס זענען מענטשן וואס ט ן
 .ניט ווי צו טר כטן בער וויסיקיי ַט איז פל שליגהט ז קלער פייז אונדז
עס זענען ווייסיז ז מיר לע מאל ה בן פירז  ,זיי לע ז גן און ט ן נ ריש
זאכן .איך ט ן ניט שריי ַבן צו ווער עס יז  ,מיר לע ה בן ע עס מיר ט ן ניט
ווילן צו געדענקען  ,בער עס ס גוט צו וויסן ווען מיר זענען טרויעריק און
שטענדיק ריי ַנל זן עס און נישט ב ה לטן ע עס וויי ַל מיר לע ה בן
וו לנער ביליטיז  ,מיר לע פילן די פ רגעניגן פון ע עס און ווען די געלעגנהייט
לערקס אָ ענס די טיר.עס איז שטענדיק געפיל ר די אנדערע  ,בער "
קיינער איז בי ווער " און זוי לעמען האט די רעכט צו שיי ַנען .פרענדשי איז
שטענדיק גוט רינצי צו פריי ַנד איז אנדערן אליין .גיי דיין ינסטינקט איר
מיר קענען לע זיי ַן ליב געהאט און ליבע ליבע איז ליכט  positive .זען די
גענער ט ר ווען מיר זענען ליב געהאט מיר מוזן נערקענען דעם געפיל  ,ליבע
יעדער נדערער און פ רגרעסערן די געבורט קורס  ,שטענדיק מיט די ווערטער
נט ג ניסטיק ווערטער בער מיט דיין ל גיקצו
אין שיידוועג ג מעס בלי
ויסמיי ַדן צ רעס  ".וו ס ה בן די לט איז נישט חכמה  ,בער רוד נס " זוי
הערן !יעדער ווייסט גוט און בייז ?מיר ה בן אין אונדזער הענט די ב שלוס צו
זיין גוט דער שלעכט  ,מעשוג ס איז עטלעכע מייושעוודיקיי ַט  ,ט קע וויסן איז
וויכטיק ! ?אויב מעגלעך זיין גר דו טע פון די שול פון לעבן  ...איך וועט קער
ר די וואס ליבע מיר .טוישן צו עוו לוציע .א
ר מיר און
ר איר ,
זיך
ק בלע ז סיז וויבר נט קר נט פון דיי ַגעס  ,ילעקטריק ל  ,לויפן ללבער ,
פידערז און ה ן ר ע עס ניי ַ און מייזינג ז בלעטער די סט טיק מווומ נץ
בער מיט ר סינג געדאנקען און ב ז רגט .געליימט ב וועגונג  ,די ש נונג
ריסעס אין פר מינג און קטש וו לי ק נטר ולד און געמאסטן מווומ נץ ,
ראָ די טרע פון געד נק ווו מיר פ רבינדן צו יעדער אנדערער .איז דעם
לייטער געדאנקען וו ס מיר ק ט גערייז ביכייוויערז  ,פנימער און מווומ נץ ניט
סיק אויף די ראָ ג נג און רופג נג פון די מ ומ נץ פון לעבן  ,לייץ
ק רמען די טרעדמיל ן סטאָ ינג פירן איר משוגע דעם י רהונדערט פ קט
.קסקסי  ,ענערגיע  ,מ גיש  ,ק סטומז  ,לע מיט קל ר ה רמ ניעס  ,בער
היט אייך די טרע  ,ניט לעמען וועט די עסק ל ט ר פון לעבן  ,ד רט זענען
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ז העכערונג און ס עציעל עמעצער באוועגט און
ביינגז וואס קריכן טרע
שטיצט  ,איז ז גענוג דער איז עס קשיא פון וו ג ?וו ג פון מ כט איז
יקערדיק צו די וו ג פון מווומ נץ  ,רויף און ראָ צו דער מדרגה פון יעדער
דער צו שטיצן אונדז אויף די
זיי ַענדיק  ,בער ניט לע פ רדינען צו גיין ראָ
קריכן  ,מי און ערס וויר נס זענען שליסל  ,דעריבער כאַ ן זיך צו די גייסט פון
קרבן  ,ןש דן דער סטאַ ס און זי וועט נעמען איר אין דער ליכט פון די
טראכטן זיי ַענדיק .ניט קיין וו ג פון פונדרויסנדיק פ רסעס ז קען געבן  ,די
טריט זענען ה רט און פאסטעכער דורך קייב לז פון ה פענונג קומען צו די
מערסט וויכטיק ילעקטריק ל ק בלע די ציקל פון לעבן  ,די ענערגיע ז פידז די
ערד .מיי ַן עלעקטריק ל ט פליע איז דער איינער וואס וו לט ב על שטעלעס
און דעסט נייש נז פון וניווערס ל מ כט .עס איז געווען זונ ליכט ז וו לט
ילומיניט די טונקל געדערעם פון דער ערד נ טור .וו ס איז געווען געשעעניש
עלץ ס ד נד דורך פ רט ג איין סן ז געקומען מיט נייטפ ל  ,געלעבט ,
ריווייווד און ריב רן בין ער די שט רק זון ) זון ( * שטר לנדיק מקור ז פ לן
דל גע  ,דעם מקור פון לעבן און ליכט .מיי ַן
ווי טראפנס אויף דער
ליי ַכטטורעם  ,וו ס זוכט ינסעס נטלי יוו ט ללי ב וועגונג פון די
בנ רמ ל טי  .נהייב צו פילן די ערשטער עלעקטר קוטי ן און טומלדיק
נערוועס ינטלען מיט ה רץ עלעקטר קוטי ן .ילעקטר ומ גנעטיק כוואליעס
ז קומען און גיין די וו וועפ רמס געדאנקען רום דער קריי ַז פון די כוואליעס
.עלעקטרע לויפט דורך מיין גוף די קר נט ז ברענגט מיר צו דער קריי ַז פון די
ראָ און איך בין אויפגעטרייסלט דויפעק
כוואליעס .די ילעקטריק ל שטו
סערקי לייטינג אין עלעקטריש מ דע  ,שטענדיק געוואוסט די אמת ווען
דיסק ווערד דורך שטו גל ווס  ,עס איז בל ק וט און פ רמ כן רויף די
העל
ויסגעמוטשעט דורך קולות העל געפיל פון זיי ַענדיק  ,לייץ רויף
ליכט קיומי לייטיד ווייטיק פון צעל זן וו קס .עלעקטריק טיר עפענען
דזשענטלי רירנדיק  ,בער קל וזינג קיין ציי ַט צו עפענען .די עלעקטריש קייט
געזען ק ץ מיט דער פינצטער וויבר נט ה ס רוץ .ילעקטר קיוטיד אין ליכטיק
רויך קלירז זיק רן  ,ילעקטר ומ גנעטיק געברויז אין די מחשבות טימינג ,
טערבי ל נט ינפ נ ט עלעקטר מ גנעטיסמ ס .פ רברייטערן ווי
ר ליזירן די מיינונג  ,ה בן ליכט  ,שוו רץ
ילעקטר פייינג שטר לן ז
ילעקטר פייינג פון פל שיז  ,פל שינג לייץ לייגינג מיר די דורכפ ר פון די
נבר וק ן קייט  .ו ייק לייץ ילומיניט ויסטערליש ביינגז אין די טונקל ליכט
.ווירעס לויפן דורך מיר גוף וויבר נט פול פון ענערגיע .סוב און אנטוויקלונג אין
דער  10קריי ַז און עס איז ענערגיע ' דורכפ ל  ,ינק ררו טיבלע אפילו די
מ כט נווער און געפאלן טר ם אויף די ווערטער פון
טונקל עס איז
עקסט סי און געפילן .העל ש רף שניי ַדן און ליכטיק עק וז  ,שיינינג ליכט
גר בינג קול ברייקינג  ,די בליץ פל שיז ווו פינצטער דיק די ער נט ביינגז מיט
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קול ר ריענטירונג .עס איז פלו רעססענסע און וו ס קיין בליען און פ לן
נסי " און די êדונער אין לע אינסטרוקציעס און מינינגז .די " פוסקול
דורכנעמיק בליץ וווערש ד ו אנדערן ס פ רגעניגן סענסייש נז און קוקט
.ינק נדעססענסע און ינערסעקט טיף ב וז אין דיין נשמה וואס ה לטן די
נצוהערעניש כ מערינג מיר
ט מס  ,דינ מיש און ינק נדעס נט ש קס .ווי
די ינגק נגרויטי פון געפילן ז רופן ר שט רק און באשלאסן ליכט אין מיין
וועק טוויילייט ז גריי ַזל רויף ס פטלי  ,אין הויך לייץ פון מיין זיי ַענדיק  ,און
מ נ ס ליכט  ,סטר שען די
דזשענטלי פ רגעניגן ווי בליץ .עס איז
ק נוו לעססענט לייץ ז יי ַניקן אונדז און ל זן פ רסי די געפ ר ?עס איז
ל מ  ,די ליכט ז ק מ ניז איר אין ביוק ליק און געקענט צו ק נפר נט
מ ומ נץ פון ינטימיד ס איר אין בעס דיקיי ַט .עס איז טיף רויט ליכט און בוך
פון אלע פארשפארטע קסעלער ט ר נערוועס .ז ר רעס קלאַ און
ק נט מ נ נץ מחשבות ן ימ לסיז ס ר לינג רויף  ,ליכט פירמע ,
ילומ נייט ד וו ס איז נישט געגעבן און נישט פילן די פירמע פון ליכט .ט נדער
קריצן און צעשמעטערן הונגעריק נויזיז פון פ רגעניגן .שט רק לייץ פ רשילטן
אנדערע לעבן צו חינוך דורך קולות .ווי שט רק און ל סער טינג שטר לן ז
שניי ַדן טייז אוממעגלעך צו בינדן די טונקל ליכט אין וו ס פארשאטנט וויסיקיי ַט
ז דורכנעמען ב לקי ב נד לז .ינטענסלי ילומיניט די מיסץ פון שוו רץ ליכט
ענ טרייטינג און טיף ק סמ ס ז ריליווז
אין די העל ק סמיש ,
פ רגעטפולנעסס פון די נשמה .בליץ כיץ און ד רקענס און ווערט מ וש נל ס
און שטיל  ,בער קייט און ר ש ווען עס כאַ נז איז ברעטל ס און
וווערוועלמינג ז ינפעקץ די שטורעם צו לעבן און זיין פ רשטעלן צווישן
אנדערע לייץ און יללומינ טי נס דער אפילו שוט נ ך סטרייקינג פליטינג
פינצטערניש פון סייז אוןברע קס די מערסט ילעקטר פייינג סייל נסיז .דאס
בליץ קלירז איר געוויסן אנגעצייכנט דורך ישוינג על קוו נט און מ ונז ז
אָ זעצנ ק מף אָ געל זן זינען פון פ רמ ג זיין געלעגנהייט ביי ַ די ציי ַט געפאלן
אנדערן בליץ אין דעם וועלט .איך געדענקען די פ ט גענומען מיט מיין ברודער
) איצט כ נגגינג אין מיין צימער ( און איך בין ביי ַ די רט ווו איך געהאט די
גענעמדיק מחנות וו ס ש עטער אָ שיקן .נ ך די ליכט גרוי  ,די אש ז ציל איר
היץ די ייערנז ווילד און שט רק ונקט ב טערד זענען ק נט מ נייט ד דורך
ש ליכט פון פ רג נגענהיי ַט און צוקונ ט ומעטומיק ניט פ רגעסן .ק ט רויף
די ס ור פון דעם מ מענט און ראָ ג טעס סל ולי וורענטשינג און
עפפוסיוועלי טעלינג איר ק נטר לס איר  ,און ווארפט ער איר אין געזונט פון
ליכט ז דר וונס אין זיק רן פון ינק נטינענט ווערטער און רינג דיין ד רשט
ר ליכט .אין י ריד זענען די סמ ולדערינג עמבערס פון מ גנעטיק גוף
ר ע עס ,
ז כוויס לז און בלינגקס אין דיין ה רץ ברענען מיט פ רל נג
גווורעסדיק און מענלעך דער וויי ַבלעך און כושיק דעמ לט  ,דעם ב ליידיקן
5

צווייענדיק ערזענלעכקייט וו ס טוט ניט טר גן אפילו צו איין זיי ַט דער די
אנדערע .די ליכט גרוי היץ די טונקל און די לייכטזיניקע און ה בן אין זייער היץ
שוץ פון רעגן און דיוו וערד  ,ז פ רש רייטן ריבער ק נטינענץ און ייביק
ל ץ ינוו דעס אונדז און גיט אונדז ינסייץ ל גזשערי ס און גיט אונדז פילע
לעזשערז און די רעסינג .דיי ַגעס כעמיע זיציק פ רגעניגן  ,בער ניט קרוסטי
 ,בער געדרוקט אין נ יוו פנימער  .בליווי ס צו די ציטער פון געפיל און
זיי ַענדיק  ,פילז בלענדיק און שיינינג און ריליווז ק נטר קש נז עלץ דורך
ז רידערעקט אונדז צו אנדערן ויסמעסטונג ,
יקסעסיז  ,יקסעסיז ז
דעוועלאָ ס  ,פידז אויף דיקש ן טוט ניט צוריקציענ זיך טוט ניט וו קלענ זיך
דער קל ש אין משוגע ה רדי אָ לייקענונג .די כי נ טיק ליכט און גר ו ינג
דערפ רונג געפילן עלץ אין די נים ז צוז ג צו טר גן צו די פ רל נג  ,פירט
ר עס מיר זענען גענייגט ן
אונדז צו סטרימליין און גלויבן ז עס איז ,
קרעדיט ן דעץ  ,סט גנ נט ווי כי נ טיק לעבן פון טר נסענד נט ביינגז וואס
זענען ענט נגג לד איןד ר קוואלן  ,גוו לדעווען באפוילן ייבר וז
ש מעלעססנעסס און פריי ַע ציי ַט  .ז פירן אונדז צו ניי ַ טש ל נדזשיז אין די
זעלבע געד נק אין פ רשידענע אָ רוף  ,די רי קש נז מאל קרום ווו מיר נים
מיט ריין פ רל נג צו ה בן  ,קענען זיי ַן פאסטעכער דורך איר און נישט באגלייט
 .ווי פריי ַ ברעקלעך פון ליים וו ס קומען צוז מען ווען כיטיד
סן ווו איך בין אין די
מיי ַן רגע זיק רן איז דווקא פ ט אנגעטאן אין
זעלבע קליידער פון די ערשטע בילד וואס איז איצט אין מיין צימער  ,איך בין אין
רעיר אויף מ שין איך געדענקען פ ללינג ראָ די טרע פון מיין çאַ
ב בע ווו עס זענען טיי סגעניצט אין דער ריי ַנג נג צו דער פליעס .איך
געדענקען צו רופן די ל נד פון מיין ב בע די ל נד פון פליעס עס איז געווען פיל
דזש טייש ן אייזלען דער פערד קעסיידער לויפן .מיי ַן ט טע  ,וואס ונז
בלוי מ שין וו ס איז געבוירן מיין רגע צוריקרופן  ,איז געווען ד צון .מיי ַן "
לט " געניצט צו ז גן געשיכטע  ,געשיכטע לויט צו אים  ,צווישן מיי ַן ב בע
און ייזל וו ס האט ניט פ לגן אים  ,די לט פרוי ביסל זיין אויער .היי ַנט נ ך
די געשיכטע ז וועט לייענען איר נישט געפאלן קיין ציין .איך געזען די בריסט
פון מיין גר מ מ ל און איז אין די ש יגל איז אונטער די בעט פון מיין עלטערן
איז בעסער וויץ ז האט קינדש פט ביז די ערגסט פון ניגהטמ רעס ,
טיי ַך און אין פ ן ,
ניגהטמ רעס איך געניצט צו ה בן שרעקלעך ראָ
טר כטןדעם קענען זיין די ערגסט ז ך איר קענען חלום פון קינד און טויט אין די
סוף צו טויט און נ ר ווי פריער געהאלטן ביים שטארבן דער ימ רט ל ז
ליכט וו ס איז צעטיילט צווישן יילי נייטיד ללבער ב וועגונג און ססילל טעס
צווישן צוויי גרינג וועגן צו ברייט ן  ,בער ניט לעבןסובסיסץ אין טרויער און
דיסמיי פון סיסטעמיק הי נ סיס ז נעריש ז און דעוועלאָ ס .ק נש סלי איז
זוי טיף ז ילו יגזיסס איז יקסטינגגווישט און קלירד  .סיטשעדעליק קריי ַז
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איינער אנדערן טייז אין די ר ש פון דונער העלדיש ז שטיצן און פ רבעסערן
די בנ רמ ל טי ז קומט פון די פ קט ז מיר זענען באדעקט איבער דעם
לץ סטייז ק נסיסטענט ן כוחות דער וו ג  ,די
סייק דעליק דונער .נו ד
ריבערפירן וו לט נ ר זיין ויסרעד ר די בנ רמ ל טי  ,די שוו רץ דונער
 ,קיידזשד און שיקט די מ דנע  ,טיף גר נץ פון סיבה בס רב נסע וויי ַל עס
נעם וועלט
גייט וועק  ,קייט און באוועגט ן די קלענסטער סיקר טיוו ,
פון סייק דעליק לייץ ז יי ַניקן די וואס ויסמיי ַדן עס אויב איר ווילן דער הנאה
לעזשערז סט גערד דיעד רעדזש ד סט דורך בליק פארבן סט גנ נט ,
לטער צו ש ן דער מיר ינד לדזש נס .ימביוד מיט די רוח פון די געד נק
פון פר גמ נץ פון פר גמ נטיד פ קט זענען די וואס ימ דזש ן אנדערן וועלט
 ,וועק פון דיסטערב נסיז ז רייצן אונדז ווי ווען מיר קר צן די אויג  ,דער
פשוט ינטלען .דאס ב וועגונג יילי נייטיד אנדערע ב וועגונג גל ווס און ש ריץ
די וויי ַט און בליווי ס מחשבות צו די שוט פ קט פון זיי ַענדיק פ רנומען
דער העקטיק .ט נדער איז סייק דעליק און דרייווז וועק שטימונג ן זיי צו
ר לעל פ קט פון רומ רס און
ב שיי ַמ ערלעך און וו ס נישט ד רט איז
ינטר נס דזש נס ווי די בוגימ ן  ,און קיינער דא עסט טשודנע
פערזענלעכקייטן און יילי סיז פון רייגזיסטינג כ טש עס איז ט קע .דערפאר
לע ז איז ונרע ל האט ייביק געשיכטע  ,בער האט ע עס  ,דערשר קן ,
ל
ה ריז נט  5דימענש נז ,
ג נ ס און íדערשר קן ז דע רץ אין
לינע ר  ,בער נישט מס#מא דער אפילו ונטערטעניק צו קיין טרייט  ,דעם
טרייט איז ז די העמיספערעסאון די טר נסענד נט אַ טי וס ס געד נק .ניט
קיין בלומען דער וואקסט אין פיל מ נץ פון בסטר קט געדאנקען וו ס  ,י
ימ לסיז געבוירן פון אותיות אלץ געזען  ,דעקערייט ד  ,נ כמ ך מווומ נץ און
ר די מ מענט  ,בער לץ געמאכט ווער און מינ מ לי
סוט ביליטי
ק לקי לייט ד .ניט קיין חשבונות איז פ קטיש און נ רידיקט ב ל ז עס איז
עכט ס נט נעיטי ז איז ווילד צו טר כטן פון ע עס .קריצן און קריצן די
קעפ פון י ר און האט דעסוו נעסעסטעס אין געל בלעטער און געגעסן דורך
פ ג ס ז קיין ערס וויר נס נשרעקן פ רעלטערט זיק רן און óביבלי
סן איר .סורר ונדעד דורך מעסטן אַ ר ט זיי
געמאכט פ לש און וועט
ב גריסן די ביססיני נס ר טול נטעס און ל כן ביי ַ די דונער פון די ביססיני ן
.ערדזשד צו די וואס לעבן אין דער ליכט פון דער פ רג נגענהיי ַט  ,די געהאלטן
ביים שטארבן פון וויי ַטער פון ב פ לן ב וווסט ס לעסטש ל ללבער אין פ קט
סירן  ,די ב לדיק .אבער לע זענען טעכניש  ,מער דער ווייניקער טיף ,
בער זענען ענערגיע ר די ציע ז ביסט נישט ק מ ט ב ל מיט די
ילו די פריי ַערדיק מ מענט .מעמ ריעס דערמיט
פ רג נגענהיי ַט ,
רויסל זן שעדלעך ר די טי נס בער ניט וווערש ד ו קיין געד נק ז אויב
איר ווילן צו ליכט רויף ביי ַ קיין מ מענט  ,מ מענטום דער מ מענט  .ר די
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פ רג נגענהיי ַט ינערסעקץ מיט די פ רשטעלן  ,די מ מענט  ,מ מענטום  ,רגע
דער בר כצ ל  ,בער ניט די ינפלו נסיז זענען דעריבער שטענדיק די
שט רק ליכט ציי ַט איז ריין טיי ַך פון עקסט סי ז ק ץ ווי ווינט אין די נים ,
ע עס ביז דעמ לט סטרי ט פון ק וו נעאון ב וועגונג רום פ רגעניגן צו ט ן
דער זיין  ,וויי ַל וו ס יגזיסס און די חשבון פון אונדזער זיי ַענדיק איז די גיט ז
דורך פשוט קוקן פ רויס צו די ליכט פון זיין פ רביי ַ  ,מער דער ווייניקער טיף
ליכט  ,פ רג נגענהיי ַט לעבן סוועץ  ,בערניט פירן דעם רינצי פון ב וועגונג
טריגערד רוען ימ לסיז ן מ סקע  ,דער רגע געלעבט אין די מ מענט ניט ווי
ז פשוט קריכן רום לייץ פון די פ רג נגענהיי ַט און קלינג צו ג רנישט .נו ז
ס ס נ נ מ ס מיט ק נט מ נייש ן  ,ר די ציע קיין ד נק !דערפאר ג רנישט
שטארקער ווי ליכט אין דער ציי ַט  ,און זיי ַן ביי ַ לע מאל מיט לע זיינע זאל ,
בער קיין איינער איז בעסער ווי ווער עס יז  ,עס איז ענין פון גער נגל  ,און
ניט קומען צו מיר מיט די ינייט לייץ וויי ַל יעדער איינער האט ,מיד פון וועט און
פ נט זיע און ריין ענערגיע נטוויקלונג און ש פונג  ,מ דזשיק ל פארבן
שפיגלט אין געל זונטיקאין פ קט עס איז ניט פיל ליכט  ,ד רט בליי ַבן בלויז
רוען עקזיסטענץ פון וטברייקס און ב ל נסט וועג צו בדזשעקטיפי  ,וו ס איר
קענען ניט זען .אזוי עס איז ניט פ קטיש  ,איז דער רעזולט ט פון ע עס ז
העלפט אונדז כאַ ן וויסיקיי ַט .אבער שטר לן וו ס איז באוווסטזיין ?וו ס איז
ט קע ב וווסטזיניק דער פ רכ לעשט ?ד איז של ב ן ז טוט נישט
רשטיין  ,מיר לע
ל ץ פון זינען צו מ כן און צו
ר
מ טירי לייז
ר די מ מענט .דאס צו שטעלן פ רויסיק ב ריערז און ז גן
פארטריבן
קער נץ זענען ינסערמ ונט ב ל  ,ווען אין פ קט עס זענען קיין בעריערז אין די
פ קטיש ! ?אלץ איז זוי ויסגעטר כט לע לעבן אין דער זעלביקער טיי ַך פון
ילוזש נז  ,וועקזעצן פון אנדערע שטימונג ז ט ן ניט ווירקן די אמת וויי ַל עס
איז  ,דער ט קע ד רט איז קיין של ב ן צווישן די פ רל נג פון די
פ רכ לעשט שטענדיק פ רשטעלן אין די ב וווסטזיניק און ז מיר רעזערוו צו
זיך ,נ ר עמ טינ ס  ,י עס זענען ויסגעטר כט ס לעסטש ל באשעפענישן ז
לעבן ווי עס זאגט אין די ליכט פון דער פ רג נגענהיי ַט  ,דורך מערהיי ַט ז
ב של סן ז עס האט צו ה בן וו ג דער מ ס  ,בער דעמ לט ווידער וואס
זענען זיי צו ריי ַנמישנ .עס איז באמערקט און איז צו קוקן צו דער בלערינג ביז
עס איז בלויז נ טירלעך ז דעם קל ר ליכט ז עס ב לד מיר ק נפ רם
.ק נפ רמיטיעס  ,ומגליק  ,ק נ ליקט  ,געדינט ווי מיר ינד לדזש נסיז
קקומול ט ר ט טודז און ר בלעמס ב וווסטזיניק בער ניט זוי טיף זוי
זיי זענען נ טירלעך .צווישן נ טירלעך און טר נסענד נט עס איז מינימ ל
ר ל עס ווי נ רמ ל ענוועלאָ ס אונדז און מאכט אונדז פילן ביי ַ יז און שטיל ,
לץ איז נ טירלעך  :לופט  ,פרייד ז סער ונדז אונדז  ,ז נ קינג און פליז און
פס פון ליגהטנעסס
ס עציעל רירנדיק  ,מילד פ רבינדן צויענע וואס ווי
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.ענערגיע געראטן אין די ה רץ  ,שט רק מקור ר די טעס אין טר נספ רמינג
אונדז  ,פסיכאלאגישן טוישן  ,ל זן אונדז ב טר כטן דעמ לט של גן דורך דעם
י דער מ כט .דאס וויבר נט ליכט וואקסט אין זיין יקס עקטינג ז אין פ קט
ווע וו ס ינפילטר טעס די שטו געכאפט און ז
טוט ניט ליי ַדן בער ווי
פירן אונדז צו ש ילן צו ש ילן דער ניט ש ילן  ,שטו  ,דעם דינ מיש און
קל ר יקס ל וזש ן .דערפאר אונדז צו נעמען מיי ַלע פון די מ קסימום
עקס נענט אין זיין זאל  ,זענען געוויינטלעך אגענטן ז ריכטיק  ,ילערז
צעברעקלען אוממעגלעך צו נב ל נס עס איז די מ כט פון טר נספ רמ ציע
.און ג רנישט שטארקער ווי זיי ַן פארוואנדלען  ,דעם טוישן אין ע עס וו ס
על ווייץ און ר טעקץ אונדז פון ק נט מ נייש ן .איך געדענקען רופט און ניט
פעלן צו גיין צו פ ר  -שולע אויף דער ערשטער ט ג בער ס עציעל נ ך
ינדזשויד די פרענשי ס  ,לייינג מיט מיין פריינט .איז נ רמ ל אין קר נק קינד
וו ס ז הויך פיווערז מנהג נייטמער  ,דער איינער ז איז ט טשט צו קייט
ברענען קעסל בער מיט די גוו לדעווען געד נק איך איז
און ראָ צו
געגאנגען צו גענעם בער לוצלינג וו וק רויף און האט געהאלפן אין די לעצט
ציילן ז סטעממעד.איך וויסן זינט איך אויך געלערנט צו ויסטיילן הייס פון ק לט
 ,לויט צו מיין ברודער וואס שטעלן ה נט אויף די כיטער לויט צו אים אין די
ק ולד סט טייל און ער אין די ה טטעסט טייל  ,רעזולט ט  :נ ר פארברענט
רעכט ה נטגעלענק ז דערמאנט מיר פון די  666דערדי ציל פון די בהמה
אויס פון ניי ַגעריקיי ַט מיין לעצט טעלעפ נירן געענדיקט אין  - .666ע עס וועט
ה לטן אונדז אויב מיר ווילן צו פ רזעצן  ,בער וו ס ה לטן אויב עס איז
קציע וו ס נפ ולדז און דזשענערייץ ימ וש נז  ,סענסייש נז און סטימי ליי
ווען עמעצער ריס נדז און רי קץ אין  ,מיין קציעפריינט  ,געדולד און סייכל צו
רשטיין די אנדערע זיי ַענדיק ק נפר נטייש נ ל .פארוואס ל זן נעג טיוו
ענערגיעס ר ליזירן אונדז  ,ווי אויב מיר זענען קינדער נ נסערד  ,מיין ליב
מוט  ,די וו רט איז דער סדר וואס איז צו ווערן געמשפט און וואס וועט זיין די
ריכטער פון סיבה  ,וואס קענען זיי ַן נ רמ ל דער בנ רמ ל  ,ווער עס יז !מיר
לע ה בן אמונה און איך ה בן פעז ד געבן ז פאלן פון דיי ַגע פון וועט און
מניש נט און דעם פ רל נג  ,בער ווי ה ר וו ס לודז און עלודעס
טר נזמיץ ס ונדס י מ-מיידל מיט ה ללוסינ ט רי עק וז .ג רנישט מער ווי
ריל קסינג הערן הערן צוויי מ ל ווי פיל ווי מיר רעדן און שווייגן איז ק מף און
ניט נ יוו דער נק נטר ולד  ,ווייניק נטקעגנשטעלנ שטילקיי ַט און עס  -צו
רובירן .קענען אפילו זיין ט רטור וס בער ענט ערן פילע ס בדזשעקטיוו און
ביעקטיוו ישוז  ,ס וש ב ל שטילקיי ַט איז שטיל בער קענען פונקצי נירן ווי
דער גאנץ וו פן נק נטר ול ב ל  ,דיזייר ס פון ימ ולסיוויטי און ד רשטיק ,
די וואס קענען ניט ק נטר לירן .רויק ראָ און הערן  ,הערן צו די שטילקיי ַט
 .אין איר
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איך מ ל געכאפט פויגל טייד אים דר ט צו יר נינג
ברעט רעסן וו לט געבן אים ש יי ַז  ,וו סער  ...און געשטארבן ז ט ג מיין
לעבעדיק צ צקע .מיין ערשטער ש יל צו כאַ ן די ש יל שלעכט רעזולט ט צו
ה בן מיין ברודער הינטער מיר ק זינג מיר צו אָ זעצנ איין " ווינקל " ווו קר קט
זיין קאָ ביז די ווהיטיש געוועב איז וועגן .איך געגאנגען וועגן  4קילאמעטער צו
גיין רויף צו די ב רג און די סמ קינג ק נט קי צו  12.50 $די מיטינגז מיין
פריי ַנד געגעסן לאמפן  ,טע לעך  ,וו ס איז ארויס  ,די צירק האט פארביי
לעצטנס אין די ד רף .מיין ערשטער י ר פון סייקלינג עקסהיביטי ניסם איז
מער מיין ברודער  ,דער צוויי ניט נדערש צו פ רברענגען ביסל בריקס און
נ ר געפירט וועק דורך אים ר ש יט ל !.מעט אין דער זעלביקער ציי ַט
שוו נגער הור און דעמ לט דער מ רב לז גנייווע ז
האט פערר דעל
ז ãגעמאכט מיר ינוו לווד מיין ברודער ווענדזשינג מיר פון ל דר
זיט
וו לט ש עטער זיין מיין פריי ַנד און איך האט די קרייזי סט ברודער פון די ערד
.דאס פריי ַנד איז ניט פארבעטן צו מיין דיין געבורסט ג בער געמאכט זיכער צו
stפ רשל גן מיר מיין ערשטער אויסקליי ַבן און יינציק אין לעבן .טעג איידער 1
ק מיוני ן איז מיט פריי ַנד צו די היגע קהל צענטער און ג נווענען די זינד
ווייפערז .עס איז געווען בלויז דער נהייב .דערנאך איך סט רטעד צו ש ילן
מויז פ רב רגן און ז ס ווי איך פארבארגן מיין מוטער ס בעסטער פריי ַנד
געלאזן אים ליין אין די הויז ש עטער געלערנט ז ער איז געווען טער פייד ,
און פ ך ר אונדז עס מיר עפענען די טיר .פריינט געשפילט מיט בייסיק לז ,
סירונג  ...געענדיקט רויף געגאנגען צו
ק רס  ,מ רב לז  ,און לייקט
פ רקומען ט ג זינגען די דזש נעיר ס אויף מלכים און געטינג עטלעכע געלט
דורך ס ענדינג עס דעמ לט נ ר געדענקען קרבן ס סידזשיז און אנדערע
סמ וקטמיר געחידושט אין  3ס רט און כ טש די לערער איז געווען רי לייסט ,
די שולע ש יל ל ץ איז אין די רבעט מיט ז מד היללס און ה לעס  ,בער
איך ווענטשערד  ,ווען איך געקומען צו די ל ץ און ר די ערשטער מ ל ר
ז מוטיקייט וו לט " פירן רעגו ד " און דערדאיך גענומען די האנט פאר
די לערער של גן מיר  ,די רגע אין פר נט פון סטודענטן און ריטענדיד מוחל
.אין די  4י ר פארקויפט מיין חברים ט טע ז מלונגען ק ווערס  ,ווי די
ביילאגעס ז קומען אויס היי ַנט אין די צייטונגען .איך געדענקען די ערשטער
מ זעק ווו צו שטעלן מיין מוטער האט מיר און מיין פאטער און מיין ברודער און
איך געזען די מ זעק צו רירנדיק זיי אין די געשלעכט -רג נען צו מיר ער האט
נישט רויספ דערן און האט איר ה ס איז די ערשטער ז עקל איןלעבן .איך
בין נ ט ל לוס מיין קוזינע און מיין ברודער און ער געץ די ערשטער איינער
קיל .געדענק די  1ק מיוני ן צו מאי çל די ר זעווע פלויד  -די וו נט  ,רימאַ
 1986אין דער קהילה פון די רימען שווערד ש  ,איז געווען שוין טיף גיין מיט
ר די עסט ררעדזש מיוניסאַ ל טי ,
ענג שיכלעך .עס ס ציי ַט צו ל זן
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צוריק לינקס פריינט און קוויינט נסיז  ,ג ט צו ב ה לטן מיין אָ פ ר לע מיט
די נוץ פון געלאזן נ ר איידער די שולע י ר  4י ר זיי ַענדיק פ ט דורך
ס בס קוו נט בריוו פון די לערער וואסאנטפלעקט דמייערד דורך מיין
שטילקיי ַט .ווען איך ג ט צו עסט ררעדזש ק ונטי איך אריבערגעפארן צו
איך ווע שוין ביסל חדשים  ,אנגעהויבן ד מיין ט ג  -צו  -ט ג  ó , ,רדילה
איך וויסן ביי ַ די ציי ַט וו ס מיר איצט רופן בוללינג איך איז געווען די ק רבן און
מורא געהאט  ,מורא געהאט אפילו ווען טר וו לינג פון שטוב צושולע ויט בוס ,
עס איז געווען איינער וואס איז געווען גליקלעך צו " נ ס די זו ! "די  1רבעט
ז איך געדענקען איז וו שינג די מ שין צו מיין פאטער און פ רן רעכענונג שוין
די שריי ַבמ שין און ער ב צ לט מיר .איך אריין די  5י ר מיט ס עציעל
כריי ַעס ווייווער געחתמעט דורך מיין פ טער דער
דערלויבעניש הייסט
בר דיקק וויי ַל ניט נ ך געהאט די  C + sג רדי ן צו ריי ַן די  5י ר אין חדר
מינימום עלטער .ריטשט בלויז זעמל קל זעט אַ יר און פומ וואַ  -ריטשט ווילן
די וועלט צו ה לטן אין ציי ַט ר מיר צו נעמען מיי ַלע פון ב נק גנייווע  ,עטק
 ...אבער דעם י ר איך ב קומען מיין ערשטער שטאַ ל אין וו ס דערמאנט ז
לוג ר #º ,למיד אנטייל אין קריי ַז ל נד 1988-1989שולע געטינג אין 15
ר עמעצער וואס איז נישט נ ך דערוו קסן  ,זוי אויך
ג רנישט שלעכט
ה בן עלץ דערוו קסן צו האָ קען די נעץ און גיין קויפן סיג רעטטעס .ער
געגאנגען ן בייק בר קעס און פארבראכט די ס לעס פון גומעשיך אין מיין פרי
סמ קינג עמעס איך שולדיק זיי ַן ריז סג ארומיקע די בעסטער קרעטשמע פרי
עסט ררעדזש בילכער די ב פיי און האט ניט עסן אין די ק פעטעריע .איך
געדענקען די  1לעוויי ַע צערעמ ניע איך טענד ד איז מיין ר קעעט ש ד
דעם האט שוין שניי ַדן פליגל  ...ער איז צו ש ילן אין די הויף און קליימד
ל קוו ט ווען איך דזש מ ט צו די ערד  ,סמ שט די בודגיע !ד הייבט מיין
סיקוו לז ,איך געפאלן של פנדיק ילו רופט ר בעת פ רפ לן ז כיי ַע ,
איך געענדיקט רויף דזשוינינג מ וזיייקס און עס האט זיין קווורע .כל זייער
געזונט נישט זיין ק ץ דער וויי ַטער ט ג גיין זוכן עס !רעזולט ט פון דעם
דערציילונג ענדס מיט הונט וו ס האט געבעטן ר ניטל פ רשטעלן בער
איז געפונען צו בל נדזשען אויף די טיר פון מיין הויז  ,מיר ב גריסן דעם "
טעק " און ענדס רויף זיי ַענדיק געלערנט צו ב פ לן די ציל ק ץ  ,נ ר מיין
ילו של גן מיט שטיין אויף ש יץ פון
ר מ רד די ק ץ .איך
טעק
 .לייטער אויס פון ניי ַגעריקיי ַט און עס רייסט
אין מיין פרי טעג פון רבעט  ,מיוזד מיר אין געבעקס ווו ער
ילו נעמען די ציי ַטונג צו די קל זעט צו
געארבעט  ,וו ס סק לדינג  ...ער
לייענען און סמ וקט איינער דער צוויי סיג רעטטעס בער ביי ַ די ציי ַט ניט צו
זיי ַן געכאפט דורך מיין ברודער און מייןשוועסטער אנגעקומען מיט מורא צו
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וו רפן די ק ט אויס די ענצטער אין דער מ שין .איך געהאט דערפ רונג
מיט וו לף ש טן  :איז פ רפ לן בער געפונען  .ר טעקטעד  ,בער בלויז
דורך ברירה .פידינג דיין דעקסטעריטי כעמיש ס לידס און יקערדיק וו סער .די
ריינקיי ַט אייגן " ש טן " ליי ַערס ר סירונג און האט ל נדינג  ,ק ריקו
.ווי וו לף איז ר טעקטעד  ,בער דורך שטעלונג ליין  ,געטובלט אין קל ר
וו לף  ,איך נים דיין וועלט און
ל ונלינ ס .היי ַנט ווי איך שריי ַבן ק ריקו
טיי ַטשן עס .פריינט פריי ַ ניט לעבן ן זייער ווילד נ טור  ,בער פ קטיש
ווו איך גר דזש ווייטיד האט
נעווביע ב ל לעבן  ,עמברי אין ק ריקו
געטריי ַ יונג בלוט  ,ס עציעל ערלעך ומדערשר קן נ טור  ,צ רנדיק אין
עס נס בער שיין און דערעכ-ערעצדיק פון דיין פריי ַנדב גלייטער און פריי ַנד
.אזוי געטריי ַ טר וו לינג ב גלייטער און ק מ ליסיטי שטענדיק ינטער ר ט ד
מיט וו רעמקיי ַט און שטילקיי ַט .איך געלעבט ביסל גענוג צו טרעפן די ש טנס
פון ק ריקו " גאסן " און געזעלש פט .אבער איך געזען די מוט וו לף און ער
ר זייער
געגרינדעט שטום און סט טש ט רי ק נפיד נט פריי ַנד לינק
ריי ַהייט .אויב עס ס איין ז ך די וו לף האט איז ריי ַהייט  ,איז  ,ליין  ,ליין !
און ריי ַ !ש טן וואלף עקסטר הומ ן גל וינג ענערגיע אין זייער וועג פון
זיי ַענדיק .מיט זיין ב רקינג ימ וזד אויף זייער ווילד זעלבסטשטענדיקיי ַט פון
די גענעס פון נ טור .ב של סן צו טיילן זייער רוחניות ד רש ליין ניטל יוו מיט
וו לף בשעת פארבונדן דורך איינער
די וו לף  ,דער אלא ש טן ק ריקו
ריי ַ שיסל אין יוניס ן פר טערנ ללי אויך יי ַנטיילונג זייער טרינקען .מיר זענען
ליין דורך ברירה ?ד ך !מיר זענען ריי ַ צו טר כטן ווי שאַ עס אין נ טור .עס
איז געווען מ#נה צו מיר דעם ניטל  ,דעם וו לף ק ריקו  ,בער ער ווילד
ר ינייט גענעטיק סוויווע איז ולד דורך זייער קר ומ ז ומז צו די געפיל פון
ריי ַ שט ט פון ריינקיי ַט פון זיין אייגן נ טור .עניגמ טיק ווי דער וועג פון לעבן
בער פיו לד דורך ב גער ר לעבן און געניסן דיין עלנט בער ריי ַ ה נט צו
קיין ריסטריקש ן דער ימ זיש ן .איך און ש טן וואלף זענען פריינט  ,איז
נקעריקטעריסטיק אין זיי ַן וועג פון קטינג ונק נווענטי נ ללי ק וערש ן פון
אנדערע  ,מיר זענען ריי ַ ביי ַ די הענט פון מוטער נ טור און זוי מיר וו קסן און
 .וו ס מיר ינדוסט ינפילטרייט אונדז

איך ג ט צו זיי ַן מער ווי  10מין עס עק ד קוקן ביי ַ מיין פאטער 'ס ליבה בער
און טר כט  ,טר כט ז ביי ַ מינדסטער זי געמאכט ר ש איז געגאנגען צו
 .ה בן עטלעכע ר בלעמס
איך שטענדיק לייקט מיין ברודער בער ער מ ל קלאַ ן מיר
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מיט זיין פויסט און געשלאגן די אידענטיטעט פון מיין פאטער ווען איך אנטלאפן
עסט ררעדזש ק ונטי און געענדיקט ó ,אין יזש מע דורך ג ס רדילה
רויף אין די ב קי רד נעבן די בר מבלעס .ביז איך האט צו שטעלן אויף
ק סמעטיק געוויינטלעך אָ פ ר זונטיק רעכט צו מ רקס אויף זיי ַן נים .ער
געגאנגען ן בר קעס און פארבראכט גומעשיך צו כאַ ן  ,איך פארקויפט די
בייק איר ר וד ן טירעס בלויז מיט די ק נט פ רשל גן מיין זיידע און
פארקויפט עס צו די וו ג ווו איך געמאכט  300 $ר עס .אין דעם שול איך
סוף מיט צוויי נעג טיוו  ,איינער דעם אנדערן מאטעמאטיק קר פס  ,איך
קיינמ ל איינגעזען עס איז געווען זוי שלעכט אין מ נו ל רבעט .געוויינטלעך
ינוו לווד דורך געזעלש פט און זיי ַן מינהגים נהייב אין  1989לייינג פוטב ל
ביז סוף דעם ק ריערע אין  1998ווי טלעט ס ס רט קלוב עסט ררעדזש
ווי ר קטיסינג פוטב ל סט רטעד ווי צענטער  -בום ריטשינג ציל פון  3אין
מיין ל נג ק ריערע  ,בער עס איז געווען טריינינג גליי ַכן קעגן וו רענסע
.דערנאך ווי זיי געוואקסן איז ריטריטינג אין די צענטער פ רויס שטעלע  ,איך
געפארן צו וויי ַט  -לינקס  ,דעמ לט צו די רעכט מיטל דעמ לט דורכשניטלעך
צענטער צו ב קומען שוץ אין די הויפט און אָ ל זן שטעלעס .עס איז באקאנט
אין די סוף פון מיין ק ריערע ווי ן טלעט פון נ וט רי ס נטי שיין ש ילן ,
נ ך צו רעגיסטרירן די  2ציל סק רד אויף די ט ג איך פרעגן די ק רעטע צו זיין
די מ נש ט קאַ יט ן און לייינג הויפט מידפיעלדער  ,סק רד ציל אין ז
ש יל ,געמאכט חילוק און ר וד די וויי ַטקייט פון די מיטל צו די אַ וזינג ציל
ר
דורך מאכן " קועקווינה " די ג ולקי ער .געד נק פון גענומען ינס
 .פוטב ל ג מעס אין סדר צו מ כן די פיעסעס אין דער פעלד
נ אין הויך שולע ºאין  1990-1991טענד ד די 7
עסט ררעדזש  ,איז שוו ך ינ גרייטיד מיט דעם שול ר זיי ַענדיק בונט ריש
און דורכגעגאנגען די געשיכטע ז איינער ט ג איך מ סטערבייטיד אין די
טרי ט
קל סצימער  ,זיי ַענדיק ד בד דורך געשיכטע ר פעס ר ווי בעת
מיס ל  -ז ביי ַ די ציי ַטדי יר ק מלחמה  ,ינעוו ט בלי דיסאַ רווו פון י ר 4
נעג טיוו .וואס ש טן מיר רו $איז געווען די רטוגעזיש וויי ַל עס איז געווען
דער ערשטער און בלויז אין מיין שול ק ריערע .ב של סן צו צוריקקומען צו
בר דיקק שול ווו האט די  5י ר .נ ך די  1991-1992ק דעמיק י ר  7שולע
צווישן חברים  " AIDS " ,בר דיקק ערשטער י ר צו זיין ניקניימד C + s
קומען צו ה בן מיסבעה וועד רום  ,בער שולע ס קסעס ז זענען מיר ל וינג
גייט פארביי מיינונג  ,שוין איןהייך ווען ק נפר נטעד וו ס איר ה בן קומען פון
עסט ררעדזש צו בר דיקק האט צו ה בן געווען יקס עלד פון שולע
עסט ררעדזש  .ירסט די נידעריק  -געדיכטקיי ַט פלאַ י דיסקס צו טאָ ל די
קאַ ציטעט פון די זעלבע געמאכט אים מיט ה נט בויער  ,געקומען צו גיין
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די עסט ררעדזש לעקציעס צו בר דיקק אויף די " בייק " ער סלי גיין נ ך
ביז וו רי ן  ,סטילינג קיי ַגומע און זיסוו רג צו די כיי ערמ רקיט .די בעסטער
ש יל איך געמאכט אין מיין ק ריערע איז נ ך דירעקט און איז קעגן די
ביטשפר נט קלוב ביז די וואן געקומען צו ברענגען מיר היים .איך שטעלן
פליען אין וטער ס מוויטשיז צו פריי ַנד געהייסן " מינעטע  " ,דער ערשטער
פרוי האט דיק און טיץ ביי ַ די
רן קינ איך געזען דערשטוינט מיר ,
זעלביקער ציי ַט ע עס ז רימיינדיד אים  ,איז געווען אן אנדער פון סנייקס און
ילז  ,מיין פאטער סינז ...צווישן די עסט ררעדזש און בר דיקק רומפ רן
האט די רעשוס דורך די ק צו מ כן בער ווי ט ב ק דיקש ן איז נהייב צו
פ רשט רקן ג נץ ווי קויפן די פ רן  ...איך איז געווען שוין אין בינע בלויז צו
כיטשכייק צו ה בן קליין טוישן ר ט ב קאון איז געקומען צו די בעקעריי ַ עסן
ה לב ברויט טרינקען ביר ליטר ד די ס קס מיט חברים .אין שטוב מיין
ירגון און פירן ריק שייד און !מעט של גן מיר און געהערט
זיידע ש ס פון
די בוזזינג פון די ר דזשעקט ל .איך מ ל געגאנגען צו דיין געבורסט ג
רטיי  ,איצט דער קרייז פון דרוגס פארברענט איין גומע און פארקערט
שוו רץ נ ך טאן גלויביק אין זיין אייגן רטיי וו ס איז כ שיש .איידער איר גיין
ב ן גערופן מיין פריינט הויז און סט ול לאגלען פון ש מ ניער צו מיין פאטער
און געטרונקען איידער טריינינג קומען עטלעכע מ ל צו זיין יקס עלד .איין ט ג
איין פון זיין פריינט גענומען ז שיכרות ז האט צו זיין כ ס יט לייזד .זיין
פאטער איז געווען צו רופן מיין מאכן קל ג .ין די פוטב ל קלוב האט ס עציעל
טריינינג  ,דעם איז געווען אונדזער קעגנער ס מ נש ט סעלעקציע פון
וועיר אין זוכן פון ניי ַ ט ל נט .געטאן פ רמ ד ב ל ווערק וט און ז ס
לייסמ נט
ווען זיי שטעלן מיר צו ב ן אין וועיר סעלעקציע און ג ט אפילו
סטרייקער ,
 .וועיר ציי ַט  91/92פוטב ל סס סי טי ן געשפילט ווי
דעסק ינד צו די לינקס זיי ַט  ,איז געווען פ רטרעטער ר ש ילער וואס
איז ש עטער צו פק רט  07-1992 -11.אין די סעלעקציע ס ב  13 -וו לט
טרעפן אין וו ס זיי פייסט דער סעלעקציע פון וועיר מיט די
ה בן
סעלעקציע פון לעירי ס ף די ציי ַט  , 91-92איז ד אין דעם ש יל איך האט
מיין געלעגנהיי ַט און געגאנגען אין די רגע העלפט וויגעמאלדן דורך די זשורנ ל
וועיר  ,דינסטאג יולי  - 1992 ,14וועיר  - 2 ,לעירי  " 1 ,ש יל ביי ַ די
פעלד .דזש סינט  ".אין צוריקקומען די ב טס  ,די  sספורט ק מ לעקס פון
וועיר מ נש ט גענומען די פעלד מיט אן אנדערן פעסטקיי ַט .ניט ענלעך די
ערשטער טייל ווו די לעיריענסעס ד מ נייט ד  ,וועיר ר סיד ד צו נעמען
ש יל חשבון און בעסער עקס לויטינג די קעגנער ס פ רטיידיקונג  ,האט "
וועגן נים " צו דער רעזולט ט .ריטשט די יקוו לייזינג ציל  ,דורך מוריש
פילי ע ז פל וט ד אין צו די ביק ן הינטערגרונט " .איך ט ן ניט וויסן וו ס
איך איז געווען טאן אין ז ש יל  ,איך געדענקען בעת ניט זוי וויי ַט ווי צו זיי ַן
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ניט געקענט צו כאַ ן די ב ללס  ,דער איז אויך מעלעך דער איז זייער
פעסט  ,בער אין די סוף עס וו לט זיי ַן סק רד די  3ציל פון מייןפוטב ל
ק ריערע  ,דעם י ר עס איז געווען ניט קיין טורנ מ נט צווישן נאציאנאלע טימז
ר פינ נציעל סיבות  ,איר קען ה בן יוו לווד מער ?איר קיינמ ל וויסן .קום די
 C + sק דעמיק י ר  1992-1993וו ס טענד ד די  8מיינונג אין שולע
בר דיקק און שוין סמ וקט לע ינטערוו לז  ,עס איז געווען בונט ר מיט
דיווי נט אָ פירונג .ער דערציילט פריי ַנד וואס איז געווען אין מיליטער שולע ,
איך ג ט צו קומען אין פראנצויזיש קל ס שטיצן מיט קל זעט וועקזעצן
אויף די קאָ געזאגט עס איז געווען איר קל זעט  ,האט קיין מוט צו נים די
אויגן פון מיין פאטער ביז דער ערשטער כ ס יט ל זייש ן ,טשוד הערבס
איידער געגאנגען היים נ ך דער ערשטער פוטב ל טר ינינג און לעצט מ ל איך
" און
טריינינג סט רטעד  " ,האט
ביטינג  ,געשפילט אין
גענומען
ס לטיד אים און דערציילט אים צו וו רטן ר מיר אויס ד רט וואס נ ך האט
מער  ,אוןער האט געווארט  ...ביז מיין קאָ איז געווען קעגן די ט ר ער האט די
איך ה בן די ערשטער דיסק טעק אין מיין ó " .ניקקנ מע פון די " רדילה
בוידעם געבן עס דער נ מען קו * .רויז דורך ד כפ רטקע ביי ַ דער ש יץ פון
די בנין און געקומען צו ה בן בל נגק ץ אויף די ד ך צווישן אנדערע זאכן  ,מיט
פריי ַנד פון מיי ַן ג ט
מיין פריינט סמ וקט וו ל עטלעכע מ ל  ,מיט די נונ
מיר צו די צוים פון די לימ ץ נעבן ק מין  ,לינקס ס ווע וו סאיך איז געווען
 Rayבלו  Rayוועק וו ג און ק זינג מיר !מעט פ ללינג פון די ד ך .בלו
רעס
ענר געד ינוו דעס מיר זיין בלייזינג ענערגיע ז פל וז אין די גר ב
רעדזש דיסיז און ינט לער נסעס ז דעם בלוי בליץ וועט של גן .די ליכט
געשאפן דורך לע ביינגז ר ללס רויף אין דעוויסעס ן שווער ש נד פון ניט
זיי ַענדיק ק נוו לוט ד ינ קיו ס רטיפיסי ליטי פון .דאס ל זער ליכט איז
ענ טרייטינג און ינוויסיבלי ענ טרייץ צו די ומב מערקט און ננ וטיסט .עס
סיכיש און בעל ליכט אין ס מ ש נז נרילייטיד צו די שיידוועג אייגן
איז
סיכיש .ינגק נס יקוו ס און ינ קיו ס ז דורך זיי ַן שטר ל ס קש ן פון ס מיק
געדאנקען און פ רויסיק אידעעס צו זייער אייגן סם און זיי ַן קעגנגיפט .ד ך ליכט
 ,די רויך ז יערסעס די ליכט פון דער געהיים מיינונג בעבעכעס מעמעריז
נד ן אין קעפ ן ריכטונג און ק מף  ,ק מף  ,דעם מ ט ר ז קולז די שריט
מעלעך און נק ו רד נייטיד מ ססיפיק ד ר
פון פר נטיק געד נק פון
מיינונג .דורכנעמיק די ינטוזי סטיק וועגן די ליידיק ציי ַט איז רויף און
דיסטריביוץ די מ רך און יקסייטינג לייץ דע מבול נטע ילעקטריק ל
סטימי לייש ן .ינטענסיפיעס אין מעזמערייזינג און ער לייזינג גוף מ סע  ,ווי
דעסענק דעי ריימז אין גיבעריש .די ד ך לייץ קומען אויף יעדער סוף
ינזשעניעריע קאָ  ".עטלעכע מענטשן ה בן מ נגקיז  ,אנדערע בלויז טיקס !"
אנדערע לייץ ז דיק די הוי ט ריי ַנג נג  ,איך ווינטשן דורכנעמען טטיקס מיט
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מעמעריז  ,געדאנקען  ,קורץ לעבן געלעבט ן הוי ט סיבות בער מיט פילע
מעמעריז .מעמ ריעס ז ביסט צו ענלייט ן די מיינונג אויף אייביק געעפנט
דער פארמאכט אין טשעסץ  ...י זוכן ווהס טיי ס  ,און נישט געהאט געלט צו
ב צ לן די דינגען רויף פארשפרייטן אין ציי ַט און צו טיילן די ר רעלי
פ רגרעסערן סלע ט טראכטן וועגן וו ס איז געווען .איך ילו ה בן ק סעץ
חדשים צו נקליי ַבן .אין  1993איך אנגעהויבן צו ווילן צו נעמען מיין געלט און
ב של סן נ ך רופן צו רבעטן ר ג מעס צימער .אין דער ציי ַט ער איז
ל ץ פון אויט ריטעט ז געהאלטן סדר
געווען  15יאר לט און האט געזען
פון ל ץ און ר וכיב טינג די אונטער  16פון קומט .געקומען די ערשטע
ק נט קט מיט די כ שיש און עס פארקערט אויס ש עטער ק נס מש ן איבער
 17י רן וויי ַטערדיק .אין דעם סוויווע איך ק נט קט מיט אנדערע רי ל טיז
בער געלייקנט אלץ און איך געוואלט די נוצן פון הער ין און ק וקיין  ,ווי צו ז גן
ז איך האט איבער מיין לעבן איז נישט אין סדר דער ציל הייסט איך קען
ה בן געווען " מיינד " בער קיינמ ל פ רנוצן.האט ימ ראַ ער ט טודז צו
ק נס מש ן און שוין ב רימט " קינסטלער " זיי ַענדיק דער רעסענטער פון
 .די סוף פון שולע י ר רטיי פון  9מיינונג פיינ ל ס אין 1993/1994
גענער ט ר  ,גענער ט ר דער גענער ט ר ליבע ליבע וו ס פיו לז דעם ניט
ווירטו ל ג שמיעסדיק פ רל נג  ,און דעם ימ וטיוו לינק טר נס ער נטלי קוש
און ד רשטיק ר ע עס וויט ל צו דער נטוויקלונג פון עמ צי נעל ענערגיע
און ילעקטריק ל טייז .דאס גענער ט ר סו ליעס עג ס און פערזענלעכקייטן
מיט פ רב רגן פנימער אין טעגלעך פ רטרעטונג ווי אין גענומען פרישטיק ,
דער מיט ג  ,דער וו סער ז פידז די ענערגיע פון די ט ג  -צו  -ט ג .ניט
קיין מ סקס דער ל סער טינג געדאנקען  ,ענקוו דר מ אונדז אין פ קט די
ענערגיע פון ליבע דער די ליבע פון ילעקטר פייינג ענערגיע און ש רף
דורכנעמיק און פארשטייער קוקט ליבע און ל ונלינ ס ז לעבן פאסטעכער
דורך ק בלע ז קיינמ ל ש ץ ראָ  ,ינק ררו טיבלע מ כט  ,בעראמת
 ,אויף אייביק !שטענדיק ד רשטיק ילעקטר פייינג פ רל נג צו קוקן און
עטלעכע געדולד ינווענט ד די מ נ ט ני פון ט ג און בליק פנימער ז
פ רשטעלן ג רנישט אין ילעקטריק ל מיטל זענען פריי ַ ווירעס .פירנעם אין די
פ נט זיע פון די ינייט מ ט ר און יי נירד רי ל טיז בער מיט שטיקער די
ינסט נט ני ס ק נט קט .ק נט קט יקערדיק צו מ ט ר לעבן  ,מ ט ר  ,ז
די העסקעמ-קולעם פ קט פון די לעבעדיק און ניט זיי ַן פ רשטעלן  ,בער
בליווי ס פון אנדערע רי ל טיז !מעט ימ ערסע טיב ל צו די ב וווסטזיניק
פ רל נג  ,בער עס איז ד רט !עס איז שטענדיק פ רשטעלן אין די געפיל פון
ב לדיק געלעגנהייט  ,זוי די מידי קענען ניט זיין וו טערי  ,ניט סליידז אין
מחשבות פון ליבע גענער ט ר מיטל און רעסורסן בנימצא ,וועגן ליבע
גענער ט ר איז שטענדיק אויף די ג נווענענ זיך און קיין אנדערע ניט -
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ווירטו ל סוויווע און ק נטר ולד דעם זייער זיי ַענדיק פון ינדולגינג  ,דעמ לט
קענען נישט דיוועסט זיך פון די פ רגעניגן עס דזשענערייץ  ,און
ר ליפער טעס אין די ט מיד  -פ רשטעלן פנימער פון די נשמה שטיק איר
שטענדיק געוואלט צו סטייפ ל.וויי ַל איר קענען ניט טער פון קיין שטיק  ,ווי
ענערגיע איז איינער און מ לטיק לטשער ל אין זיי ַן געפיל פון צו רידנקייט ,
צו רידנקייט ז דעוועלאָ ס פ רשידן רי ל טיז  ,ר מיר זענען ווירטו ל און
ויסגעטר כט  ,נ ר אין די ביי ַזיי ַן פון אנדערע דער זיך אין דעם ש יגל
ב ה לטן די ניי ַ רעגול ט רי מ כט אין די מחשבות פוןנוטר נז  ,ז די זענען
די פ קטיש חיות פון ליכט .העל דר ג נס קענען זיי ַן יגנייטיד און די קר נט
פל וינג דורך אונדז און רעוויט ליזעס אונדז טעגלעך גיט אונדז שט רקיי ַט און
גלימינג ביינגז און ער נט  ,יא !וו קערז וויי ַל עס קען זיי ַן די קר פט פון MIME
ליכט דער קר נק און ק נוו לעססענט דריקונג וו ס ב ליידיקן צו די
דו ליסטיק און אַ רעסיוו פ קט .ניט ב ט ס איר וועגן דעם קר נט נעג טיוו
ויליש ינפילטר טינג די ס בק נש ס און רידוסינג טיף ווייטיק פון
סיטי נ ל קריטיש ערזענלעכקייט  ,פאסטעכער איר ג נץ די
אָ
סיטיוויטי פון נטי כעמיש און כעמיש פידער
טר נסענד נט פ קט און
סערק ץ פון די גייסט פון כידעש און דערגרייה  ,ק מ לישמ נט ז דעםאיז
נישט טר נספער ב ל ווי פידערז פר נטיק ר סע צו קיין פ רגעניגן  ,בער
דר גס די מיינונג צו די כוואליעס פון געד נק און טר נסמיסיע פון דעם .די
טר נסמיסיע פון געדאנקען איז פ קטיש און דעוועלאָ ס סערק ץ און קיינער
קענען לייקענען די סערק ץ ה בן קר נט פארשפרייט אין די ייביק לופט פון
סענסייש נז און לעזשערז אַ רעסט וויי ַל מיר זענען לע סט רטינג צו רויס
סטימי ליי פון ביתא  -בל קערז בער ז פ רבעסערן אונדזער ד רשט ר
לעבן .די ימ לסיז דעריבער ווירקן אונדזער טראכטן און מאל קאנפליקטן פ לן
דער נטוויקלען אין געד נק  ,בער ז קענען ברענגען גליק  ,ז די
יקסייטמ נט פון ר ט נס וועט פירן צו פונדרויסנדיק פ קט .בלו ליכט
טריגערד שט רק ימ וש נז בלוי ליכט ז ר נז דורך ברידזשיז און טרע און
ינפילטר טעס די מ כט פון געפילן ז פידז וויציק דעוועלאָ ינג דעם
טענציעל וו ס וועלק מז זיי ַן הינטער ש ירעוודיק בימז שיינקייט פון
ביסל " בלוי ",
ר
דורכזעיקיי ַט על קוו נט ריי ַנדש ט ז זוכט
שטארקער  ,מער טיף  ,און דעוועלאָ ס אין אונדז ק נסט לייש נז מיט טיף
ר מ פ קייש נז געפיל און זיין יילי נייטיד ז הערטזי ן כוו ליע .דאס מ כט
פעקץ בליק מחשבות בערעפט פון געפיל פון לעבעדיק  ,טערקווויז
פעקטינג טיף און בליי ַביק ריי ַנדש ט  ,עס ק ריז זיך מ דזשיק ל בימז פון
מעשוג ס און דערפרייען ליבהאבערס פון זעלטן שיינקייט און ינוויגערייטינג .די
עדעם פון טוויליגהט ינטענסיטי זי דעוועלאָ ס און טר נזמיץ ענערגיע און
וו רעם ר טעקטיוו פון בייז און דילייץ מיט יעסורים און שטילקיי ַט  ,קיין  ,ניט
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מ סקע ז עלודעס אונדז און ריפערד אונדז צו בסטר קט טראכטן  ,עס
שט רק ליכט און ינטענס פייינג פ רגעניגןפ קטיש און
איז ג נץ
ויסגעטר כט  ,בער עס פעקץ און וואס שטענדיק פעקץ איר צו רירן און
לויפן אויס לימ ץ ר די ינטרינסיק און ענדיורינג ריי ַנדש ט .זי פאלט אין
ליבע און ווי ז בערעפט פון סיבה בער געדינט עסנוו רג צו עמ ציע  ,קומט
און ברענגט פ רגעניגן און ב גער דילייץ  ,ז פ רגעניגן איז ק ל ריע און
ינוויידז לע אין פרענזי פון יקסייטמ נט דעם ערשטיק ק ליר ז ליגט ראָ
און ר ללס בר טש די קיומי לייש ן פוןענערגיעס ז ביסט ליידיק מיט
ציי ַט בער ז טוט נישט פ רשווינדן אין דעם צוקונפט  ,ד"ה איז שטענדיק
פ רשטעלן  ,ר טעקטיוו  ,טוט נישט ל זן אונדז יוו לוו דער מדרגה פון
 .נק נטר ול ב ל העל פ רגעניגן
אין  1994איך אנגעהויבן לערנען ילעקטריש ן און ד רט ערייז ז
סק " דעם  íצונעמעניש ווי איך בין נ ך באקאנט דורך עטלעכע ווי די " פאַ
וויי ַל איך האט קלאַ אין פריי ַ פ דעם און ביי ַ די סוף עס איז געווען ניט קיין
עלעקטריש קר נט .איך סט רטעד טענדינג די נ כט און דעמ לט אין די
ערשטער וויזיט אין  1994צו די דיסק טעק עקלי סע  ,איך געווארן די " כאַ ן -
טעם רובירן און די
טע לעך " איך נ ך געדענקען ז ט ג בעת געמאכט
רעזולט ט פריערדיק צו אָ ערייטינג עס איז געווען העכער ווי . 2.0היי ַנט ביי ַ
נ כט איז פ נט סטיש  ,איך נ ר גר בד די פל ש לע די דיסק טעק און צו
זיין געפירט דורך איינער פון די מ נ דזשערז די הויז מיט זיין קאָ אויס  ,און
עס לינקס מיר אין שטוב  ,עס איז געווען ווונדער ז די לעצט י ר פון דער
עקלי סע זומער איך ב קומען צו דעם סוף וויב רשענקער טאן ש ץ און
ב רטענדערז צו פ רביי ַטן די מיטל פון די נ כט ז ניט מער געקענט שטיין
.איך לינקס ר וגרעס ז און איך ב קומען וו רי ן  ,דזשוינד די ק דעמיק
י ר  1994-1995אין  10יאר ספורט געגנט שול יוסף מ סעד פר ג טעיר ,
איז שטענדיק דער ערגסט אין טערמינען פון עד .פיזיק ל און ס רט דעם אויך
ילו ה בן מעדיציניש
איז געווען רעכט צו מיין שלעכט אָ פירונג  ,איך
לערדזשיק אָ רוף צו קל רין ,
ב וויי ַזן אין שווימעריי ַ פיר פון הייך ריפערינג
בער וו ס איך האט ניט וויסן איז שווימעריי ַ !האט פוטב ל מ נש ט וו ס
איז גערופן " ליי בופ נס " דער עיד ל ס און געקומען ר זיי צו כאַ ן געלט
אין די געשעפט געגנט פון עסט ררעדזש .מיט שיכרות געמאכט מיר פ רן
דורך דזש אין וועיר מיט אנדערן פריי ַנד  ,האט סט געס איידער די
גלאבאלע ז גן אויף די צווייטיק ווו " ס במערינז " ביר און שטיקל געמיש
 .געווארן אין וויץ
אין די נסיעה פון די פיינ ל ס אין בייו סו ערמ רק רעקל מיט ליבש פט
געבוירן פון בירז ז מיר גענומען אים צו די וווינונג ווו מיר באגעגנט  -די פוטער
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פון האט וווינונג ליידיק לאגלען .אויף די געלעגנהיי ַט פון דעם י רט ג פון מיין
כ ווערטע אין דער ציי ַט ג ט שיקער פור ד ור מיר זוי ז איך געענדיקט
רויף פ ללינג של פנדיק ביי ַ די טיש נ ך האט נ ר קומען די זו און ווען איך
וו וק האט רויף די טיש נ ך מיט ג האט מיר פ ר היים און איך געוואלט צו
רטייאון ניט ביי ַ היים .צו מיין כצן געזען דעם ילם טר ינס טטינג
זיי ַן
שטענדיק געפונען גוו לדיק וויץ וויי ַל די מענטשן אין קל זעט און ראָ וו רפן
אין ים פון טורדס און ט די שמועס מיט מיין ב בע לייקט צו רעדן מיט וו ס
קומט אויס פון מיר איז ז די טורד ז איז בולשיטמיין עט די צווייטיק ז
געמאכט בוליינג ילו עלטערע זיי זענען ילו ינטימידייטינג אין מיין ברודער
ס חתונה רטיי מיט  3לאגלען פון ר ם און פילע ש ץ און גר בד די זש ליוזן
דעם מ רגן פארווארפן רויף .איך געווארן מיי ַסטער ר די מ נש ט ד בד
דער " טשעטשען " אין די פוטב ל טורנ מ נט פארבליבן מיין ר גרעס און אין
 1995-1996שוין אין די  11טה מיינונג שולע כ וזיי מ סייד ו פר ג טעיר
קען ב קומען די יבערג נג צו  12טה מיינונג בער מיט מאטעמאטיק און
גשמיות כעמיע צוריק ,קיינמ ל ג ט זיי צוריקקריגן .איך דזש מ ט אויס פון
קל ס פון דער ענצטער און געגאנגען דורך די טיר צו ז גן ז ער האט ניט צו
די קל זעט לערער וואס איז דער דירעקט ר פון גרו ע האט עס וו לט ז גן
מיין עלטערן און איך ינוו וקט ז האט ר בלעמס ביי ַ היים .אבער ר וד
פליסנדיק און ק מ ליינד צו פיל פון מוסקל און ז ש עטער געקומען צו זיין
אַ ערייט ד אין די פ ל פון קילע אין די י ר  , 1996-1997בעת ניט נדערש
איינער י ר איז לומינג מיליטעריש דינסט צו וו ס די מיליטעריש דורכקוק
ב טר כטן מיר נפיט ,ק מ ליינד צו מיר ז קען ניט לויפן וויי ַל עס ש טן מיין
לעגס .עס געמאכט די טריי  -טורב ס פריינט הייסט דזשוינץ פון  3פילטערס
.גע ירט בוללינג סיטו טי נס ינפלו נסינג די גרו ע " הינטער " דער שול האבן
די נעס וואס ד בד עט  .ר מ טינג מיטינגז צו  4און  5מענטשן אין די
שט ט פון וווערי ן ל נטשטיים  ,פ קטיש אנפאלן אויף ריי ַהייט פון
íאויסדרוק און געסט וואס אלנגעזאמלט מיט מיין בעסטער ליירט נונ ק ג
מ ס די געוויינטלעך דזשענדער גרו עס .דעקל ר ציע שט ט ז ל
מ ניט ר אין די
עסט ררעדזש  ,איך טר נסקרייב  :ער געדינט ווי
קקו טי נ ל ר גר ם ר קינדער פון די  1ציקל פון יקערדיק בילדונג "
קטיוו יום ט%ב " בעש ס די חדשים פון יולי ,אויגוסט און סעפטעמבער " .1997
איך ב שטעטיקן ז די ב דינונגען צוגעשטעלטה בן שוין וויידלי דערקענט און
געלויבט ביידע די אינטערעס און היסכיי ַוועס דעמ סטר ד ס דער די זכות פון
ם נ ך געזאגט ער איז געגאנגען צו די עקס איז éדי רבעט .אין ס נט ר
היים פון עטלעכע פריינט קומען צו געבן פ רצן און צו בלער מיר לע געהאט
ארלנגעווארפן אויס די ענצטער ב קסערס רי יטיד אין די י ר  1997/1998די
ר חסרונות דעדיק ציעדי
 12טה י ר ווו איך בין רע ר טשעד
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סס סי טי ן פון סטודענטן וואס י ר סט רטעד דרייווינג .די וו רטן און ער
ר וד געזונט געוואלט  ,פעלן דזש מ ינג  ,סקי ינג און סמ קינג איז געגאנגען
אן סקר ללינג דעסטינייש ן דיי ַגעס וועריז מיט עלטער כ טש שטענדיק
ר ע עס  ,מיר שטענדיק ווילן íלעבעדיק אין נסי ס
ססימ מ דע ווארטן
ע עס  ,לץ אין אונדז שטייט ווי וועטינוו ל נטער לי זיך .דאס י ר איך
צוגעגרייט די וויי ַטערדיק שטימצעטל פ רשל ג  :עס איז מיט גרויס פעסטקיי ַט
און חוש פון ר נטוו רטלעכקייט ז ק נדיד ט מ ס אין די ילעקש נז דעם
פ רב נד פון הויך שולע סטודענטן כ וזיי מ סייד ו פר ג טעיר .מיר צילן צו
העכערן קולטור און רעקריייש נ ל קטיוויטעטן צו דיגניפי דעם שול  ,עס
ב דלי דארף צו נט ן ינעווייניק און ויסווייניק .צו דערגרייכן דעם ציל מיר
פ רשל גן  - :מעקיי ַעם פון פינ ליסט ס -ר ם העכערן קולטור און ספורט
טעג ל קייטיד צו די גאנצע #למיד ב פעלקערונג  ,ריי ַנגערעכנט יוגנט
וו ך  ,פוטב ל טערנ מ נץ  ,קוישב ל און נעצב ל ) מענטשן  /פרויען ( ..
.צוגרייטן כוידעשלעך  ,אין סדר צו פ רעם און מיטטיילן סטודענטן פון די
שול ציי ַטונג וויכוחים -
ס סיעטי -די ר בלעמס מוטיקן די ש פונג פון
טר ינינג סס סי ד ס -קוו זיש ן פון ביליערד טיש פוטב ל  -יוגנט וו ך
די ט ג מיט פארשיידענע קטיוויטעטן  -מ כן ק נט קטמיט די " דורכשניטלעך
" אין סדר צו העכערן די קטיוויטעטן פון אונדזער שול  ,און אין ב זונדער די
רשימה  -דעם " # Voteלמיד פ רב נד ס יניש טיווז  ".מיר ציילן אויף דיין
ר וו ק
ס.נ קאמפאניע êאיז דיין פ רב נד רשימה  -געבן דעם י ט
פ רש רייטן ק נד מז דורך סטודענטן און געהאלטן ק נט קט מיט די געזונט
ר די נקומענדיק וויכוחים ז ט ן ניט קומען צו פ רשטיין וו ס
צענטער
דערגעזונט צענטער געוואלט סטודענטן בליי ַבן ריוו ט קלאסן צו ב דינער
ר איר ! " " פ ל וז
.אונטער די קאמפאניע קלינגוו רט  " ,געבן די י ט
אונדזער טריט " און אפילו " ש ילן אונדזער מוזיק  " ,מיט די ס סי ליסט
סטערס ז געשטיצט דעם קאמפאניע דורך ר וויידינג די
פארטיי
רטיי  ,די
הוי טקוו רטיר געוואלט צושטיי ַער  ,דער צו קריגערישעדי
קריגערישע שיץ זענען צעשיקט בער נישט איינער קריגערישע האט ערנד דעם
ר די אנדערע פראיעקטן די
ליטיש קר פט פון אונדזער פ רב נד .ווי
יגזעקי טיוו ברעט קויפן ביליערד טיש פוטב ל און געץ העלפט פון די  20שעלז
ז ק סטן יעדער גליי ַכן .אויף די ט ג פון יי ַנשווערונג און איך ציטירן :
וויי ַטערדיק די וו לן דורכגעגאנגען אויף לעצט יאנואר  1998 ,14צווישן  10און
וועמענס פארשטייערס זענען שטעלן  20 bשעה .אנטייל אין צוויי רשימות  ,און
אויס אין די אַ ל קייש ן ר צעס  ,דורך רעדזשיסטערינג ז די קט האט
ל ץ ין נ רמ ל לימ ץ .וויי ַטערדיק די קל וזינג פון די ללס  ,וו ס וו וטיד
 740סטודענטן  ,מיר ר סיד ד צו ציילן די וו וץ .יילדינג די וויי ַטערדיק
רעזולטאטן :צען וויי ַס  -פופצן וו וץ וו וץ נול ס 507 -וו וץ רשימה א  208וו וץ
20

רשימה ב לויט צו די שטימען די רשימה האט וו ן די קוילעלדיק געווינער אין
דעם ערשטער קיי ַלעכיק פ רמעגן איז געגעבן דורךפ רב נד וו וטיד לעצט י ר
סעסמ נט פון פ רב נד אין ב ציונג צו די שולע י ר
ז וויי ַטערדיק גיט
וו ג  1900 positiveאון . 97נ ך דעם רעזענטירונג טוט ניט דערשיי ַנען קיין
.עס ז ל אויך זיין אנגעוויזן ז די פריי ַערדיק פ רב נד האט אין זיי ַן יז וון
שריי ַבטיש  ,מעט ל ק בינעט  ,שטול  ,ב נק און צוויי ש ך ג מעס )
דערענדיקט (  .נד ג רנישט נדערש צו לייגן זיך געענדיקט די סעסיע וו ס די
מינוט זענען ציען רויף ז נ ך לייענען און באוויליקט וועט זיין געחתמעט דורך
נ נ מ ס קל ג
די מיטגלידער פ רשטעלן .טעג נ ך די קאמפאניע איז
סערקי לייטינג די שול ווו איך איז געווען ניקניימד די לי ן מלך און על קאַ ון
וויי ַל מאל געמאכט מיר גיין דורך ז אותיות אין קל ס  ,די ז ך איז
ק מ ליצירט צו מיין זיי ַט עס איז אויך געזען דורך די יגזעקי טיוו ברעטווי
ק נסומער פון כ שיש און לויט צו שולע סייק ל דזש סט די רינגלידער .אין
ליציי ַ
די סוף פון  1998צו וו רי ן ס אָ ענס ויספ רשונג און קיין
ויספ רשונג רי רט דלי די נ נ מ ס קל ג איך איז געווען דער זון פון די
פרעזידענט פון עסט ררעדזש ק מער און איז דער הוי ט פון טר פיקינג
של ס ווען איך אריין די קאַ ס פ סיל טיז ,
נעץ .האט נ ר סמ קינג
געלייקנט ק נסומינג און האט געפרוווט און האט ניט ווי  ,זינט עס ניט מער
האט ק נט קט דער אינ רמ ציע וועגן מיין ינטער גייש ן אין ז סקוו ד
וו רי ן .דאס י ר אויף ר ם אונטער חשד און באשולדיקונגען פון ניט-
צ לונג פון ז מיט ג  ,וממ ר ליש וויי ַל עס איז געווען ב צ לט אין די
פאלגענדע טעג מיט די  1ווערק פון מיין בעסטער פריי ַנד אין דער ציי ַט  ,די
רשימה וואס געווענדט די וויי ַטערדיק י ר איז געווען דערשר קן ז מיר ט ן
ניטמיר ב צ לט די מיט ג  ,וו ס איז געווען געמאכט  ,רומ רס .אויף יאנואר
 98איך בין פארבעטן ר דער וו ך פון בילדונג  ,ברענגען מעמעריז פון זיין
עקס .דזש רגע ס מ י פרעזידענט פון דער רעפובליק איז ל קייטיד
פ ט מיט די דעדיק ציע " צו דער גרו ע פון וועיר  ,ס עציעל צו און פון
שולע כ וזיי מ סייד ו פר ג טעיר  ,מיט פריי ַנדלעך רומנעמען " וו ך פון
בילדונג יאנואר  - 1998 ,24פרעזידענט פון די רעפובליק  ,האט ל נטש
שטייענדיקאין די עלעקטרע מוזיי ווו גריטיד די פרעזידענט  .ז זעלביקער י ר
קומט דער געלעגנהייט צו רבעטן ביי ַ דער דיסק טעק אין די ילדרינה
פור ד ור  ,ד רט ווי ב רשענקער ענטערטיינד געסט מיט לאגלען און
דזש ג לינג טריקס ז ברענגען צו גיי ַסט דעם ילם " ק קטייל " איז נ כט
ווען לע בל ט ד מיר און איך געהאט די געפיל ז דער דיסק טעקהאט
פליימד רויף גלויביק דעם אפילו נ ך וואך ווען איך בין לע בלערד וו רפן די
הייזעלעך אויס די ענצטער  ,פ לן אויף שירעם פון ק פע  ,טעג ש עטער
איז די מוטער פון פריי ַנד פון מיי ַן צו קריק די שוין געוואשן ונטערוועש געזאגט
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זא שר האט געפאלן פון אויבן .עס איז ר סט צו טרינקען  2לאגלען פון
גילדענע של גן איינער פון בסינט צוזאמען מיט מיין שוטעף .ביז ביי ַ
רטיי
איך בין געדינט קונה אין פר נט פון די ב לעב ס און נהייבן צו ל מבירן די
ברילן פארשפרייטן די פליסיק לע איבער די ט מב נק און איז מיד פייערד .אין
קורץ איז געווען איינער פון די פ רוו לטער מיט קליענט און איך געדינט זיי
צוויי ש ץ פארשפרייטן לץ ער נ ר געזאגט :ב קומען אויס ד !און צו דעם
ט ג ניט מער גערעדט צו דעם מענטש .איך טענד ד חתונה בעסטער
פריי ַנד פון מיין ברודער  ,איך סמ וקט וויד אין די קל זעט און ג ט שיקער מיר
זוי ז איך שטעלן אויף די טיש שוך און געמאכט רירעוודיק טעלעפ נירן .די
נ כט שטענדיק באגלייט דורך ברילן און ק נסומינג כ שיש געניצט צו שריי ַבן
עינסטעין ס פ רמולע אויף שולע ק ווערס  1998-1999מ נה ב ר -
ביסל חדשים צו דינען טע לעך .איינגעזען לעצט
ב רשענקער איז ד
ערי ד  ,ווי געוויינטלעך ק נקער נט דיסק טעק פיניקס ער  ºרטיי 2
געשלאגן  900מענטשן אין די ערשטער מ נה ש ריץ של גן די  700מענטשן
קעגן קימ ט  200אנדערע מענטשן אין די ק נקורענט רטיי איז הצלחה
רטיי ה ט לע די דיינינג פ רב נד פון יסודות אויס ייינג די
.נ ך די
ב זיצער פון די מ נה מיט ג ניט געבן דעם  ,קיין מער געלט ר די רטיי
.דאס י ר איך אנגעהויבן מיין נגעשטעלטער ראָ רעכענען ווי די פילי ס ,
פ בריק רבעטער ווו איך געארבעט צוויי חדשים צו קימ ט צוויי וו כן פון
בס נסיז .דורך דעמ לט ג ט שטעלע אין וניטעק  /קווימיג ל .געגאנגען
ב רשענקער  /ענטערט ינער מיט מיין דזש ג לינג טריקס אין ד ק סק
דיסק טעק איז ד ז פ רנוצן מיין ערשטער " ט בלעט " געלט אין צוויי און
גענומען אויף פ רשידענע טעג כ ווז סימד ז ג רנישט איך האט איז געווען צו
גוף גיכקיי ַט  ,למשלדעפ לי טע ג נץ זשורנ ל און ניט לייענען ע עס דער
ב קומען היים און שטעלן מוזיק און געטינג צו ה לטן ג נג .עס איז געווען דער
ערשטער און בלויז דערפ רונג פון זיי .אין די דיסק טעק ד ק סק די ציבור
ר אנדערן ט ג פון
ב ציונגען און זיכערהיי ַט ווען איך געגאנגען צו קוקן
רבעט דערציילט מיר ז איך נעכטן מיט לאגלען און מיין דזשוגגלינג האט
של גן די קאָ פון קונה וואס האט ניט צו די ש יט ל געלאזן די ניי ַעסאין
דער ציי ַטונג  ,נ ך לע עס איז געווען לע ליגן און איך האט געגלויבט  .ר
פ רה לטן פון דריי ַ שעה איך איז געווען מיט כ ווערטע ב קומען עס און
איך בין רי לייסט דורך יקינג ברילן און פייערד אויף די פלעק .געעפנט ניי ַ
ב ר אין עסט ררעדזש איך ווע שוין אין די י רן  1998-1999ווי
ב רשענקער  /ד רמ ן העלדן פון דער ב ר  ,איינער פון די נעכט ליי ַען בוך
וועגן " די טיר " און שט רבן " אמעריקאנער " איז געווען געזאמלט דורך ב ן
אים און מיין בוך .איך געקומען צו מ כן ביי ַשטיי ַער פון  100 $צו קענען צו
כאַ ן  ... 1000 $ר צוויי י רן ווי סטר זש און ילו בערנט די טיר מיט
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ג ז לין מ ט ציקל  ,בער קיינמ ל טע סעד דער ינוו לווד מיט ווער עס יז
 . \u0026רג ניזירן איינער ניו יאר ס יוו  1998/1999אין הער עס בר
סק רג ניזירונג רופן לע פריינט ר די ניו יאר .מ נד לע די íפריינט פאַ
ב ר ייטר נז ל זן איידער ה לבנ כט יווענטש וו לי פ רל זן די ב ר און די
ניו יאר .איך גיין צו די ב ר וו רי ן שטיינער ווו איך בין ס לטיד דורך ג נצע
ין די פ רלייגן צו אנדערן סירונג  ,ל דזשד קל ג מיט די ליציי ַ און זיי
גיין צו ב ר אין וו ס זיי זענען דערציילט ז געגאנגען פון שטרייז ין  ,ריין
ליגן .איך ג ט צו גיין צו די ר קור ר בער איך האט ניט נ כפ לגן רויף די
ר פעלן פון עדות .אויף ניו יאר ס יוו  - 98/99העלדן פון דורך ב ר
פ ל
ר גר ם אין וו ס  :די 12
.ס לרעו עסט ררעדזש וויסק ונט ר וד
טשימעס אין איין נ כט ] און ט ג [  ...דדזשס אויף ק נטר ל טוישעוו סערגיוס
רטיי און אין סדר צו
ג סט דדזשוויקי און ינק גניט ו .אין די מיטן פון די
נט ן מיר גיין היים צו רטיי און מיין פריינט וויי ַזן זיך  ,שטעלן אויס לע די
ק סט מערז פון די ב ר ווו ער איז געווען ז נ כט רטער י ר  -סוף .אין
געד נק שטעלן אין קשיא די סדר פון די אלפאבעט און קומען צו טר כטן ז די
ב דער ב זענען זייער פ רויס איך טר כטן ש ן זיכערהיי ַט סיסטעם
צווישן מענטשן טי ווינקינג דער פ רבינדן און פילן יעדער אנדערער און גיין
אין לע גיכקיי ַט צו זען ז איז בייז דער צ רעס און העלפן .היט טעלעוויזיע און
איך טר כטן פ טערס נטה לטן רטיקלען צו מיין מיינונג איך זען די ק נ ל
פטוו און איך טר כטן ז ט ג וועט ב קומען די נאבעל פרייז .איך ווע געד נק
ז ט ג
מ ל זיי ַן עסן מענטשלעך רג נס און איז ש יי ַזקר ם צו קיל
געד נק די איבערגעבליבענע גלאז אין די ג ס זענען דיימ נדז  ,איז וו טשינג
די ילם סנ טש  /יגס און דיימ נדז אין פילם אין וועיר ווען איך טר כטן איז
די קטי ר פון דעם פילם  ,נהייב צו ב זיי ַטיקן זייער שיכלעך און געטינג אין
און אויס פון סינעמ  ,עס איז געווען מיין פילם .אין עסט ררעדזש געלאפן אין
לעצט ריי ַהייט צו ש ילן ביי ַ די טיי ַך און טר כטן פון קליימינג צו די ביימער ,
מעטה ה לב גוף אין די טיי ַך און איך טר כטן איך בין זשעני און ז מר
.פרעזידענט פון דער רעפובליק איז באמערקט מיר  ,איך ה בן ק נט קטן מיט
ק וז זענען גרייזינג און רובירן צו יבערגעבן צו איר מיין געדאנקען .איך
טר כטן זיי זענען מיר ג נווענען געדאנקען און מ כן מיר ווילן צו ט ן ש טן ,
איך נהייבן צו פילן מ דנע זאכן  ,צו יז לירן מיר  ,האט דאס ווי ריוו לווינג
דער גאנצער צימער  ,לייענען סיכ ל גיע ספר צו רובירן צו רשטיין וו ס
איז געשעעניש צו מיר  ,איך אנגעהויבן צוצעפיבערט  ,דילוזש נז פון
ר לגונג  ,דער ז ער איז געווען זיי ַענדיק וו טשט און ק נטר ולד דער
דורך טעלעוויזיע דער אין די צייטונגען פון די ט ג  ,קומען צו טר כטן ז מיין
ט טע וו לט קויפן מיר ב ר  ,און עס איז געווען דער גרעסטער אין דער
וועלט  ,נאר געמאכט טשודנע זאכן לידינגמיין עלטערן צו זיין עמעס זארגן אין
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דעם גענער ל הובבוב עמעצער רופט גנר און פייערפייטערז נ ך ריבערפירן
מיר צו די ש יט ל וו ס געלאפן דריפט שעה גיין ביז איך בין געפונען דורך די
מיליטעריש פון די גנר וואס ז גן מיר  " ,מיר האבן נ ר איר זוכט ר איר "איך
בין גענומען צו די ש יט ל אין וועיר  ,ס בס קוו נט צו די סייקי טריק
גערני נ ך
נויטפ ל ק ימבר .גענומען דורך פייערפייטערז סטראַ ט צו
שמועס איך בין טראכטן איך וועט נעמען ינדזשעקש ן און איך וועט ה בן מיט
די גערלז נ ך ב ר טונג מיט די קאָ פון סיטשי טרי  ,בער בלויז גענומען
די ינדזשעקש ן  ...ווען איך וועקן רויף איך בין אין צימער פון די סייק
קעסטקינד ! ? נטלויפן  ,איך גענומען ט קסי און געגאנגען צו ק ימבר ווו די
עסט ררעדזש האט דער ט קסי ש פער צו וו רטן און געגאנגען צו וו רענען
יל געשיקט דורך
מיין מוטער  ...דער וויי ַטער ט ג איך בין גענייגט צו נעמען
ס קיי טר סס נישט געוואוסט עס איז געווען צילגעווענדט צו פילן שלעכט ,
סקינגוו לט פירן מיר צו די ש יט ל  ,סטייד מער ווי  20טעג אונטער גשמיות
ג רטל צו בעט !אין עסט ררעדזש
צ מונג סיסטעם ז איז טייד מיט
ב גריסן די ינטערמ רטשע סימד צו מיר פ רבעטונג צו ריי ַן ארומיקע
הויז  ,איך געקומען צו ריי ַן די ג רטן טראכטן זיי ז איך איז געווען גנב און
אפילו געראטן צו מ כן קל ג בער נ ך די גנר האט ער איז געווען אפילו
 .קוקן ר מיר און האט מירצו די ש יט ל

עס ס אָ פ ר ק מ ערז צו ערדציטערניש אין געזעלש פטלעך לעבן  ,געטינג
וויק נד אין די קומענדיק י רן  ,איך געקומען צו ה בן פירז ז ווי  :גיין צו די
 .ק פע  ,מורא ז די גלעזל געפאלן און מען ב מערקונג אויף מיין נ מען
רי אין  1999איז געווען דער פ רש רייטונג áעסקריטורºווי 3
סט און רעגיסטר ציע פון לייס נסיז ביי ַ די ציי ַט דעסק ל רעי ה ר ,
פון
דיסטריביוטינג די סט מ שין ן אפילו נאכדעם בריוו  ,ין די ערימעטער פון
די פ בריק ווו עס איז געווען טר וו לינג ביי ַ  30קם  /ה  ,געוואלט צו פילן די
ערשטער מ ל מ שיןגעטינג צו ה בן צופ ל געלאזן די ב מ ער און אפילו
 .האט צו ב רעכטיקן
איך ט ן ניט של פן וויי ַל עס טוט נישט וועלן צו של פן איך ווילן
צו לעבן ד ג נץ שטערונג וו ס האלט מיר וואך איך וועט נים עס מיט
 .ינס מניאַ
איך ענר ולד אין ב רדינג שולע לויס דע ק מ עס  ,די
יקוויוו ל נס פון  11וו לועס און רעטר סעד די
רטוגעזיש באפוילן
מ רשרוט דורך קרעדיט וניץ פון צווייטיק בילדונג .י דזש דערקלערונג ,
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עקסערסייזד אינ רמ ציע נימ ט ר פ נגקש נז ז ווי סק לערשי ס  ,פון
 1מערץ  1999צו פעברואר  2000 ,5איז צו שולן צו מעלדן געזונט ביכייוויערז
ר יוגנט .איך נהייבן צו זען נליין רנ גר פי און צו ה בן ק נט קט מיט
טש ץ  ".אין דער פ רשטעלונג פון זייער דוטיז איז אינטערעסירט און דינ מיש
ש יל ג ר זייער ט סקס  ,אין ב זונדער  ,די דינסט וסערס  ,די דיסעמ נייש ן
פון אינ רמ ציע פון אינטערעס צו יונג מענטשן  ,די אַ דייטינג פון
אינ רמ ציע שטיצן און ק נט קט מיט די רטוגעזיש אינסטיטוט פון יוגנט"
וועיר מערץ  .2000 ,09איך געגאנגען צו טענעריפע ליין אין די לעצטע טעג
נהייבן צו טר כטן וועגן דער פרוי פון מיין לעבן און איך שריי ַבן  3ק רדס מיט
די נ מען פון ר קוועל מ מעדע  -ב מב רר ל רטוג ל און לעצט ט ג איך
ב קומען טעלעפ ן רופן אין איר בייו סימולירן שלעכטבנימצא צוזאמען מיט
כ ווערטע ביי ַ דעם מ ל איך וועט ה בן די וווינונג צו זיין מיט ר קוועל און
פארבראכט ביסל שעה איך געפינען זיך מיט די עקס .כ ווערטע צו שטעלן
פ רפעסטיקט לעפל אין די גלעקל און זען פריי ַנד פון מיי ַן דזש מ ינג פון איין
ב לק ן צו די אנדערע ווארענונג מיר פון די ערשטע .זינט פ רג נגענהיי ַט
מ ומ נץ זי דזש מ ט צו און געקומען צו מיר איך געלאפן צו די צימער פון די
וווינונג און פארהוילן מיר אונטער די שיץ פון מיין בעסטער פריי ַנד ביי ַ די ציי ַט
און זי געבעטן ווו איז דער פילי ע און איך לינקס דער שיץ און האט שע'ם
ד אנטלאפן דער וווינונג איך טשייסט דורך די גאסן קומען צו פ רן איר קונץ
צו געטינג צו רו איר ראָ .איך קענען הויך שולע די ל ם 1999/2000
אַ ליק נט מיט לעצט מיינונג פון  16ווייזט  -וו רי ן  11דעצעמבער , 2000
האט יבערקוקן אין די ינטערדיסאַ ל נערי געגנט לינקס ה לב און דעמ לט
געגאנגען אויס ד אויס ב פריי ַען אנדערן מלמד  ,פארבראכט צוויי טעג גיין צו
דיין פיס אַ ל דזשייזינג ר די פעלן פון ערלעכקיי ַט לערער מאכט וויי ַטער
דורכקוק און סיינז ט ן  , 20די מ קסימום כעזשבן ר געוויינטלעך לערער
איז געווען  16ווייזט .איך ג ט דער הערות פון  11צו רטוגעזיש  ,ענגליש צו
 15 , 15צו פראנצויזיש  17 ,ינטערדיסאַ ל נערי געגנט  18-18 ,יל ס יע
און ק מ יוטער וויסנש ט  ,קאַ יינג אין יגז מז זוי געטינג פ רן די לויף
.בשעת געלערנט געארבעט אין ה לב  -לעוו נע איז ב מטער ה טעל מיט די
י ר " זינט די ט ג nd 8פ כמ ן ק טעג ריע פון " רעסע טי ן טרייני 2
פעברואר  2000ביז מאי  " 2000 ,31קונה וויסן אין דעם ה טעל אין סעקש נז
אָ טר ג  /ק נסיערזשאון ב ר .דעמ נסטרייטיד איבער דעם ציי ַט גרויס
קאַ ציטעט צו לערן  ,ומגעוויינטלעך דעדיק ציע און געפיל פון
ר נטוו רטלעכקייט .מיר לויבן דיין ווייל ביל טי און דיין שייכות מיט אונדז
לע  .וו ר  .00 / 28/07קווי סלע ט אין די ה טעל רומז האט רטיעס ביי ַ
די ב ר און געגאנגען צו די בעקן אין דער וועק פון יענע פ ר נטוו רטלעך
.האט דיסאַ ל נערי פ רה נדלונג ר ט קע אויף יונגערמ ן ב ר וויי ַל דעם
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געמאכט מיר פילן לעס נד וויי ַל ער געוואוסט ז ער האט שוין כ ס יט לייזד
ט מב נק
אין סיכי טריע .דערנאך איך געגאנגען צו ליסב ן און ג ט
נגעשטעלטער רבעט אין ק פע אין די שאַ ינג צענטער איז געווען די
ימ וויז  2000האט די מידע פון טענדינג נייטקל ב אין די שאַ ינג צענטער
ווו זי געטאנצט ביז די ווי שעה ימ דזש נינג זיך דער בעסטער טענצער ביי ַ די
ציי ַט האט מיט מיר פל ש פון אָ ער'ס וו ס ינכיילד איידער קומט די
רבעט ווי שמעקן און קוק ביי ַ די הימל אין פר נט פון דעם ה טעל שער ט ן ,
דעם פל ש איז מיין  2דערפ רונג מיט קעמיק לז  ,בער זענען צוריק אין צו
ט ן עס קיין מער איך געפרוווט ד ס אין מיין לעבן.אנטייל אין שטעקן
עסט ררעדזש ק רניוו ל  - 2001שר וועטידע דער ג רנישט !שר וועטידע
דער ג רנישט !דעקל ר ציע שט ט ז ל פון וווערי ן  -אָ טייל פון קולטור ,
ביבלי טעק און היסטארישע יז וון .עס איז דערקלערט ז ער געהאלטן
ר
שטעלע פון דמיניסטר טיווע ססיסט נט  ,אויף אָ מ ך יקער
מאי  2002אין קונה  to 30פ רפעסטיקט טערמין פון  6אויגוסט 2001
סערוויס ב דינונגען צו די שט טיש ביבלי טעק פון וווערי ן און מוזיי דזשולי
הויז וו רענסע " וו ס געמאכט גרויס געפיל פון
דיניס -
ר נטוו רטלעכקייט און היסכיי ַוועס " האט ביבלי טעק ד קומענטן און
געמאכט פ רשווינדן די רעגיסטר ציע פון " פ רפ לן פאלן "  - 2001גנר
ש יט ל צווישן לעירי לעירי און די של כט עס איז קל ג דורך ר די פון
טר ק ש פער וואס איז געגאנגען צו צעשטערן דידורכפ ר  ,בט איז גערופן צו
די סצענע נ ך דער מ שין רעב ק רעם ז גן עס איז קיין שטר ף  ,רופן
ריינפ רסמ נץ און פירן מיר צו די ש יט ל אין לעירי ה נדקופפעד .אין
ק לד ס ד קווין געד נק זען סניי ערז און מענטשן וואס וו טשט די ווינד וז
 26/11צו  2000 12/07אין ש יט ל וויקלקינד די  .עדר  - 2001איך
ב קומען קיין בריוו דורך דגוו ה מעק מינג מיט די פ רמיטל בער ה בן קיין
בריוו און קיינמ ל צוריקקומען צו פירן ב קומען בריוו פון דער הויף ענ ליזינג
מיר מיט זייער ערנסט ינפרינדזשמ נט פיי ַן ) קיין מינימום ( ק נס לייש ן
ציי ַט  30טעג  ,נעמען דיבריוו דגוו ז איז מיט איר און זאגט צו נעמען אנדערע
וויי ַל פון ז געזעץ צו זיין ק נד קטיוו צו ווייניקער ווי  2י רן .איך אפילו זעמל
מיין צימער און טראכטן ז האט ק מער ס פילמינג מיר און ז ער איז געווען
זיי ַענדיק וו טשט דורך ס יעס .אין לעירי טר כטן ינטער ל ר וד צו רבעטן
מיט מיר  ,זינט איך שטעלן  5.01סענט .ג ז לין און ייינג  € 5געפונען ז ער
האט דיסק ווערד די פ רמולע צו געווינען און ווערן מילי נער .אין יענע טעג
איך געד נק איך געהאט רוסיש ס יעס אונטער די מ שין .איך טר כטן איך בין
מ דזשיק ל און איך בין ק נטר ולינג די מ שין מיט די מיינונג און די מ רך
גלוד צו די מ שין די מ שין צו ט מיד קעסיידערדיק ר וטייש ן וו ס מאכט
מיר פירנעם מיטל פון דעם וועג אין ונטערוועש מיט ב ונסינג ילקע צו
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פירנעם אין דעם ילקע איזל נטשט אין רובירן ס לוש נז קווין און של גן די
ערד אין פר נט פון די הויף און זענען רויף צו זיין ד ך .איך פארשטאפט דורך
גנר בריג דע ב על פון ב 5געהאלטן די מקומות פון ק ימבר און וועיר
נהייבן צו ה בן י ג פון געדאנקען און שויס צייטונגען אין די מ שין זיי ַענדיק
ט וד דורך סדר פון בט לעירי .ליסק נט סט טעמענט  -ק נטיינער
אָ ערייטערז רבעט מיט די ר קטישנער ק טעג ריע דמינ סטרייטיוולי
.בעש ס די ציי ַט איך וו לט ליגן אויף די קל זעט אין ליסק נט  ,איך געהאט
צוויי חדשים ן סמ קינג כ שיש און ווען איך אומגעקערט עס ש טן מיין קאָ
סט רטעד ר בלעמס מיט פרי רויסג נג ליסק נט טיף ליבע  ,ליבע געליטן
איז געווען עלץ אויך פארגעסן די דנ העלפט פ רפ לן תשובה געטאן און
געלעבט.געפארן אונטער די וואלקנס פלו אונטער הימל שוין אין ל נ ץ מ רס
און דזשו יטער אויף מ רס  ,איך ב של סן צו ליבע איר און דזשו יטער האט
איר ה בן ד איז מיין זיי ַענדיק  ,פליענדיק פון ל נעט צו ל נעט ען האט
שט רקייט  ,האט ענערגיע  ,פרייד איז געוועןע עס ז ק נווייד די ליבע אין
בלום פ רעם .האט די זון ס שט רקייט  ,אריבערגעפארן ווי זונרויז  ,האט גערן
אין רילענטליס י ג פון ע עס ברענען איז חלום  ,דערגרייה  ,ציל  ,לץ
מיט ליי ַדנש פט  ,ן ויסמעסטונג איז גרויס  ,מייזינג קורץ זייער ל ווינג .איך
געקוקט אויס די ענצטער איך באמערקט אויף די כערייז ן פארבראכט סק נד
די ל ץ געקוקט פ רויס איך געזען דיין שטערן  ,איז געווען ברילי נט
שימערינג געקוקט רויף איך געזען די לעוו נע איז געווען מיי ַן און דיי ַן  ,איז
ל נדש פט  ,נסיעה  ,דורך איר צו רומפ רן אויף ערד און אונטערם ,
נאכגעגאנגען איר ק נגקער מיר געפארן איבער ערד און אונטער דער ים איז
געווען נ ר די לעוו נע-ליכט .האט ז ל נגינג  ,פעלן  ,און ווילן  ,ל ווינג ,
טראכטן  ,געפיל .איך ה בן מיסט איר און איז פעלן צו ה בן איר ד  ,ווינטשן
דעם זיצונג  ,ליבע איר  ,שטענדיק טראכטן פון איר און פילן דיין ביי ַזיי ַן  ,ווו
ה מעסיקקנעסס און לעבעדיק ן איר  ,טר כטן  ,ווילן  ,פילן איר און ליבע איר
ןזען איר  ,ווילט איר מיט די  5סענסיז  :דערזען געזען איר ן טיר  ,ן ריח
שמעקן איר  ,הערן איר דוינגז ן ר ש  ,געשמ ק דערפרייען מיר ן ר ווינג
איר און פ רבינדן איר ן רירנדיק .א דערמ נונג ז ר איר געליטן  ,עלץ ,
ליב געהאט  ,געלעבט  ,קיינמאל ליב געהאט אן אנדערן וואס געקושט אין דיר ,
איך געזען  ,איך ווענט'רע די ליבע ז וועט שטענדיק געדענקען .מאי 2003 ,30
 ,די חתונה ליבע מ רץ מוריש פילי ע יוני  2ליסב ן  ...-ה וו נ מ דריד
מ דריד מ דריד יוני  10 9יוני  2003ליסב ן גיין צו קוב און ה וו נ קויפן $
 100פון מער וו נ ז ט קע ס קס .איך איז געווען פיר חדשים ן סמ קינג
דזשוינץ איידער דזשוינינג  ,דעמ לט סמ וקט און ש טן מיין קאָ איז געווען די
נהייב פון די ינטריגז מיט די ב לעב ס און געענדיקט רויף ב קומען נידעריק
ר שטעלע .פיייקיי ַט פון בריוו סלע ט אין קל סרומז און
און גיין קוקן
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סמ וקט מיין דזשוינץ .שט ט ה לל ביבלי טעק ליסב ן רל נד ברוק
טער פייד דורך ק נט קט מיט דער רו $ש ן די פ בי פון טאן קטיוויטעטן
מיט זיי  ,געארבעט איינער חודש ל זן פון מיר .לויטן ווילן צו דערקלערן
עטלעכע ספקות מיט העכער טעכניק  ,ז גן מיר פ רל זן און פ רשטעלן
בריוו צו דער פרעזידענט פון די יסעל מיט די
קר נק ל זן  -געשיקט
דיסקרימינ ציע פון ב זונדער פאקטן קענען ניט גיין אין די קל זעט און ל זן די
קעז ט סטעיר  ,לינקס  ...איך געשריבן לעבן אומצופרידנקייט מיט
סטק רטל פון קטט און געשיקט זיך צו ב קומען עס
צו רידנקייט אויף
.שיקט בריוו צו דער פרעזידענט פון די רעפובליק געבן חשבון פון מיין לעצטע
 8יאר  .רבעטל זיקיי ַט  ,ק נט קט די געזעלש פטלעך זיכערהיי ַט אין ליסב ן
בירגער קר ם ז דערציילט מיר איך ה בן קיין רעכט צו רבעטל זיקיי ַט
בענעפיץ ווען אין פ קט האט צו טיי ַנען מיט מוטער און פרוי און איך וועט ב ן צו
פל ך צולוקסעמב ורג צו רעדן צו
נ ז מיט די געד נק צו גיין צו כאַ ן
ב רר ס אין די אייראפעישע יוני ן אין סדר צו געבן מיר דעם רבעט
.ק למ נייש ן נ ר מ מענט  ,מ מענט פון דיין געד נק ז מיסט מע לע
עקזיסטירן נישט בלויז ווי ערלעך בילד בער רעכט צו דער אויסזען דער
צושט נד דעם גיי ַסט טוט ניט שט רבן אין די ציי ַט פון טערמ נייש ן פון לע
 .גשמיות עקזיסטענץ און לוצלינג לץ גייט וועק  ,דערקען פירן
איך געהערט קולות ז האט ב על צו טייטן זיך  ,מ ומ נץ
איידער האט דערציילט מיין פרוי עס איז געווען " העקער " וואס האט פ ך ,
אַ יר געזאגט ז איך שטענדיק ליב געהאט די סו ערמ רק צו
געשריבן
קויפן צוויי לאגלען פון ביטער מ נדל און געטרונקען לע צוז מעןמיט פ רשידן
ילז .מיין פרוי ווען ער אריין און געפונען זיך כ גינג מיט די סיטו ציע גערופן די
ינעם פייערפייטערז אנגעקומען ב לד נ ך און האט מיר ייל ווען איך וועקן איך
בין וויקעלע אין די ש יט ל .טעג ש עטער דערציילט מיין שכנים וואס האט
שוין מעדיצין ינטער קש ן געקומען צו מיר צו ז גן ק פע לעבן עס וו לט
 .זעלבסטמ רד רווון stניט זיין די קאפייען ז גענומען 1 02/2007
אויב יוואַ ערייט מיר אויב מיין נשמה  ,ג רנישט וו לט בליי ַבן סוד
לוס דעבריס  ,בליווי ס צו פ נט זיע .ימערדזשד פון סובווערסי ן פל וץ
ייד לנ ס פון אנדערן מ מענט  ,ב זונדער .דער וועק אויב ער גערירט און
געזען דיין וועלט  ,וו לט זיי ַן טמא  ,ן שטום פ רבינדן סענסיטיוויטי  ,ביי ַ
מינדסטער גלויבן ז עמעצער סער סיז מיין וו ר .מיין ומעט איז שוט ווי
לע גליק טט ינ בלע ווי נ טיינ ב ל .דורך מ גיש  ,ן געש עט אין ט ג
איר ז גן  ,פ רבינדן און פילן מיר ווי איר קוק ביי ַ מיר און זען וואס איך בין און
ניט וו ס איך עלץ קיינמ ל זוי פיל צ רעס  ,פעלן ג רנישט מער  ,געהאלטן
ר איר דורך מיר ר איר געשריבן ר זוי זגעליטן און
ביים שטארבן
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קיינמ ל געשטארבן און איר קיינמ ל וועט זיין פ רל רן נ ר עלץ וויי ַטער צו
איר אין ברענען גליי ַכן ברענען ווייטיק אין מיר ז ענדס ווען לע ברענען
.קיינמ ל האט איר  ,דורך די וועג אין איר וועט ז גן ז איר ליי ַדן וויי ַל איר
קיינמ ל לינקס און וויסן ז איר ה ט ליב געה ט און שטענדיק וועט ליבע איר
.עס איז באהאנדלט אין די ש יט ל און ק בר ל קערי וו ס איז געווען אין "
וויקעלע  ,ט ן ניט
ק מ ט זער מ צעוו " און קומט וואך און זעט נ ר
געדענקען די שמועס מיט די ס קיי טר סט וואס בער גיט מיר אָ ל זן סדר
נ ך סיינינג די כריי ַעס ווייווער  -.ט ט צו דרייען חיות פון דער ענצטער פון די
פל רז און האט געדאנקען צו צעשטערן דער טייטן מענטשן עלץ גרויס
דיסטערב נסיז אין די גוף ק ץ און ל סער טי נס שט טן זייער דיסטורבינג
גייסט און ימ ושנ לי סטערד פ רל נג  ,איך בעט דיך געבן מיר קוש ווי
מ ס יעדער áיענע איר וויסן ?געבן מיר קוש פ רב רגן  ,ווי יענע סוררי י
אנדערער ווען די פ רל נג געוואקסן גיט מיר קוש  ,ווייך  ,פון יענע  ,איר וויסן
.זיס  ,זיס צו וויסן איר .איך געבן איר קוש פון מיר .מיט לע רעכט רעס עקט
 ,ל זן איר איר און מיר !וו ס ט ן איר טר כטן פון מיר און איך פון איר ?איך
עסט ו -ד נקב ר ר בעת מיר לייענען  ,פארשטאנען ט מער !גייט פארביי
פון די ק נסידערייש נז שוין לייענען מיר שוין גענומען זייער על טי נס ביי ַ
מינדסטער על קוו נט נראַ ט ט ל נט צו די לעג ל שעה שוין ה לבנ כט
מ סע דער ש יל ה ן ז איז דער שרעקלעך קשיא ! ?אָ ש יגלונג צו די
ינטעל דזש ב ל ק ממוניק טיווע עקסט סי צו מינימום און מיר שטילקיי ַט
פון אפקלאנג ז סע ערייץ אונדז אקטן זענען ווערטער פון ווייטיק ילו אין
שוט רידזשעקש ן פון ברענען .ינסערמ ונט ב ל שטערונג פיזיקלי בער
נישט דורך כ רמ ונ ל און רוחניות כעמיע זיין ליכטיק .סעלעסטי ל גופים
ר די פל וערינג פון כ נעלעס ייגעלעך .אין זוכן פון ליבע
ב פ לן אונדז
קל ווער  ,וויי ַל עשירות באשטייט אין פארשטאנד די מ לטיפ ס טיד ביינגז און
שטענדיק מיט ע עס צו לייגן צו דעם מיינונג .אן אנדער דערצו  ,וויי ַטער
ר רחמנות און צערטלעכקיי ַט ז עגזיילד
פ רגרעסערן  ,דעם פ רל נג
דער  .Viewאונדז צו די פארשטייער זיך -ש צן אין געזעלש פטלעך מידיאַ
ערס עקטיוו פון די זיך איין און ינדיוויסיב ל  ,ניט יילי נייט קיין ווינטשן ר
מער וויל ז אויפשטיין אין דער ר ד .דאס קריי ַז פון ג לד  ,גילד פון גוט אמונה
און לוי לטי און רעס עקט  ,דער הוי ט רעכט צו טוט נישט עקסיסטירן .מיר
זענען ריין און ווילד אין די קט זוי  ,און ג רנישט מער עג יסטיש ווי מיר וואס
נ ר צו זיי ַן זוי שטענדיק ינוו דעס אנדערן מיט זייער פונט פון מיינונג
שוט וועקסל פון געדאנקען  ,עס איז
.ינפליימד די מיינונג טויגעוודיק פון
דרינגלעך אַ עלירן צו ר סט זינען .ווען מיר געבן דער ברענגען די זיך מיט די
אנדערע .ג רנישט מער נישטיק אָ וו רפן וו ס מיר ט ן ניט וועלן  ,עס ס גרינג
.ליבע און ליבע איז ג נץ פילן די אנדערע און ניט מיר .ק נסטרוקטיווע שטעלונג
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פון די לינק צווישן אונדז זיי ַענדיק .געדרוקט אין ינסטינגקטיוו ופפיר נ ר
טר כטן פון מיר  ,דעריבער ביי ַ מיר  ,און איצט איך ה בן ווידער .ק נפליקט
וויי ַל איינער איז איך פארקערט אין " איך " און איר קיינמ ל וויסן ווי געזונט "
סעלווז " מיר ה בן צו געבן שטיצן צו יעדער אנדערער .עס ס מין פון קומען צו
אייגן צו זיי ַן  " sאונדז וו ס איז שטענדיק עפענען .ופמערקז מקיי ַט צו " איך
מיט איר אייגן מ סקס און עג יזם ז מדרגה איז .גוט די פאנצער איך אלץ זיין
טהערע -זוי איבערגעבליבענע דורך " טו ס " ז עקסיסטירן און ז זענען "
אי.יו .ס " מער " אי.יו .ס " ז קנ ל פאנצער .ליבע  :ליבע ק נקווערס לע
.אויגוסט  2007גט  ...עפערוועס נט ליכט  -פאלט און בורבלע  ,דיילוט ד און
יקס נדז אין צווייגן פון ונק נקווער בלע פ רל נג  ,עס איז אילוזיע ווי לע
אויגן וו ס דעמ לט צעברעקלען ווען פייסט מיט פונדרויסנדיק פ קט .ענד וד
מיט רשעות און פ לש ס ר דיש מעשוג ס עפערוועס נט פ רל נג ווי די
ליבע יקס נדז און ק נט מ נייץ  ,קיאַ ייז לע מחשבות און ערלויבט צו
ב הערשן און זיין ד מ נירינג  ,עס איז דער וועקסל פון רעוויט ליזינג ענערגיע
 ,די ליי ַכטיק צופרידן איז עס .ליט הימל  ,ג רנישט שטארקער ווי די פ רל נג
צו דערגרייכן די שליימעסדיק וו ג פון העל הימל  ,ווי זיי זענען די שטערן ז
געבן זיי לעבן און מ ך געדאנקען דער פאקטן געדאנקען  ,פ רל נג צו
ב ט נען  ,ג רנישט מער שיין ווי די הימל ליט דורך ענערגיע ז
ק נסטעל רעסרופן ר קעסיידערדיק ינטער קש ן צווישן די שטערן  ,און די
מ כט פון דער שטערן איז יינציק .עס סקערז מיר ווי ענערגיעס פ רשווינדן אין
רויך ן פל ם  ,ד"ה ניט פעלן צו טיי ַטשן די ק סמיש פ קט .איך בין דיסאַ ויניד
קק ממ ד טי ן און
ווען די ווייט ל טי איז סאַ רעסט דורך
קריסט לליז טי ן פון געפילן איז בלי מ סקע פון ליטיש קערעקטנ ס .
נשמה טורנס איר אין מ גיש און פליעס מחשבות וואס ה בן קיין שטו
קר נט פון אמת פאקטן און טש נגינג פון זאכן זענען טש נגינג טריט און
סייק לז ר וו ס לע פ רן און נטוויקלען  ,בער קיינמ ל אין דער וועג פון
מורא און צ רעס פוןגעפילן  .ריי ַ זיך און יקס נדז איר ליי ַדן און ס עציעל די
מיוטייש ן פון לעבן  ,דעם טוישן ז דרייווז אונדז .ליכט פון לעבן ,
ס במערדזשד די מעשוג ס פון ליי ַדנש פט .ווי קומען ?ינסטינגקטיוולי ליבע און
ווילן צו זיין ליב געהאט  ,תאוות און דיסאַ וינטמ נץ עפענען רויף עטלעכע
אילוזיעס .דילודיד און ליבע מיר פ קוס און ק נס נטרייט איבער די
מעט ד ל דזשי פון די ליבע פון אמת  ,ז יערסעס קיין שקר .נ קעט אין
זיי ַענדיק ליב געהאט לייינג פעלד מיר זענען דילינג מיט די אמת אידענטיטעט
פון זיי ַענדיק  ,זוי זיי ַן ליב געהאט ריקווייערז אונדז טיף וויסיקיי ַט פון וו ס
נייטיק דייק ט מי פון גוט לייקינג
זיי ַענדיק ליב געהאט און נ ך עס איז
אָ ד נקען און ליבע צו ,דעם די לעקטיק איז רעסומעד , 1 = 1 + 1ווען
ל דזשיקלי איינער קענען ניט הנאה ע עס .אזוי ל דזשיקלי , 2 = 1 + 1
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ריכטיק  ,בער דער פירונג וועט ניט זיין ר דוקטיוו אויב די רעזולט ט איז ניט
דער טעכניש בונד די ט טודז און וו לועס און אָ פירונג אין לגעמיין  ,זוי ז
אמעריקאנער שטעלע אין דער מיטן פון ל וועמ קינג
דעמ לט עס איז
.פארשטאנען און איז דעם אמת בלויז מקור פון פ רגעניגן  ,דער זיי ַן
ינדיווידו ליסטיק דער אנדערע קציע איז מענט ק מף ווי אמת ריי ַהייט .נו ,
איך ה בן ניט געלעבט גענוג צו ב קומען די וויי ַטערדיק טריט  ,ל דזשיק ל
דער יל דזשיק ל וועט זיין די קריטערי ן ר פילע פון איר  ,איך ווילן צו זיין
לחלוטין זיכער  ,זוי איך ימ דזש ן מיר ט כעס פון ציי ַט צו ציי ַט  ,און היי ַנט עס
איז קוים אייזלעןווי ז  ,עס זענען ג נץ קינסטלעך אייזלען  ,פולינג וואס
באמת שטייט מאל דעם ר לע  ,נעמען דיין אייגן ק נקלוזש נז .איך בין נישט
ר ז  ,אגב וועגן פ ליז ה בן פירז  ,און ט טודז ז ט ן ניט מ כן זינט
ד
משוגע איז בלויז אין זיכער צושטאנדן און ווען געמשפט דורך אנדערע  ,דאס
ט דע ענדס אויף די " וווין " .דיווערטינג עטלעכע פון ז ריז נינג
הייסט
דעמ לט איך ווילן צו ז גן איך בין משוגע  ,איך יבערנעמען ז לייקט פילע
מענטשן און דערפאר  ,מיר זענען קיינמ ל צו רידן  ,מיר ווילן מער ליבע און
מער און מער וו ס זוי ל ווינג מביציע ווי איך שטעלן די קשיא .רעטרע ט
געזאגט די פאלגענדע  ,לע זענען ריי ַ צו יבערגעבן פ ליז אין ליבע  ,מיר
זענען ש ירעוודיק און ט מ ני י לייטיד .מיר ווילן צו גלויבן ז עס איז אמת
ז ליבע  ,וו ס  ,וויי ַל מיר ה בן שוין ליב געהאט  ,וו ס געפיל ז ער וזיז
ליבש פט און טריגערז די חכמה פון לעבן
טטעמ טעד זעלבסטמ רד מיט ילז  ,עסק לירונג אין 11/2007 2nd
די קערי ש יט ל און ק בר ל קוים גיין אין די קעסטקינד איך בין אַ ר וטשט
דורך נורסעס " דעמ לט פרוווט צו טייטן דעם ציי ַט מיט בענז די זע ינעס ? ! "
 , .נ ך דער נ ליז איך בין ינטר ווינ ס ש ס די נ דל אוןג שינג בלוט
לעבעדיק דייינג צווישן לעבן און טויט ?וי !מחילה  ,עס איז געשטעלט ?קל ר ווי
דער ט ג  ,ווער קיינמ ל געהרגעט ? לעמען האט לינקס צו לעבן מ מענט
ן ויסנעם לע פ ט ל ווי ב לד טר כטן מיר וועט שט רבן ב לד און דעמ לט
מיר לעבן איז זוי ק נטר דיקטערי פון כויזעק .נ ך מיין דיין געבורסט ג איך
רובירן צו גיין " וויי ַטער פון " העסקעם  20שעה נ ך ג ר דיספיגיערד און
עפענען
סעד טעד  ,סערווייווד מ ל ווידער  .נטייל נעמען אין
ר כוו ליע פון דמיניסטר טיווע טעכניקער
ר סעדורע'ם עוו לו טעד
דורך א דריט מעדיציניש ק לעקטיוו און האט  17.41וו ל רע ט ן גענומען
צווייט ל ץ אין די ק נקורס  ,די נ כט איידער האט ניט סלע ט און האט
סמ וקט מער ווי  10דזשוינץ  ,די אינטערוויואיז אין דער מ רגן .דאס
מעדיציניש שולע פון די רט .וואו טעג ש עטער איך ג ט צו גיין וויי ַל ער איז
געווען מיט סו סייד ל געדאנקען און ווו איך איז געווען ניט אפילו מיט  ,איך
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ווייטיד  ,בער איך האט גענוג פון ווארטן .די ליכט געשיקט מיר אין דער
ריכטונג פון קר נט עקסט סי פון וו כעדיק לעבן  ,אויפגעקלערטע מיר קר נק
די צוקונ ט און קרום צו דעמ לט י  ,דונער רויף שחיטה מיר און פל שיז ווי
סטרי ט דינ מיטע פ ט ל פ רגעניגן .אזוי י געהיילט לינקס ק ל ריק
געדערעם פון שטרענגקיי ַט און קיער סי .איך ט ן ניט וויסן אויב איך ברייט ן
די פ רג נגענהיי ַט וויי ַל איך מורא ז זי האט קיין מ כט .דערפאר  ,עס זענען
 positiveצוויי ויליש  ,צוויי יקסטרימז און איך איז געווען געשלאגן דורך די
און היילונג און ניט די שוו רץ און כ נטינג .דאס ליכט קומט פון די קלעריטי פון
ימ וש נז און ר ש נ ליטי פון די ב לדיק פ רנ כט און ימ לסיוו ן
יבערג נג און ו ייק סענסיז  ,ניט עמבעדיד געפילן דער ניילד צו די
יקסייטמ נט  ,די פ רגעניגן פון לעבעדיק און הנאה די מ קסימום קר פט ז
באוועגט אונדז אויף ערד און גיט אונדז מ כטניט  ,כאַ ן די ט ל נט איר ה בן
און שט רקיי ַט ווי ש רף בלוי שטר ל און ווענטיל סטע פון הייס פל שיז
יקס ירי נסט און ניט מ ליש ס און דורכנעמיק געדאנקען ז וויקטימיזע אונדז
ווי ש טנס  ,לץ האט ב וועגונג  ,בער עס איז פ רשטעלן און ווי עס איז גילוי
ינפילטר טעס דידי סענסיז פון דערזען און ווייזט אונדז קלעריטי פון געד נק
דורך די שטילקיי ַט פון די צייטן  ,און איז שטיל ווי צו פ רגליווערן די מיינונג און
ענדזשויינג די ינגל רי ס דיס ביליטיז ז אנדערע פ רן דורך נעג טיוו דער
ענערגיעס .אין די גיכקיי ַט פון געד נק  ,די ב לדיק  ,די רגע  ,די positive
בר כצ ל פון ציי ַט  ,און די ציי ַט איז ינסט נט ני ס דערפאר עס וועט זיין קיין
ק ץ אין די פריימווערק דער די מערסט לעכערלעך אָ פירונג וויי ַל לעמען
דער נעג טיוו ווירקונג .ה בן די ל סער טינג  positiveהאט רעכט  ,צי
סק כאַ נז אין די נייטר ל פל קן פון מייושעוודיקיי ַט íווירקונג פון שוו רץ פאַ
און מעשוג ס ק ריז אויף די וויבר נט ענערגיע און הונגעריק ר פ רגעניגן
און לומינ רי  ,זוי איך רעק מענדירן איר נוצן דיין אייגן ענערגיע צו זיין ריטשט
ברענען שמייכל ווי אש ,סטרי ט פון היץ  ,בער áדורך ליכט און עסב טער
 Rayפר נטיק ווען סטערד .פון אנדערן קוו דר נט ה בן בלו
מיט
נדיסטערבד געד נק פון ניטל און סטרעסט בוים לייץ ז פירן אונדז צו
דיסטר קש ן .עס איז דעם יבערג נג פייסט דורך עפיוסיוו בער ניט
בסטר קטיוו ר גמ טיק ענערגיעס ז פ רמיי ַדן אונדז פון לעבעדיק די
מ מענטבילד  ,די דונער שייקס רויף און ר מ נ נטלי פעקץ די געזונט
כוו ליע וו ס ר דוצירן סו ערס ניק ס ידז בער ניט ווי שט רק ווי געזונט
.וו ס איז פ קטיש און מיינט ונרע ל .לעבן אין דער אייביק ה לטן עס ד רט
גייט ראָ און דעמ לט ד רט איז קיין וועג צו קעמפן עס  ,רום אים דער
מ ני ולירן עס איז די טער ר פון דיססידענט בורבלע און ק למינייץ אין איין
פונט של גן די מיינונג פון בריאה  ,פ נט זיע דער נ ר פ רב
ש ורבליענדיק גרין טינט און כאַ ן לעבן אין ז ט ן פון לעבעדיק בליען  ,ד
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 .איז די כעזשבן איר שטענדיק געוואלט צו פונט אויס  ,לעבן ינטענסלי
מ כן
ד רקליגהטנינג און

ט טוירונג מיט די אותיות 01/2008

נצינדן אין די קסל בלייד און די מ כט פון געזאגט לוז'
 08נ ך ז קיינמ ל ינטענטעי ט טוירונג קעגן לעבן

ק מערש ל פעסט פ נע'ם די בעסטער שעף פון 2007-11 / 2008-01 -
דער קונה בייז  5רירעוודיק פ נעס צו די פירמע  ,פיילז צו דערשיי ַנען ביי ַ
רבעט .אין עסט ררעדזש אין דער ביבלי טעק אין די ל ץ צו די
פ רקרי לט רקינג געזעסן און לייגן ראָ אויף די ללוסיווע שטעלן צו מיין
ר טעסטירן וועגן די וועג די זיי ַענדיק פ רשידענע טוט נישט מיינען זיי ַענדיק
פ רשידענע ז איז נ ר אין די גרייס פון די קל ג בוך און עס איז געווען
סט רטעד און געענדיקט נגעפילט ל גי ריזעד פון בוך וועגן " זיי ַענדיק
פ רשידענע " ז איז געווען אין די וויטרינע זיציע וו ס פארבראכט ט ג
איז געווען פול פון גוט חינוך און עטיקעט מיט איבער  20וו ליומז אויף די פ ן
.אין עסט ררעדזש  02/2008ביבלי טעק גיין מיט בלוי העלם רבעט און ווי
נגעשטעלטער פון די ציבור רבעט  ,שריי ַבן די פאלגענדע אויף דעם טיר :
אין מיר ריינז שטילקיי ַט דורך צ רעס .סטר שען די ברודער פון טויט און איך
ר סייקי טריק אפשאצונג
בין געפירט אויטאריטעטן אונטער דעם אָ צ ל
.איך וועל אויף זיי ַן אייגן איניציאטיוו צו וויסק ונט ש יט ל ס לרעו ווו איך בין
ציענט  ,דזשענערייץ דיסקוסיע ווו און וועגן זיי ַענדיק קר נק
דמיט ד ווי
דער נישט  ,איז ז די ק מ יוטער סיסטעם בלויז דמיט ד די ריי ַנשריי ַב ווי
קר נק ? !איך פ רשל גן צו גיין צו די סייקי טריק ש יט ל אין ק ימבר
ריטשינג קומען מיט די מיליטעריש פון גנר זיי האט מיר פ ר היים די וויי ַטער
ט ג .איך של גן ווערטער און איך בין ס יטשל ס איבער  10שעה .איך
געקויפט ליכט דעוויסעס און געזונט מיט ס יקערז 100וו טץ מ ל פייד די סי
מיט נטי ד נט ס מ ניפעסט איז געשטעלט אין מ קסימום ב נד אויס פון
עט
מיין של פצימער ענצטער  ,אויף כ וזיי דע למ ד  -שקל ף ,
פיוטשעריסטיק און לץ .הוק  -אוניווערסיטעט ה ס יט לס פון ' dרפעוס
ציענט איז
ק ימבר ש יט ל בוללעטין  -מענטשן סייקי טריק דינסט -
דמיט ד צו דעם ש יט ל אויף  02/02/2008איז געווען דיסטש רדזשד
 - 02-18 -2008נ רמ ל קרענק  ,טוישן די וויקעלע אויף די רומייט  ,אנדערן
סיכסעך מיטער אפילו געקומען נ ך די מיטל פון ב ה נדלונג .געפירט דורך די
אויטאריטעטן צו די ה ס יט ל'ם ה נדקופפעד נד'ם ניט אפילו געזען דורך די
ס קיי טר סט זיי ַענדיק געצווונגען צו דכיר צו ב ה נדלונג קעגן מיין וועט ,
טייד צו טר גבעטל און גענומען ינדזשעקש ן .איך גענומען די ספר ער
האט ב ר וד און האט זיי אין דער זערע שט ט ז ל גענומען די סוועטער ז
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ט ג  ,איך אנטפלעקט פ רויס פון מ סע רויס מיין ט טוירונג ז האט די
מ כט פון די ל ן פון די ליכט  ,איך געקומען צו ל זן  € 15אין די ר צעסיע
.איך געקומען צו זיי ַן ס מ נד דורך עסט ררעדזש קולטור ק ונסלער וואס
האבן ניט געבן דעם ספר גענומען פון די ביבלי טעק וו לט זיי ַן ינישיייטיד
פ רברעכער פ רה נדלונג די ערגסט איז די סי סקר טשט רויף און די ט ג
פון די ר צעסיע זענען ארלנגעווארפן ביכער ר די ליכט מקור פון די שט ט
 .קוו דר ט
ווען איך איז געווען ס יטשל ס וויי ַל פון קר נקיי ַט ק נסיווד
ל ן  ,שטעקן מיט מ לטימילי ן  -ד ל ר סוד איך געד נק איך וועט ניט
ר ביש בוך האנט
ז גן וויי ַל איך ט ן ניט  ,איך וועט זיין שטום  ,מיין זון מיט
 .געשריבענע דורך מיר וועט ה בן די גרעסטע אוצר אין דעם וועלט
אין דער ר לע פון קעסטקינד ק ימבר איך איז געווען
די גנ סעד שיז פרעניק סייק וס ס א שר נ ר אלץ טר כטן איך בין
שיז פרעניק  ...צוגעהערט צו די שמועסן ביי ַ די ב געגעניש פון נורסעס ,
גזיליערי סמ רטער איינגעזען איך איז געווען צוגעהערט צו חברים ז גן ז
עס איז געווען מיין אומקערן ...ער האט געשריבן די רעק רד ' " נטלויפן
געפ ר " " ה לטן יזש מע " איך געפינען עס לעכערלעך  ,אלץ געגאנגען צו
לויפן יזש מע ? !צו רויסג נג דעם ק מ לסערי פ רה לטונג בין
פארלאנגט צו צייכן הויף ד קומענט ווי איך נ כפ לגן די ב ה נדלונג .אין
דער ריי ַנג נג אינטערוויו ביי ַ די ש יט ל אין וועיר האט ער געוואלט צו
ווערן באהאנדלט מיט מיין פסעוודאנים " דער האר פון ליכט  " ,וו ס וו לט
בלויז עסן געפאלן פרוכט ביימער און דיסלייקט וטער און טרוסק ווקע קלעם
.וואס איז געווען די געוויינטלעך מילז .ער טר כט וועגן זעלבסטמ רד פארמען ,
 ...ווי פארווארפן מיר דעם מוסטער פון דיסק וועריז עטק
צ רעס ז ריווענץ מיר פון געזען  ,ווי
לעבן  ,איך פילן
טרויעריק קל וונ'ם
זיי ַענדיק פ קטיש מיט נפירן אלץ געטריי ַ בער ווי
שווינדל שמייכל  ,די פרייד פון די ינטערי ר  ,טוט ניט ק נפ רם צו די רויס
ל זנ שווימען ז מאכט מיר אויס פון די נ רמ ל ל ץ ,
.איך פילן
טר וו לינג און סטייינג ביי ַ פונט ווו עס איז וויי ַט פון די זייער ס עקט קל .איך
ביסמ ל סטרייד  ,ומנ טירלעך דערשיינונג  ,בער ווי ן כיי ַע ווילד
פילן
פילן די רעציכע און גיכקיי ַט  ,צוטשע ען דערשטיקן און אומברענגען ווי ינייט
קר פט רעדעסטינ טע צו דורכפ ל אין דער ציי ַט .אויף י זדע ן ש ור איז
די בילד פון די רעוו לטינג  ,כייטפ ל און באמת זינדיק  ,זע שבועה אין הימל
טעמ ער טור הייך  ,בלומען און וואקסט היציק סערדזש דעם איז נ ר
שלעכט ציי ַט לע ק למ נייטיד און ימ רוווד רעציכע איך דרעסט ווי בל זן
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אוןמיט היטל פון יטן  -מיטטיילן רטוג ל אין ווענעזועל ק ווע .קטט וועט
כאַ ן בריוו פון דעם הויף  ,דערציילן די נגעשטעלטער ז וויי ַל פון מיין
קר נקיי ַט איך קענען ניט צייכן  ,ט ן מיין פינגער רינט  ,ד"ה איך איז געווען ניט
שרייבן .אין ק ימבר  ,די ש יט ל ווי ה טעל קעגן ק רט אַ יר דורך די
כ נד לז פון די טיר און געזאגט ,ט ן ניט רן !צי ניט רן און געגאנגען מיט
אים אויף די ה נטגעלענק דורך די ש יט ל ערימעטער איך געפינען זיך
יקינג רויף בלעטער אויף דער בוים  ,בלעטער און שטויב מ כן סיג רעטטעס
 " .מיט צייטונגען באפוילן צו טאמעס די צונעמעניש " ער טרו ער
איך לינקס דער ש יט ל לעצט איינער וו ך איך בין גענומען צו די
געשיכטע פון סייקי טריק אפשאצונג אונטער דער
ש יט ל ווידער מיט
ב על פון די גנר פון וווערי ן  -אין ק ימבר שטעלן ויסשטעלונג פון
רלי מענט הויז און
צ מונג שטול מיט די ק נסטיטוטי ן גע ינט דורך די
עפענען די פ רטיידיקונג פוןאין דער וועק פון אויט ריטעט .איך ליכט און קער
אויס די ליכט געזאגט די מ כט פון ליכט ירייסינג די סוויטש ז ה ס יט ל פון
ק ימבר  ,קויפן די סו ער טשיק ווע און האט גרויס טעמע אַ ר וטשט וועגן
די ריגינס פון דעם טיי ַוול " ה ש שין  /פיגור " .ווי די סייקי טריק קעסטקינד
ציענט אין די קל זעט פון
איז געמישט ג ט צו ה בן מויל געשלעכט מיט
מענטשן און של פצימער .איז אין די ש יט ל פון וועיר און ברידד דורך 5
סענטימעטער עפענען ענצטער .און נ ר געוואלט צו טעמען די לופט בל וינג
און געזען די ג רטן און מענטשן פליסנדיק און הנאה און נ ר געוואלט צו
טעמען  ...פילן די ריי ַהייט
פארבליבן זיי ַן  :לייפסטייל
אמת ק ונץ פון
נעלס ן ערער בר ס
איינער וואס איז פראקלאמירט  ,דורך וו ס איז מענט  ...וועג פון לעבן
 ,ז איז לע ז איז ינכער טיד פון אונדזער וועס  ,דעמ לט מיר ה בן די
מיסיע צו ר קרע טע ווען מיר ריטשט ד לטכוד  ,איינער ז איז
פראקלאמירט דורך די געזעצן פון געזעלש פט  ,ווומיר לעבן אין דעמ קר סי
.
דאס איז לע ז מיר קענען קריגן די וויסן  ,ז איז  ,לץ מיר קוקן ר ווען
 .מיר וויסן וו ס מיר בויען
? ווי קומען
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וויי ַל ווען דילינג אין די געזעלש פט אין וו ס מיר רבעטן דורך קר פט פון
סיבה  ,מיר שטענדיק ה בן צו לעבן אין סדר צו זיין זיין סיק ר אונדז צו
זיי ַן געזען דורך געזעלש פט זיך ווי בעל  ,קענען ניט זיין בייז איז נ ר מער
ווערט ז מיר קענען זיין  ,ז ס וו ס מיר לעבן  ,מיר אויך וויסן ז עס האט
 .צווישן העלפן
? ווי קומען
וויי ַל מיר זענען ביינגז צו דינען אויף יעדער אנדערע  ,ז ס וו ס די ר בלעם
 .יגזיסס קונה  ,צו רעדן די אמת ווען יוו לז מיר זענען העכער
? ווי קומען
וויי ַל מיר קענען זיי ַן

געזעלש פטלעך זיי ַענדיק  ,בער מיר קענען לעבן
 .זיי ַענדיק ווילד
 .ווען נישט געטריבן ביינגז גליי ַך

אבער עס שטענדיק עקזיסטירן און צווייפל  ,דיסטר סט ז שטענדיק כ נץ
אונדז  ,דורך וו ס מיר זענען געלערנט  ,דורך וו ס מיר זענען געלערנט און
וו ס איז ווו מיר גיין בשעת מיר זענען זיכער ז איר ט קע צוטרוי  ,דעמ לט
 .מיר דינען אונדז געזונט וויי ַל מיר פיר גוט
מיר ווילן צו ביטע לע לייענער וואס קענען לייענען ביכער  ,די מיין ספר  ,איר
קענען געפינען אין קיין בוקסט ר ווו זיי קענען ב קישעפן די טעמעס זיי ווילן צו
 .הערן און לייענען אין דיין געלעגער
 .עס וועט זיין
וויי ַל זיי פילן

גוט פירמע וועט אלץ לייענען און זען די מעשיות ווי אמת

ז געבן די אמת דערפ רונג פון די וואס ה בן ערד  ,בער
 .געוואוסט מיר היילן פון לע די יוו לז וו ס כ נטיד מיר
? וו ס וועט זיין די טעמע פון דעם אויסגאבע

פליענדיק רי רץ  ,עס קען זיין ן רויסגעבן ז וועט נישט זיין צו ש קינג ,
ט ן ניט ווילן צו קלאַ די לייענער  ,בער די רי רץ זענען אמת און זענען
 .געמאלדן אין וועג ז האט געלעבט אין לעג ל וועג
ווארים איך איז געווען דערפ רונג ין די געזעץ  ,צו גלויבן  ,ימ דזש ן
 .טויזנט זאכן  ,פילן די הויט די פ קטיש פילן פון די כיי ַע ינסטינקט
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 .מיר ווילן צו געווינען דורך קר פט  ,און מיר פילן ווי זאַ
ב נדיט  ,ז זיי ַענדיק ז מיר לע געלערנט ז מיר קענען געפינען און די וו ג
ז קומט די וועג ז מיר געניצט צו לעבן  ,וויי ַל טר ץ לע די בייז ז מיר ט ן ,
 .עס קענען קיינמ ל זיין געהאלטן ווי בייז
 .איך טר כטן עס וועט זיין

גילגול אין יעדער

מביציע צו לעבן  ,מיר ווילן איז צו לעבן אין וועג ז מיר געפינען גרינג ,
בער עס איז נישט גרינג און עס איז שווער  ,ווען מיר געפאלן אין געזעץ ב ר
ר גוט חכמים  ,מיר ב צ לן
און ווען מיר ה בן קיין געלט צו ב צ לן
 .העכער ריי ַז
? ווי קומען
 .אויב מיר ט ן ניט פ לן אין חן  ,מיר קענען נישט זיי ַן ק מיש

פארוואס שטענדיק געבוירן מיט לעג ט פון ר גרעס אין לעבן  ,מיר קענען
אויך צו לערנען און ימ רט ביטער לעבן דערפ רונג  ,און איך בין נ ך ייינג
! ר עס
איך איז געבוירן אין אפריקע  ,האט דריי ַ שוועסטער  :די עלוויר  ,ק נדיד און
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זענען .י עס

גוט נהייב  ,געשיכטע ז קען זיין ברילי נט געשיכטע ,
 .בער עס געטראפן צו זיי ַן ווייניקער גוט לעבן דערציילונג

איך האט ניט פילן פיל בייז מענטשן וואס דורכפירן דעם ונקציע ,די זוי -
ר ניט פעלן צו
גערופן טורמע ג רדז  ,שטענדיק געמשפט זיי שונאים
 .ננעמען ז ט קע קען ה בן מיר וועק די פ רטשע ען אויף ז דין
 .באגאנגען עטלעכע קריימז צוזאמען מיין דרך ווי איך געגאנגען אין לעבן
ער געניצט דעם טערמין איז אין סלענג  ,מיט וועמען מיר דעלט  ,איז פ רעם
 .פון סלענג  ,דער מיר קענען אויך געגאנגען טערמין
ר און די וועג פון לעבן ז שטענדיק
זענען די ערטער מיר זענען קוקן
געבראכט זענען די ד ק  ,ווו עס איז געווען גוו לד דער איז ניט געפונען
גוו לד טעמ טינג דער ר ווו ק טיוולי  ,וויי ַל מיר ט קע פילן גוט אין וו ס
מיר ט ן .עס איז גוט געקוקט אין די אויגן פון געזעלש פט  ,וויי ַל קיין
געזעלש פט קענען ננעמען ז אנדערע זאלן לעבן די פ רברעכן  ,אויב עס
איז ניט עלץ צו זיין נייטיק ק נס מש ן פון ס בסט נסיז וו ס זאל ויסקומען
 .טער בלי שלעכט  ,בער זיי עקסיסטירן
און ווי ז מיר לע ה בן ווייסיז  ,בער ווי ז שטענדיק נעמען די שלעכט
ווען מיר ט ן ניט ווי ע עס מיר זענען שטענדיק ימ ערסע טיב ל ווי בייז ,
בער עס האט גרויס זעאונג פון ווו מיר זענען לע באשאפן  ,זענען אונדזער
מיטל אוןק ויגזיסט נס מאכט אונדזער טריינינג מיר ווילן און ה בן די מביציע
 .צו לעבן געזונט און זיין בעסער ווי די אנדערע
עס וו לט זיי ַן פילע יק רדי ס ווי יסט וועק מיין ש פונג  ,בער אין די מיטן
פון די ב סטערדז עס איז געווען מיידל  ,איך שטענדיק לייקט איר זינט איך
 .באגעגנט איר  ,האט די זעלבע דיין געבורסט ג ווי מיר
ווי שטענדיק לייקט איר זינט דער ט ג איך באגעגנט איר  ,איך שטענדיק לייקט
איר  ,זי געלעבט מיט מיר און געלעבט זייער פיל מיט מיין שוועסטער  ,האט
שייכות צו פיל פון עס  ,עס איז געווען ניט ליבע ביי ַ ערשטער דערזען  ,גלויבן און
גלויבן ז עס וועט קיינמ ל זיין פרויווי ליב געהאט ז  ,די ערשטער מ ל איך
געקושט איר  ,איך עלץ דער אמת לייב  ,מיר לע ווי צו זען זיך אין דעם
 .ס וו נאַ
ער וואס האט די רעכט צו

לעבן גליי ַך צו לע מענטשן ה בן
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פרוי און
 .מש חה

אפילו קסע טינג עס די וועג פון לעבן איך ה בן געלעבט און דעם ליבע בלויז
יגזיס מ ל אין לעבן  ,ט ן ניט פילן די קלוג  ,אדער קיינמ ל געהאלטן זיך ווי
ז  ,בער איך באגעגנט זיי לע  ,זענען ינ גרייטיד אין איין וועג דער
אנדערן  ,לעמיר ה בן צו ווענדן  ,ב צ לט גרויס רעכענונג בער עס לע
 .וויי ַל איך געוואלט צו ה בן גוט לעבן
ער איז געווען גוט ביי ַ וו ס ער האט  ,איך אנגעהויבן טאן בערגלעריז  ,טעפץ
אנגעהויבן אין די סימ ל סט  ,האט עטלעכע פון ג נ וינט .אבער נ ך
דעגר דעי מיר מיט יבעריק ק נס מש ן פון ק וקיין  ,איך עלץ גוט וועגן
 .סמ קינג און האט ניט ווילן צו ל זן
ער וו לט נעמען מיר צעפיבערט  ,בער קיינמ ל ס לטיד ווער עס יז אין מיין
ר ונדס  ,אויב עס זענען געווען קיין אָ רוף  ,וו לט ניט ד ר ן צו נוצן גוו לד ,
 .ווו וו לט מיט גייט די הויף ב רס
איך וויסן וואס גייט אין דער רעגן געץ נ ס  ,נ ר געוואלט צו ב קומען די געלט
 .דער ב קומען די וו לועס ז געבראכט
וועריד זייטלעך  ,איך געוואקסן רויף אויף די ש יץ  ,ליסב ן האט שטענדיק
ר מיר  ,געקוקט דעם שט ט ווי איך האב שוין לייענען
געווען ש ס
 .געשיכטע ביכער  ,שט ט פון היסטארישן און קולטורעלן ווערט
איך געזען די ר גרעש ן פון בעת גוט לעבן  ,צו קענען צו לעבן לעבן
ענק רדעיר ד ווי ז  ,ד"ה נ ר געוואלט די געלט  ,איך געוואוסט איך איז
געווען פיי ַן  ,איך נ ר געוואלט די געלט און עלץ שלעכט די אקטן  ,נ ר
געוואלט איז געווען צו ב פרידיקן דימיין דיקש ן און פילן געזעלש פטלעך  ,די
געזעלש פטלעך סוויווע  ,צו זיין גוט מיט מענטשן און פילן נ רמ ל  ,נ רמ ל
 .אין די מיטן פון לעבעדיק אין שייכות מיט מענטשן
איך עלץ ד מ נירינג  ,זי געמשפט מיר גריווע לייב אין די דערגרייה פון זיי ַן
טעריט ריע און לעבעדיק געגנט .אזוי איך פייסט די לעבן פון בעת פרוי !נו ...
וועג אין וו ס בייז געקענט  positiveאיך גענומען דעם וועג פון לעבן אין אַ
ט ן צו מענטשן  ,קיינמ ל כ רמד ווער עס יז אין וועג צו צעשטערן יעדער
 .אנדערע אין ברוט ל וועג און ל זן זיי מיט ג רנישט
בלויז גענומען מיי ַלע פון די אומשטאנדן פון דער מ מענט און נ ר האט עס ר
געלט  ,צו ב פריי ַען געשווינד צו רייכערן ק וקיין  ,בער שטענדיק ר ל נגועי
וו ס איז ב שערט  ,וו ס איז וו ס איז נישט געבוירן מענטש  ,דער ילו
א שר מיר קענען ירשענען די גרונט צו לערנעןווי איז דער מענטש וואס טרינקען
לק ה ל און סמ וקס מעדיצין רי קץ אין די ר וקריייש ן פון גענעס אין
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 .הערעדיטי וו ס איז לינקס דורך די רעזולט ט פון פערט ליזייש ן
איך בין נישט דער " מ$ין " אין דעם פעלד אין סדר צו דיסייפער לע דעם און
קענען צו ק נוויי צו די לייענער דעם משל  ,די טי צו רעדן וועגן עס וויי ַל איך
האט צו רעדן וועגן עס  ,זענען וועגן פון לעבן .זיי זענען מאל געזען ווי געזונט ,
 .אויף די אנדערע זענען געזען בייז
? ווי קומען
וויי ַל די וועג פון לעבן ז מיר געלערנט ווי מיר ה בן אויבן רעפערענסיעי  ,איר
קענען ניט שטענדיק קט מיט רשעות  ,עס מוזן זיין מוחל  ,צו זיין געזונט
! קליימד
? ווי קומען
וויי ַל מיר לעבן עס  ,סט נד רדס  ,לעבן געפיל און די געפיל ב על לעבן  ,איז
 .פ רעם פון מביציע צו קענען צו ה בן גוט לעבן
די שייכות אנגעהויבן  ,איך איז געווען  , 22איז געווען דזשוינד אין די רמיי ,
בער האט נישט וועלן צו גיין  ,בער די געזעץ איז געווען האט געזאגט זוי
.און ז ס ווען איך געהאט די אמת שייכות  ,די ליי ַדנש פט ז איך וועט
קיינמ ל ה בן די זעלבע קריסטינ  ,און ד אנגעהויבן די שייכות ז מיר לע
 .ס ייר צו  ,מיר לע ווילן צו געפינען אונדזער אמת נשמה ר
ער געלעבט ינטענסלי  ,איך עלץ ז זי איז וועק פון מיר האבן ניט פילן גוט ,
 .און ז ס ווו א שר זי גענומען צו ה בן ביסל מער מ כט איבער מיר
ער ליב געהאט די מיידל איז געווען ייפערטזיכטיק  ,בער עס איז געווען ניט
ינס נעלי ייפערטזיכטיק  ,איז געזונט קנאה און קנאה ז ד רט איז געווען
קיין פ קטיש קר נק בייז ז קען נעמען מיר צו צווינגען עמעצער צו בליי ַבן מיט
 .מיר ר מיין ימ זיש ן
? ווי קומען
איך געד נק מיר און נ ר אויב פ רפ לן וו לט פ רלירן די פרוי פון מיין לעבן ,
לט און זי גיין צו
בער עס געטראפן .איך געוואלט צו גיין צו ב ירר
דיסק טעק אין די קליין פעלד  ,מיר דיסקוטירן און ז ס ווו מיר געענדיקט רויף
 ,א שר עס איז געווען ניט זי וועט  ,די עלטערער ברודער קיינמ ל אנגענומען
די שייכות ווי געזונט .איך געהאט ק מף מיט אים  ,בער עס איז געווען
איידער סט רטינג צו ליבע טינ  ,בער איבערגעלעבט איז געווען מ מענט
פון ומשט נד  ,בער איך לייקט אים  ,בער ער האט ניט ננעמען מיין וועג פון
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לעבן  ,קיינמ ל דערציילט מיר זוי  ,בער קיינמ ל האט עס איז געווען דימיר ,
 .ווייסט ז איך איז געווען געזונט
כ רמד ניט פיל  ,בער ער האט ניט ננעמען מיין שייכות מיט זיין שוועסטער
.ער געלעבט מיט מיר נ ר דורך די פ קט פון די ק נטעקסט  ,מיר געלעבט אין
דער זעלביקער קוו רט ל זוי מיר האלטן אז שייכות  ,ז פון אונדזער ש פונג
.
איר מוטער איז געווען קומען פון זיי  ,ב לעב סטע פ רשטעלונג  ,די פאטער
 .האט נישט וויסן  ,בער עס איז געווען גוט האר די ר ול
געלערנט צו לעבן בלויז ביי ַ די ק סט פון פרויען  ,מיר ג ט הייך אין די
קוו רט ל צו ר קל מירן עס שטיי ַער די קוו רט ל איז געווען קינד  ,בער
 .האט זינען פון ציי ַט  ,שוין האט געלערנט
און דעם ציי ַט געשווינד געזען  ,טר ץ דעם קליין עלטער ער האט  ,ער האט צו
קעמפן ר לעבן און ר וו ס ער האט  :פאטער  ,מוטער  ,היים  ,עסנוו רג
ניט נדערש מיר און קיינמ ל ניט נדערש מיר .וויי ַל טר ץ דעם נידעריק
געצ לט ז מיין מוטער באקומען  11 ,האבן מעשיות אז ב צ לט ה כנ סע
און עס איז מיין פאטער נ ר ב צ לט די דינגען  ,עס איז  ,בער קיינמ ל
 .געפעלט עסנוו רג
אזוי עס איז געווען די נהייב פון די סוף  ,וו ס איז  ,די ב זיי ַטיקונג קענען פירן
צו פ רגעטפולנעסס  ,איך טר כטן עס איז געווען איינער וו ס איז לינקס מיר
אין לערנען  ,צו פ רלירן מיין פאטער האט צו רע גירן אין דער זעלביקער וועג
 .ווי אים
איך געקוקט אין אים ווי העלד  ,זון פייטינג מענטשן פון ניוועסדיק מענטשן
 ,ב בע  ,עלוויר  ,איז מיט וועמען איך געלעבט ביז די עלטער פון  , 6ביז ער
איז געקומען צו שולע  ,וו ס כאַ נז  ...איך ג ט געניצט צומיין ב בע איז
פ רמינג מיר  ,ר ג רדל ס פון די וויי ַזן מ ניט רינג פון מיין פאטער  ,בער
 .ביי ַ די ציי ַט נ ך האט זיין אויגן ברייט עפענען  ,בער האט די געפיל פון ציי ַט
 .האט דער געדאנק פון ציי ַט
? זענען די יור סט רי

רץ ז קען עקזיסטירן אין די וועלט .ווי קומען

נ וו דיי ַס ווער עס יז קענען קומען צו די פ ר דורך זייער וועג פון לעבן
 .ר ג רדל ס פון דער שטעלע ער פיעסעס דער געזעלש פטלעך כייער רקי
אזוי טייל פון דעם  ,די געדאנק ז ט קע קיין איינער קענען זיין נגעקל גט פון
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 .ע עס ן ב ט נען דערוויי ַז  ,ד"ה ק נקריטלי
? ווי קומען
אזוי ג ווערנד געזעצן און מיר

לע ה בן צוטריט  ,מיר ז ל ניט טייטן ,
 .ג נווענען און פ רגוו לדיקן

אבער מיר קענען צוריק צו דער פ רט ג פון מענטשהיי ַט און ז געשעענישן
 .ס קסיד ד  ,וויי ַל די דערציילונג איז באזירט אויף ז
מיר העמשעכדיקיי ַט  ,ז העמשעכדיקיי ַט ז וועט שטענדיק זיין קעסיידערדיק ,
 .ז וו ס איז בדעה
און עס איז לעג מרע זיכער

ר גרונט  ,מיר זענען נישט
ז מיר לעבן
 .ממשיך צו בליי ַבן און עקזיסטירן אויף ערד

איך ט ן ניט וויסן  ,קען ביי ַטן די טעמע  ,בער עס קען שטערן די לייענער
 .לייענען  ,קען דיווערט ופמערקז מקיי ַט פון דעם אמת געשיכטע ז געטראפן
אבער די זענען משלים וואס בעש ס די גאנצע בוך וועט שטענדיק עקסיסטירן
וויי ַל מיר וועט ס עציפיצירן בעסער און ט ן רשטיין די סיטו טי נס ז זענען
 .יקס ירי נסט
? ווי קומען
אין סדר צו זען ז עס איז געווען לע ין געזעלש פט ווו עס ה בן שטענדיק
געווען געזונט לעבן און פארשטאנד פון דער געזעלש פט וויי ַל די אויגן פון
אנדערע קענען אפילו זיין יהודה  ,בער עס איז זייער וויכטיק ז ך אין לעבן ,
 .וו ס מיר זייען איז די פרוכט ז מיר וועלן שניי ַדן
אבער אין פר נט  ,מוזן זיי ַן באהאנדלט געזונט  ,צו זיי ַן יגזעמ לערי  ,מיין
פאטער שטענדיק געזען מיר און געוואלט צו זען ווי מלך  ,בער איך בין דער
 .מלך  ,די וו ריער וואס קענען ניט שטענדיק געווינען און סט רטעד זייער יונג
ווען איך דערמאנט ז גרינג איז נישט גרינג  ,בער שווער  ,ז ס ווען איך
 .ה בן ד בד די גיינ ף
נ ך ס לטינג מיט פר סק אין דער נים ז איך עלץ איז געווען ז ער
האט פ רל רן  ,איך עלץ ילו אין די אויגן  ,זי ש עטער געפרוווט צו נעמענ
זיכ ווידער מיט מיר  ,בער איך דיקליינד און עס איז געווען ד רט ז אנגעהויבן
די אמת געשיכטע פון פ רברעכן  ,בער האט געשיכטע ,איז געווען שוין
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ם éאפגעשיידט ווען פולפילינג זעקס חדשים אין מיליטעריש טורמע אין ס נט ר
 , .איז די מיליטעריש טורמע
אין דער ציי ַט איז געווען פארמשפט רנ לד  ,ז איז די געשיכטע פון וו ס
יחיד פיץ אויף מיין וועג ין טורמע  ,אין די בוך פון די געש רייט דער לייענער
וועט רשטיין די פ קטיש געזעלש פטלעך סוויווע  ,אין דעם פ ל טורמע ,
 .שטעקן זעקס חדשים איז געגעבן מחילה דורך די אָ ע
עס איז געווען לע איך קען ינוועסטירן צו פירן גוט לעבן  ,האט אפגעשיידט
 .מיר פון די צעבער .און וו ס האט איך ט ן ?איך געפרוווט זייער גליק
נ ך ג ט צו רבעטן אויף די ונטערערד ש יץ ווי סט ליער ס דינסט .בל קס
מורא מיר  ,געארבעט מיט שוו רץ ק בלע  -גרין  ,גוט מענטשן וואס געוואלט
 .בעסער לעבן ז זיי האבן אין שטוב
רטוג ל געזוכט צו ה בן

בעסער לעבן אין זייער ל נד קען נישט ה בן זוי
 .זוכן ז געפירט זיי צו ימיגרירן די ל נד זיך

 .עס איז גרינגער צו קוקן

רטוג ל דורך ר קסימ טי

איך אנגעהויבן צו פילן די קל וסניס פון קאַ ע ווערדע נס  ,צו לעבן מיט זיי ,
קעיף ווערד איז ניקניימד שלעכט וויי ַל זיי האט צו ק מב ט יניקוו ל טי און ווען
ד געקומען צו רטוג ל זענען ביינגז וואס זענען ניט געזונט אנגענומען  ,ווי
עס האט פארבראכט די מלחמה ווערסע ס און ביי ַ ז ציי ַט איז געווען נ ך
יסט  ,איז טש וו ליט  ,איז וואך און איז סט רטעד וו ס קיינער וויל
קינד  ,איך אנגעהויבן צו וו נדערן  ,איך איז געווען קיינמ ל וו די ד ר  ,איך
 .איז געווען איינער וו גוע ד ר
איך געהאט די מעלוכע פון דערפ רונג ז האט אין די פ רג נגענהיי ַט  ,געזען
די צעשיידונג פון מיין עלטערן אין עלטער  , 8ווי איז געווען געלערנט  ,און ווי
ז שוין געוואוסט עס וו לט ניט ברענגען מיר ראָ זייער געזונט  ,איך עלץ
.דער ב זיי ַטיקונג פון די מענטש וואס האט העלד
געזען דעם פ רפ לן ילו ביי ַ יונג עלטער איך איינגעזען איך האט צו העלפן
 .מיין מוטער  ,בער איך באמת ליב געהאט מיין פאטער
יעדער זומער וו לט גיין דורך מיט אים ביז  17יאר ש עטער נ ך פארבליבן ווען
ז וו ס  spacingער איז געווען אין דער רמיי  ,בער דעמ לט אנגעהויבן
 .איז נ טירלעך
אין דער ציי ַט ער איז געווען אין די פיי ַג בוים די מויל אין פיר שולע ריבערפירן
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 .דינסט ווו איך פארבראכט די ה לידיי ַס מיט אים
מיי ַן ט טע איז געווען שווער מענטש  ,האט ה רט קינדש פט  ,פ רפ לן
זיי ַן פאטער ק מ 14י רן איז געווען די מביציע פון מיין ב בע וו קסן אין לעבן
 , .ה בן מער שטיצן און ה בן מער געלט
מיי ַן ט טע געמאלדן ז זיין דיסמיס ל איז ל ווינג  ,עס איז געווען וויי ַל ער
לייקט איז ה סטי געזעגענונג פון די רטיי  ,וו לט קיינמ ל זען זיי ַן פאטער
 ,בער געוואקסן שווער צו העלפן זיין מוטער  ,איז געווען דער זון מער געלעבט
 .אין שטובדי מוטער
איך געלעבט זעקס יאר מיט מיין ב בע  ,בער ווי שווער עס איז געווען  ,האט
 .פון אונטער געוואקסן שווער  ,קיינמ ל ל זן די קינדער הונגערן
אין דער ציי ַט ער איז געווען מיינער .איר זוכט ר רץ געשעפט  ,בער
האט ניט רבעט עס  ,סייקליסט איז אויך ביי ַ די ציי ַט ער דזשוינד די רמיי און
 .פארבליבן זיין ק ריערע עס
האט ווערן

נ רמ ל מענטש  ,ער דזשוינד ד רט דורך נייטיקיי ַט פון לעבן  ,ווי
 .עס ענשורד ז מיר לע ה בן צו ענשור זיך -גענוג

עס געטראפן  ,ווי ער איז געווען שווער מענטש  ,פריי ַנד פון פריי ַנד  ,פריי ַנד
פון די קינדער  ,בער ניט פון פילע ווערטער  ,בער עס איז געווען דערעכ-
 .ערעצדיק און ערלעך
ז ס וו ס ער שטענדיק געוואלט מיר צו ל זן  ,בער עס איז געווען  ,עס איז ,
ביסל  ,ניט ר סיד ד מיט וויי ַטער
איז די צעשיידונג  ,איך ריטריטיד
מ ניט רינג פון די וועג פון זיי ַענדיק און וועג פון לעבן  ,שוועריקייטן צו ב קומען
רבעט צו ענשור די צוקונ ט אין סדר צו
די שטערונג און דילעבן שורד
ר קרע טע  ,זענען לע גוט קינדער  ,מיר זענען זוכה צו זיין זיין קינדער ,
בער אויך ד רט איז געווען פעלן פון פארשטאנד און לוי לטי אויף מיין טייל
 , .איך געווארן די טריקסטער זיין ווי ער האט געזאגט
די פסיכאלאגישן ווי ל ש פון געפיל געקומען בלויז ווערס ן וויי ַל קיינמ ל ג ט
צו זען ז גוט איז צו זיין געטאן  ,בער באקומען בלויז ווי בייז דורך
 .סע ערייטינג נ ר האט מיר טראכטן בייז
? און ז ס ווי עס לע געקומען ראָ צו די משפט פון די קט .אנגעהויבן ווו
עס האט שוין די צעשיידונג  ,איז ווען איך סט רטעד צו פ רבינדן דורך
ל ונלינ ס  ,בער עס איז געווען מיין וועג פון לעבן האט פ רביי ַ און ד רט איך
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עלץ זיכער פון די ז רג פון נטוישונג ז ער האט געפילט בער געשוו רן
 .ד רט  ,איר ל זן מיר  ,קיינמ לאיך וועל געבן מער
איך פארבליבן מיין וועג פון לעבן איז טרינקט און סטילינג און ז ס ווען נ ך
געזוכט און געזוכט עס עטלעכע מאל און ז ס ווען זי פארקערט צו ווילן צו
ננעמען מיר  ,ט ן ניט וויסן איר געמאכט מיר ליי ַדן  ,איך וועט ניט וועלן צו
צוריקקומען צו ה בן ז געפילאיז ווייטיקדיק  ,בער שטענדיק געהאט צו לעבן
 .און נ ך ה בן עס
איך נ ך ה בן עס אין מיין מיינונג איז וו ס איך געלעבט זוי פילע י רן אין
טורמע שטענדיק געד נק עס שטענדיק האט צו זיי ַן פ רשטעלן אין מיין זוי
ר דעם ליי ַדנש פט  ,נישט געלעבט אן
איך ה בן זוי פיל אַ רישיייש ן
 .אנדער גליי ַך
קייט פארמשפט ó ,נ ך דריי ַ חדשים פון פ רהיטנדיק דזשוינד די לינה ó ,לינה
מיין דערציילונג הייבט רום די בר ווערי פון זיי ַענדיק ריסטריקט ד דורך די
בר ווערי  ,זוי ז אין וו ס מיר ה בן צו ה נדלען מיט עמעצער נדערש ס
וועלט  ,וו ס כאַ נז איז דעם  ,ווי איך געוואוסט ז דער דרך קען זיין צו ל נג
אין סיקלוזש ן  ,געווענדט אין די דזש נגג ל לויפן  ,עס איז געווען די יזי סט
וועג צו ה נדלען מיט די וואס טוען קריימז און זענען ין די קייט איז וועלט ווו
ריינז די געזעץ פון נ רישקיי ַט  ,און ווען מיר לייענעןמיט אייזלען ה בן צו
ה נדלען מיט זיי  ,בער אויב מיר זענען צו קלוג קענען פ לן  ,זוי לעבן ד רט
לעבן מוזן זיין גענומען ניט זוי פיל גר ונדעד ניט זוי פיל דער ים  ,וו ס איז
געווען מיין ישועה  ,איז דעם או ן ז איך אויסדערוויילט צו מירהאט געווינען ,
בער מיין נהייב וועט זיי ַן ל נג און איז ומרויק נהייב וויי ַל איך געפונען זיך
ן פרוי ן ריי ַהייט איך געפונען זיך סט ק  ,פ רפ לן און איז געווען ניי ַ ,
איך געד נק פון לע ז זאל ה בן צו ווערן אין די י רן קען פ רן עס .אזוי וו ס
האט איך ט ן ?איך אנגעהויבן צו פ רדינען רעס עקט  ,עס איז נישט גרינג ,
ילו ניט פעלן צו ב קומען אין קאנפליקטן פון גוו לד  ,זיי סירן וויי ַל זיי גיין
דורך רוטין ז דעמ לט ש עטער געקומען צו פ רשטיין  ,די רוטין ז נ ך די
זען האט דיסג סט ד צו לעבן  ,קיינמ ל געד נק ביינגזיומ נז קען ט ן זוי פיל
ש דן צו יעדער אנדערע וויי ַל יעדער סעלינג מעדיצין  ,אנדערע זענען
ק נסומערס וויי ַל לעבן ין די קייט ז ריוו לווז רום די מ נאָ ל איז די מעדיצין
וויי ַל ז ס ווי איך סט רטעד סמ קינג הער ין  ,ווי האט שוין אריין די קייטדורך
יבעריק ק נס מש ן פון ק וקיין  ,הער ין ב של סן צו נהייבן  ,בער
פ רעם פון ש יל  ,ל ק'לל רויך הער ין  ,בער ווען איך געפונען זיך איז
קלינגינג קען נישט ט ן ע עס  ,בער איך געלערנט צו ט ן  ,בער עס וועט זיין
געמאלדן ש עטער  ,דעמ לט נהייבןדעם איז געווען צו ה בן לעבן אין
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להכעיס קייט פ קט פליינג צו די לעזשערז  ,נ ר ריסיינד צו די הער ין צו וויסן
 Poweredז איך וו לט בסטר קט די געד נק פון בעת געשלעכט  ,איז
כעמיש ז וו לט ניט ל זן מיר טר כטן וועגן דעם .איך געהאט
דורך
ל ט ניק ליבע ווי ל דזשיט מ ט און ג ט גרויס ליב  ,בער איין ז ך ז איז
גער נטיד  ,בער נישט גענוג צו רובירן  ,ט ן ניט איר נ ר ווילן צו רייכערן ,
עס איז שטענדיק דער ס עקט מיר ווילן צו זיי ַן פירער פון זייעוודיק אנדערע
אין כייער רקי צו ב על וו סאיר וויסן ז איר קענען ניט  ,עס איז ווייטיקדיק
 ,עס איז שווער צו ל צן  ,איך ב של סן ניט פילן נעבעכדיק ר ווער עס יז ,
כויוו פון יושר  ,בער מיין
וויי ַל איך איז געווען אויך דארט  ,איז ייינג
מ רשרוט איז זייער שלעכט  ,האט געלערנט דעם לעקציע פריער
וו לטגעשלאגן און האט ניט פ רל רן וויי ַל קומען אויס אין די מיטל פון דער ז ץ
 ,בער מיין בילד איז פארברענט  ,איז געווען ג נץ רעפער נסט  ,עס איז
חשבון פון מיין דורכפ ר דורך די י רן אין טורמע  ,איז געווען די נהייב פון די
סוף שווער רינצי  ,דורך וו ס איך קען ניט ב דויערןאיך סמ וקט ר י רן
צו ז מעדיצין געה ל ן מיר אָ ל זן גרויס ד ר ן מיר לע פילן  ,עס איז
פ רגעניגן  ,טערמינען ריי ַהייט צו גיין צו שיין
ל דזשיק ל טערמינען
געשמ ק  ,לע די י רן איך אויך ליבע ז איך געבויט עס  ,בער זוועט זיין
ר ש עטער  ,איצט איך וועט רעדן וועגן די נסיעה ז איז איבער  ,ט ן ניט
וויסן ווי לע נהייבן מיט די זיציע ווען ק נוויקץ וואס איז קוקן ר גוט -
זיי ַענדיק  ,ילו ין דער לעבן אין סיקלוזש ן  ,בער ז ס לע ס בדזשעקטיוו
 ,וויי ַל אין אונדזער געזונט  -זיי ַענדיקקענען ניט אַ עלירן צו ווער עס יז וואס
קוקט ביי ַ אונדז  ,קען דיס לע סע ביי ַ פ רשידן ווייזט  ,דער ערשטער קענען
זיי ַן סט לען  ,רגע קענען ווענדן שקל ף  ,רבעט  ,ליבע דער דריט רטיי
ל ץ פון פ רשיידנקיי ַט פון
קענען ווענדן ב לעב סטע דורך ט ג  ,עס איז
מענטשן ין די קייט ז קענען ניט שטענדיק זייןוויסן וו ס גייט ין די נשמה דער
ז לעמען לייקס  ,פילע קליי ַבן די רעכט ניט צו זיין כ רמד  ,בער אויסער ז
ריי ַנדש ט
עס איז מער וויכטיק פונט נ ך  ,אלץ  ,אלץ  ,איר קענען קויפן
 ,ילו אויב עס איז ב צ לט ין די קייט ,ק נפר נטייש ן איז זייער שווער ין די
קייט  ,עס זענען די וואס ה בן ג רנישט  ,ק נפר נטייש ן ין די קייט איז פריי ַ ,
פריי ַ אויף די איין ה נט און איז שט רק ווי ג נץ  ,וו לט בילי ן דער זי האט
צו געבן צוריק  ,צו ב קומען וועק מיט מיר בער געוואלט צו גיין זוי געוואלט
צו גיין די שווער וועג  ,עס איז געווען דער וועג איך שטענדיק נעמען מיר ל נג צו
 .רשטיין  ,מיין זיי ַט איז שטענדיק מער פסיכאלאגישן
עס איז געווען פון ד רט קיינמ ל געפונען די דרך פון גוטסקייט ין די קייט  ,האט
ניט גלויבן אין דער גוט  ,נ ר געזען שלעכטס .ווי קומען ?וויי ַל איך עלץ
דיסג סט ד מיט זיך  ,וויי ַל די אויגן פון אנדערע איז נ ר הור  ,הור איז
סלענג טערמין ז מיר מיר געוויינט  ,וו ס מיטל סל קער  ,איינער וואס טוט ניט
46

ווילן צו אָ געבן צו קיין גרונט אנדערע ווי וו ס איז ריסיינד צוט ן  ,שטענדיק
גייט די וועג איינער וואס שטענדיק גיט די געטלעך  ,די מ כט איז ד רט  ,די
גלויבן פון ה פענונג און אמונה  ,און שטענדיק איך געפירט ין מיר  ,איך געזען
 .ה מיסידעס אין עס
ר דעם  ,און ערלויבט מיר צו לעבן ,
אבער ווי איך איז געווען מ רימב ר
קיינמ ל געפרוווט צו ש טן מיר  ,אמת זיי ַן דערציילט  ,און עס איז געווען ונקט
ווי דעם לע אנגעהויבן  ,איך איז געווען זייער נסטייב ל  ,נ רידיקט ב ל ,
און די שול הוי ט ינקער דזש ז מירצו פ רזעצן זיין שטודיום  ,בער ז ג נץ ,
 .נ ר ניט לע די לערנען  ,האט מש חה שטיצן  ,גער נטיד שטיצן
דאס שטענדיק יגזיסס ווען עס איז שורד מיט קיל וועג צו לעבן און קענען צו
פ דערן וו ס איז בייז  ,וו ס איז עס גערופן גער נטיד שטיצן  ,ין די געזעץ
זענען יענע ז געבן אונדז די שלעכט ווען מיר זענען ושט און זיין דיפיט ד
דורך די סיסטעם  ,וויי ַל דורךניט געהאט געלט מיר זענען ושט צו סיסטעם
ווו עס איז געלט לע גייט געזונט  ,יושר רבעט  ,וויי ַל אויב עס איז געווען ניט
 .שוין
ווי זיי גלויבן אין איר  ,זיי קענען ט ן ג רנישט צו טוישן וויי ַל זיי זענען עמ לוייז ,
און זיי נ ר ה בן צו יבערגעבן קענען נישט ש ילן ן די באדערפענישן ז ביסט
שטעלן אויס ר יושר  ,מיט קל ג צו יבערבליק פון ו ננ ס  ,בער
אויב זיי זענען געווען צו עפענען ויספ רשונג איך איז געווען שטענדיק וועק
די פ רטשע ען וויי ַל ער געוואוסט געגאנגען אין ב וועגונג ין די קייט  ,געוואוסט
די פ רד רבן ג רדז  ,די קעריינג דרוגס צו טורמע  ,עטלעכע אנדערע ג ט
 .וועק  ,געענדיקט רויף אין טורמע
עטלעכע פון די קאַ ס שוין געוואוסט די געפאנגענע  ,יקסעלד און האט
ע יז ד מיט איינער פון די לפרעד איז מענטש פון די נ כט  ,די מלך פון די
ז איז דער אמת מלך פון די מ פי  ,דעם  Explorerנ כט  ,ב שטימען הויז
פארדינט לעבןבעסטער איז ערשטע ליציי ַ בלויז ג ו ז עמב רקט ר די
פ רברעכן די וועג איך זיין גליקלעך צו דערמ נען עס אין מיין בוך וויי ַל איך
געלערנט עטלעכע זאכן מיט אים  ,ילו כ טש ער האט שוין קאַ ס און ה בן
ע יז ד אין מיין לעבן מיט אים  ,זייגעפרוווט צו  positiveגעהאט ווייניקער
טייטן מיך אין טורמע פל קס  ,נ ר ביי ַ די ציי ַט איז געווען שוין וועטער ן  ,איז
פינף באגעגנט ד רט .ער געוואוסט יעדער גענט  ,און לע געוואוסט מיר און
דעם ע יז ד געפאלן קר נק די גאנצע קייט  ,שיי ַכות צו געפאנגענע  ,וויי ַל איך
איז געווען ינסעניוו ר לע פון זיי איז געווען דער ביישפיל זיי געזען אין מיר
 ,ינשורז העמשעכדיקיי ַט ין דער אָ צוימונג וויי ַל מיר האט צוזיין ד רט  ,און ווען
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איך דערמאנט אויבן ז קעיף ווערד וו לט זיין מיין חתונה  ,ניט ק ליע  ,זענען ,
אין פ קט  ,זיי געוואלט צו אננעמען ז ע יז ד  ,געפרוווט צו טייטן מיר  ,איך
איז געווען געבעטן צו ווערן דער מענטש צו די קאָ  ,בער ניט מירגעוואלט צו
דורכפירן די פ רב נד פון איינער נ ר האט איר זען ז אויב איך געוואלט ער
 .וו לט זיין טויט
אבער די געש עט איז ג רניט פון ז געטראפן אין גרעדיר מ -בלויז  ,ניט
געהרגעט אים ער אויסגעקויפט זיך און געפרוווט צו פארשטארקן מיין
ריי ַנדש ט מיט אים  ,בער ער געוואוסט ין אים וו לט קיינמ ל פ רגעסן
דעם ע יז ד  ,נ ר מוחל געווען אים וויי ַל ער ה ט דעם נ וועאון זיי ַענדיק
פארפירט דורך וו ס מיר גערעדט וועגן מיר  ,נישט דורך די געפאנגענע  ,בער
ר די דינסט פון טורמע ג רדז  ,און ריכטונג וויי ַל ער געוואוסט ער קען נישט
ב זיגן מיר  ,וו לט ב צ לן די ריי ַז פון פרי טויט  ,דעמ לט זוי איז געווען
איך זאל אים גייןאון ווען איך איינגעזען ער איז געווען ניוועסדיק געלערנט צו
נערקענען אים און צו ננעמען וויי ַל ער וו לט ניט זיי ַן לעבעדיק אויב איך האט
ניט ווילן אים  ,בער עס איז געווען ניט קיין פונט  ,נ ר איז געווען הויך ריי ַז
צו ב צ לן  ,איך איז געווען קריטיקירט דורך ר סט געפאנגענע וואס געהאסט
 .די קאַ ס ,איך טשינק לה דאָ
? נעלס ן ווי איר ננעמען דעם ב כער -
איך אנגענומען עס וויי ַל ער אויבן לע ער איז געווען פ כמ ן  ,וו ן שט רק
פיינט אין די סוויווע זיי געלעבט  ,קאַ ס זיי ַענדיק  ,איז זייער נ ל דזש ב ל ,
געוואוסט ש יץ פון אונדז און געוואוסט שט רק מענטשן וואס קען העלפן ,
טרעט נד מיר צו ה לטן גערעדט מיט ז יחיד דער וו לט ל זן צו ה בן
אונדזער רעס עקט און זיי ונדזערער  ,בער איך ל זן אים לעבן  ,עס איז
געווען איז איינער פון ונדזערער  ,קעיף ווערדע נס איך דערמאנט זענען די
נעלס ן און ק רל ס  ,געלעבט ונקט אין די געגנט ווו איך געוואקסן רויף
האבןזיי קסל צו אננעמען פאר מיר און וטבורסץ געקומען נ ך  ,און זיי
יחיד  ,בער איך לינקס איך ל זן אים גיין
געוואלט צו זען געהרגעט דעם ז
 ,איך ווילן ג רנישט פון די יחיד  ,כ טש איך ה בן ג רנישט קעגן אים  ,און די
ס
געשיכטע פון די ברידער דיק רל ס  ,איז וויי ַט ניט זוי טויט דורך
פיציר  ,ער איז געווען ריפערד צו  ,איז געווען זייער געשלאגן  ,געשפילט ש ך
מיט מיר  ,ער איז געווען " מ$ין " אין די פעלד  ,נ ר געוואוסט ווי צו ש ילן די
געלט  ,איך שטענדיק דערציילט איר  ,נישט ווערט עס  ,ש יל ר די ליבע פון ,
בער ביי ַ ז ציי ַט איז געווען געזונט  ,ער איז געווען זיי ַענדיק באצאלטע דורך
און די ב ד נ  ,מיר דעלט ווי ברידער  ,האט ãמ נועל און די ר מ
קעגנציי ַטיק הילף  ,האט לע פון אונדז אין דער מיטן ווו פ רברעכן לערקס ביי ַ
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קיין רגע צו מיליסעק נדעס איז פיל און מאל מיר זאל ב קומען געכאפט אין די
מיטל און ווען מיר ה בן געטאן דעם  ,איך ב של סן צו פ רזעצן מיין וועג  ,איך
געמאכט פילע עסק רץ אין די קייט  ,דאס הייסט  ,שורד די וווילשטאנד פון
 .עטלעכע  ,און צו געווינען מיין  ,ז איז ,איינער ה נט וו שיז די אנדערע
איז די דעוויז  ,די דעוויז פון קעגנציי ַטיק הילף  ,בער ד רט איז געווען
שטענדיק דער ריזיקירן פון מעטערמ ס אין סיטו ציע אויב מיר זענען גערופן
צו דעם  ,עס איז געווען מ רד אין לתונט  ,קיינמ ל שטעלן עס אין קשיא
זענען גוט און צופרידן ט ג וויי ַל איך געגאנגען זיך צו דעם ב שלוס ,איך קען
 .נישט ט ן  ,שטענדיק געד נק פון זיך  ,איך קיינמ ל געד נק אין אנדערע
עס איז געווען לע זייער שנעל צו מיין ריבערפירן צו די וו לי פון די אידן נ ך
כט יאר געענדיקט אין לתונט  ,זיי קיינמ ל געוואלט מיר און אנגענומען מיר
געזונט  ,זיי געוואלט צו ש טן מיר  ,בער רעס עקטעד מיר  ,שטענדיק ווייטיד
ר מיין קערל סנ ס  ,ע עס ז קיינמ ל האט זיי.עס איז געווען פרוי וואס
איז געווען ב מטער אין דער לעג ל אינדוסטריע  ,זי לייקט מיר און מוחל
געווען איר  ,בער מוחל געווען דעם מיט געשמ ק  ,אויף דער ט ג ער ר וד
מיר די טראַ איז ונקט ביי ַ די ציי ַט איך איז געווען מער שט רק ווי אלץ ,
קיינמ ל גערעדט פילמיט זיי מיט די קאַ ס  ,איז סכנה  ,איך געגאנגען גרייט
 .ר ע עס
רעג רדלעסס פון בייז  ,די בייז ז קען קומען צו פ רן מיר וויי ַל  ,בעת גענומען
איינער אין דער צוקונ ט באזירט בילדונג און מיט אים צו לעבן  ,איז שט רק
פ קט ר צו זיי ַן זוי  ,און מיר זענען געניצט צו און מיר נעמען די לערנען ז
לעבן איז זוי ,לעבן צו שט רבן מיר נ ר נעמען  ,בער ווען איך איז געווען
טר נספערד צו וו לי פון אידן  ,בער לע דעם איז הינטער אונדז אנגעהויבן
ניי ַ ציקל דעם איז מיין וועג פון לעבן און וועג פון טראכטן טוט נישט ל זן קיין
טי פון זידלען  ,האט מיין העלד ,סימערד אין ביסל וו סער  ,און ווען איך
ניי ַ ריכטונג  ,ער געוואלט צו
ג ט דער אידן ט ל  ,ב של סן צו נעמען
ב קומען ב פריי ַען פון די ניגהטמ רעס פון די פ רג נגענהיי ַט  ,כ טש איך
שוט וועג פון געזאגט ,
געהאט די  ,לעצט  ,ט קע האט זיי איז געווען
וו סעס גיין ד רט  ,בער נישט ג נץ  ,וו ס עס גייט  ,עס גייט;נ ר ל זן גיין ,
ד מ נייטינג זיי ַן
טש אין פ נט זיע ז מיר ט קע זענען
ל זן זיך
פארבראכט און די ב זיצער פון די גאנצע ג ל קסי  ,ז איז  ,לע
דיספ נגקש נ ל און לץ איז צוגעגרייט ר אים  ,וויי ַל זיי זענען עמ לויערס
און עמ לוייז ט ן ניט ק נטר לירן זייער דווענטורעס צו ג נווענען און צו ז גן
ז איז ליג לייזד  ,איז פ רעם פון טשיטינג  ,איינער פון די מ ומ נץ ז רו$
לויבן מיר אין די לינען איז מיין דערגרייה ווי געזונט ווי ינשורינג מיין נ מען אין
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דער געזעלש ט .האט איינער מער ז ך  ,עס איז געווען די ציי ַט פון לע
דער ג רנישט ן ויסמ טערן געווינען  ,דער שט רבן  ,איז די דעוויז ז האט
ין מיר די שט רקיי ַט צו לעבן און געניסן די מ כט ז איך געהאט בשעת איך
איז געווען ענקל וזד  ,קיינמ ל געניצט גר טו ט ס גוו לד צומיין מ טעס ג ט
!מעט רופט טרערן  ,די בייז ז איך געזען זיי ַענדיק געפירט דורך אנדערע
ק מ ני נז וואס זענען ד מ נייט ד דורך גוו לד און זענען פיליי ַכט געצווונגען
צו ט ן וועלכער די טר פיקערז געוואלט  ,בער איך ט ן ניט ענווערעדעי דורך
ה רדער דרך  ,הגםהאט מיר כוקט צו הער ין  ,איך געשוו רן צו זיך ז צו
לעבן ין די קייט זיין גרייט צו טייטן און צו לעבן אין ווערדיק שטייגער ז וו לט
ניט רן מיר צו ענדיקן  ,די ק בלע אלע ומגליק פון די מ מענט זענען יענע מיט
וו ס לע ה בן צוה נדלען  ,הגם עס איז געווען ניט מיין ווינטשן  ,ש ן
שונאים ווו עס זענען קוים גיין און זיך  ,עס זענען געווען די וואס געפרוווט צו
ש טן מיר  ,די ריכטונג האט ניט ווי מיר  ,דעמ לט ז ס וו ס זיי האבן ,
געשיקט ינפ רמ נץ פון זיי זענען פ רשטעלן אין לע מאל אין ז איז עפענען
צו אויב זיי קענען מיטטיילן בעסטער פון לץ ז איך קען אלץ ט ן  ,זיי האבן
שולדיק געוויסן  ,בער איין ז ך געצויגן מיין ופמערקז מקיי ַט און געמאכט מיר
ל ץ אין די לערערס איך געהאט  ,איך
טוישן  ,ב סיעיע מיר
ר עטלעכע  ,און עס איז געווען דעמ לט ז איז
עלץ ל ט ניק ליבע
געגאנגען געזונט  ,בער די שיפל דעמ לט פארקערט  ,גר בד מיר און שטעלן
מיר אויף אידן ט ל איז שווער נ ך כט יאר פון טפיסע אין לתונט  ,לינקס
וו סט געשיכטע די מדרגהטורמע  ,וויי ַל ער געוואוסט לעמען און זיי געוואוסט
מיר און ז ס וו ס איך קיינמ ל געוואלט צו ב שטר פן מיר דערט ר צענט ,
איך איז געווען ט באשטראפט מיט דיסאַ ל נערי נישמ נץ  ,איינער ר
ט קע און אנדערע מינדלעך זידלען דורך די ג רדז און ז ס ווי איךאיך
איינגעזען ז ט קע איז דילינג מיט מער שט רק מ פי ווי איך  ,בער אין
פ קט זענען קיין מער איך נ ר געהאט די ביכער און דעם די ל ם ז געמאכט
זיי ַענדיק נדערש פון מיר  ,וויי ַל נ ך שוין געווען לייינג די זייער נשט ט די
ילקע  ,צו מיין פ רוויי ַלונג  ,אגב געשפילט לע עס איז געווען צו ש ילן  ,איך
געשפילט דער העכסטן טר מ וו ס אלץ איר קענען ש ילן  ,מויז פון ס יידז ,
עטלעכע מענטשן דערציילט מיר איך קען זען ז וו לט ה בן שלעכט גליק מיט
דעם בריוו  ,און דיזי מ-מיר ז קען ה בן שלעכט גליק מיט דעם בריוו  ,מאל
טוישן און ז ס ווען איך אנגעהויבן צו פ רשטיין ז לעבן איז ניט ין דער קייט ,
בער רויס  ,בער קיינמ ל געוואלט צו ינטערנ לייז  ,בער איך געוואוסט ז
איז געווען מיין שט רק פונט ,אנגעהויבן דר מ טיק דערציילונג איז ס ף אין
מ רד  ,זענען דריי ַ ברידער און זיי לע ק נסומד הער ין און הער ין ר זיי
איז געווען די נויט פון די מ מענט  ,ז איז  ,זענען פענגיק אויף וו ס זענען
 .געווען מעדיצין דיקץ
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אבער טיף ראָ  ,האבן ניוועסדיק מענטשן  ,האט גוט ה רץ  ,וויי ַל זיי
דארף צו זיין געה ל ן וויי ַל זיי גענומען אין לעבן און איך אויך גענומען  ,עס איז
געווען שווער לעבן  ,מיר קענען אפילו ז גן עס איז געווען קנעכטש ט  ,די
וועג לעבן איז געווען געמאכט ,יעדער ט ג מיר האט צו רויך בער מיר וו לט
 .רידראָ
אבער לע דעם איז דער רעזולט ט פון וועג פון לעבן  ,איינער ז באוועגט
עזיע אין ב ציונג צו די דערפ רונג און די
די גרונט וויי ַל איך אפילו ט ן
ק נטעקסט פון די סיטו ציע  ,זיי לע געבעטן מיר ליד  ,איז צו שריי ַבן צו זיין
כ ווערטע  ,איז ווי זיי האבןשטענדיק געבעטן ליד  ,בער איך פ רפ לן זיך
און איז געווען ביי ַ די ציי ַט פון ק נס מש ן ז ה בן אנגענומען דעם וועג פון
לעבן  ,איך וויסן וו ס איך וויסן און איך בין נישט גרייט צו לערנען ווער עס יז
וויי ַל ער האט דערפ רונג צו ז פון די פ רג נגענהיי ַט  ,געמאכט מיר העלד
 .עמעצערהאט אין די אָ פ ל און קען זיין אויפשטיין
אלץ איז בוילד ראָ צו דעם  ,דורך וועג פון דערפ רונג  ,די וועג מיר לעבן  ,די
וועג מיר האבן צו ב קומען די מעדיצין צו סמ קינג  ,ווי אויב ער האט גע ינט
ימ מעדיצין
און געגעבן וו לט ניט קויפן  ,איך געווארן שטרענג גערעדט
דילערז צו פ רקויפן ,האט צו פ רזיכערן מיר מיין טעגלעך ינדנברעך מיט
ימ פון
ודער איך רויך  ,עס איז געווען דעמ לט ז איך געווארן
טר פיקערז  ,איז ד בד זוי זיי לע געוואלט צו העלפן מיר  ,געבן מיר דרוגס
צו פ רקויפן און איך געגעסן  ,איך געהאט דיגרעסטער פריי ַע ציי ַט ז קיין
 .נ רק מ ן קענען ה בן  ,זיין דיקט ד צו דרוגס און סמ קינג
ר מיין פיר אין
ר מיין ס רצמ נשי ,
אבער איך איז געווען באקאנט
טריינינג וויי ַל טריינד יעדער ט ג און עס ש פ לד מענטשן וואס האבן געזען
ר נ י  ,ר נ י ז איך
מיר און געקוקט ביי ַ מיר זיי שטענדיק האט
דערמאנט אין דעם בוך מיסטר סט און ז איז ס פעקדיק ,ווען האט דער בייז
 .מיר זענען שטענדיק פליקט ד  ,וועט זיין ז בייז וועט סירן צו מיר
עס איז שטענדיק דער אומגעריכט פ רויסז גן בעעמעס ה ביטועי -מיר צו דעם
וועג פון לעבן און איז שווער צו ויסשטימען נ ך די רעסט אין די
געזעלש פטלעך סוויווע  ,וויי ַל עס איז מיטל וו ס מיר וויסן  ,איז זייער קליין
ל ץ ווו טעגלעך לעבעדיק פירט צווויסן זיך לע צו יעדער אנדערער  ,בער
 .פיזיקלי
ל ץ וו ס גיט
מיר וועלן לע ב על וויי ַל מיר ווילן צו געווינען די רעכט אין
מיטל אין וועלכע מיר
אונדז זיכערהיי ַט זיך צו זיי ַענדיק ינסערט ד אין
שטענדיק ה נדלען מיט די מורא  ,בער עס איז ניט מורא  ,איז פשוט מאכן
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זיכער אונדז  ,מיר קענען ב קומען די סיטו ציע געוואוסט

עס יז כאַ נז אין לעבן  ,זיי ַן ינדוסט צו טעות  ,פ ט ל  ,איינער ז איז
געשריבן רעכט  ,וויי ַל עס איז געווען געשריבן דורך דעם דערפ רונג און די וועג
 .די געזעצן וואס געלעבט און געוואקסן
? ווי קומען
די קר פט פון סיבה שטענדיק ווינס  ,און לע משפטים ז קען מ כן לעבן
קענען מאל ניט זיין די מערסט ריכטיק לע ווייז פ קט ר  :בילבל  ,די ניט
מ דנע און נישט פ לן אין חן  ,זיי ַן איינער ז לעווילן צו פ רר כטן  ,צו
דערנידעריקן ,פילן גוט און זוי ווען עס איז נויט פון עק נ מיש מ כט זענען
שטענדיק לימיטעד צו ש ילן וויי ַל אויך טייל  -דעם איז ש יל  ,ז איז ,
עטלעכע ז גן ז איינער האט צו וויסן ווי צו ש ילן זענען פ לקס רייד ר גליק
איןקענען של גן אונדז א שר גוט ז ך  ,און ז גליק קענען געבן אונדז וו ס
מיר פ דערן  ,געזונט  -זיי ַענדיק  ,זיין גוט וועגן זיך  ,צו העלפן וויי ַל מיר זענען
ר סט לעבן מיט אונדזערעלטערן  ,אונדזער
געלערנט צו עס אויך  ,טיילן
ברידער  ,שוועסטער  ,גר מ דערז און גר נפ דערז  ,ר עס איז  ,דעם איז
אונדזער דור  ,וויי ַל מיר זענען די רעזולט ט פון זייער געש רייט צו זען
דזשענערייט ד ביינגז פון זיין זוימען  ,וו ס איז  ,וויסן מיר ה בן די פיייקיי ַט צו
וויסן יעדער אנדערע ,וויסן ווער זענען אונדזער און אונדזער זענען שטענדיק
אויף אונדזער זיי ַט  ,בער קיינמ ל ווי צו קוקן  ,צו ה בן מיטגליד אין
מש חה ז קענען ניט ביטע זיי  ,זיי ה בן בילד צו ופהיטן לעבן איז זוי
געמאכט די ר גרעש ן פון די פ רב נד ,וווילשטאנד  ,קיין איינער לייקס צו
ה בן  ,דער צו זען עמעצער וואס איז פון אונדזער מש חה דער עמעצער
נ ענט צו אונדז וויי ַל ביי ַ די סוף  ,אין די סוף מיר זענען לע מענטשלעך  ,מיר
ה בן צו ה נדלען מיט יעדער אנדערע און די מש חה טמ ספער  ,מאליעדער
אויף די ב לעב ס צו ,פילן ונערז פון וו ס דזשענערייט ד און מ כן עס וועג
פון לעבן וואס איז געשריבן אין לע טי ל דזשיק ל רידינגז ז קענען לייענען ,
.ד"ה לערנען פון רעליגי נס
מיר לע נעמען מיט מ ר ליש לעקציעס  ,עס איז געהעריק ז די וואס פילן
קל וסניס זוי געטריי ַ  ,וואס ט ן לץ רום געזען אונדזער גוט  ,אונדזער ליב
געהאט נעס זען זיי געזונט  ,דער אין דער  ,און קיינמ ל וועלן צו ש טן
זייאיידער די בילד ז ופהיטן און ז זיי ה בן שוין געלערנט  ,די וו לועס ז זיי
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רולד ניט ל זן זיי צו קוקן גוט  ,צו סיטו ציע ז קען א שר זיי ַן ריז לווד זענען
נישט מאל מיס נדערסטוד .דאס איז לע זייער פיי ַן און די מידי אויך
טר נזמיץ זוי גליי ַך צו די פ ס ד וועט רויסוויי ַזן שיין בילד  ,זענען אויך
רעשערד דורך מ כט ז מיר לע ננעמען די ג ווערנ נס  ,זייער שווער
טעמע  ,בער עס האט צו ט ן מיט לע דעם  ,אזוועט זיין געמאלדן עס  ,מיר
עקסיסטירן  ,מיר וועלן פ רזעצן צו עקסיסטירן  ,בילדונג איז אויך געגעבן צו די
וואס פ דערן צו זיי ַן ונערז פון סיבה און מאל זיי יבערשיקן און ווילן דיסוניטי ,
זיי לע ה בן אין ר סט איינער ז ך צו ה לטן  :וועלנ ס ,געזונט -
זיי ַענדיק ז זיי קענען צושטעלן פעלד פון לע ז קענען ס ייר און פעלן
וווילשטאנד ר געזעלש פט  ,בער זיי לע געלעבט און אויפשטיין מיט
ט טע און מ מע  ,זיי האבן געגעבן די רעכט טנ ים רקענען צו ר גרעס
אין ק ריערע וו ס יימז  ,בער אויך פ רל זן  ,בער שטענדיק פ רגעסן און
זענען ג ווערנד דורך די בילד ,איך געהאלטן דעם רייד וויי ַל מיין וו סטנ ס איז
ל ץ  ,איך דעוועלאָ עד וו ס איך האט צו
ריזיק אין דעם לעבן  ,געלערנט
נטוויקלען כ טש ער איז געווען אין שטריקל קיינמ ל געד נק די סוף ,
שטענדיק מביסי נעי צו ה בן גליי ַך ק נט קט מיט עמ לוייז פון
יסט בלישמ נץ ווו איך איז געווען  ,מיין ק ריערעטורמע קענען דוב עס עס
וועט זיין בעסטער ינטער ר ט ד אין טערמינען פון די וו רט ווי געזונט  ,בער
וועט ה בן צו זיין  ,צו זיין ינטער ר ט ד ווי ה נעסטלי און בעעמעס ז עס איז
אין לעבן .איז שייך עס זענען בייל טער ל ב ציונגען זענען ב ציונגען ז
רעגירן לע אומות  ,זענען זאכן פון קהל אינטערעס צו ב וו רעניש די סעץ ,
זוי ז זיי קענען געבן וועלנ ס זוי ז איז געגרינדעט אין די וועלט  ,די
ריי ַהייט די כ רד סט טעמע צו רעדן ,מיר קענען געבן לע אונדזער ריי ַהייט
 ,רו $שיין ז ך אין דער וועלט  ,איז די גרעסטע פ רגעניגן איינער קענען ה בן
אין לעבן  ,איז צו זיין ריי ַ  ,מיר ה בן צו וויסן איז ב קומען לע מניעות ז מיר
ה בן איבער לעבן און קענען געפינען .עס איז גוו לדיק פ רשיידנקיי ַט פון זיי
 ,איך קענען נהייבן מיט די הוי ט  :די געזעלש פטלעך גוט  ,מיר לע ה בן
איין ז ך אין ר סט  ,ווי זיך  ,מיר קענען זיין מיעס  ,שיין  ,טוט ניט ענין  ,ווערן
צוגעוווינט צו לעבעדיק  ,קוקט זענען נישט לץ ,מאל הינטער גוט -קוקן
קענען געפינען ווייניקער גוט זיי ַט  ,בער עס איז געווען די ה נט ון אַ לל
 ,די זיי ַט פון שיינקייט  ,דיסקרייבד דורך ניטשי איך נאכגעגאנגען זיין
אויטאביאגראפיע  ,עס איז קיין סיבה ר רו , $די זיי ַט פון שיינקייט איז איינער
זמאכט אונדז חלום  ,ז מאכט אונדז ליבע  ,ברענגט לע גוט  ,בער עס איז
דער געזונט גייט ה נט אין ה נט מיט בייז  ,ווי דיסקרייבד ניעטזסטשע
עקסיסטירט די דיי ניסי ן זיי ַט  ,ז איז  ,גוט און בייז פ רקער ערן אין די
אינסטינקט פון זיי ַענדיקמענטשלעך  ,ווען מיר רעדן וועגן לע די ביינגז ז
עקסיסטירן צו ל נד ש יץ ווער זיי זענען  ,צי ליטיש  ,צי משפט זענען מייערז
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 ,רעז דענץ פון ס וסיייש נז זענען לע קענען זיין  ,ריזענטערז
טעלעוויזיע צו זיין די קעריזמ און בעת דאנקבארקייט בער קיין איינער
קענען זיי ַן מוחל  ,זיך די וו רט  ,מחילה לע ה בן סיבה און ווען מיר זענען
שטעלן ישוז מוזן נעמען לץ מיר ט ן אויף ביכ ף פון האט געזעצן ג ווערנינג
געזעלש פט און וו ס קען פ דערן די וו רט געזעץ .עס איז געווען ד רט ז
ג ט די רעכט ניט צו זיי ַן באשטראפט און זיין דיפיינד דורך געזעץ וויי ַל עס לע
 .פיץ  ,זידלען יגזיס  ,האט עקסיסטירט און וועט עקזיסטירן איז די ר ל ג
און די ר ל ג קומט פון טר נססענדענסע  ,לערנען וויי ַטער פון  ,מיר לע
לעבן וויי ַל מיר וויסן ז טר נססענדענסע איז מער ווי געזונט  ,עס קען זיין  ,עס
קיווערד
קען זיין  ,איז צו לערנען  ,איז צו ה בן לץ  ,בער עס איז
דעסיגנ טינג לעדעם  :יל ס יע  ,וועג פון לעבן  ,ענדזשוימענט פון לעבן
איז וו ס מאכט זיך איינער פון די טר נססענדענסע סיבות  ,מיר בליי ַבן און
פ רזעצן צו לעבן דער זעלביקער וועג  ,די עוו לוציע פון זיין ה בן שוין
דזשענערייט ד  ,זיי ַענדיק פארלאזן טוט ניט מ כן איינער בייז ברוךדי גוט ז
מיר קענען פיר איז די געטלעך  ,ז מיר לערנען  ,איז אונדזער צוקונפט
געלערנט לץ איז לינקס אונדז ירושה גרויס וו לועס  ,זוי זיי יקסט ול די
ווערטער זיי שריי ַבן  ,בער ז ס לע גל ריפיקייש ן פון מיינטיינינג מ כט און
זיי ַןאין עקס לט טי ן  ,ר לע דעם קען זיין שיין אויב מיר ט קע זענען לע
 .מקיים און איז געשריבן איז געווען זייער גוט
? ווי קומען
מיר וו לט זיי ַן קומט דער ווייד סט דרך פון מענטשלעך פוילן  ,זענען די
סל וועס פון ליג לייזד דעמ קר סי  ,די נוצן פון די סיטו ציע צו זיין ענקל וזד
און זיי ַן ס בדזש גייטיד צו שטרענגערע !ללים ,מאל ט ן ניט רע גירן די
זעלבע וועג ווי נ רמ ל ק נפ רמיסט וועג  ,איז גערופן די טר נססענדענסע
פון זיי ַענדיק  ,די טר נספ רמ ציע צו דער רו $גרויז ם זיי ַט פון זיי ַענדיק  ,ז
ס וו ס איך עלץ  ,איך געלערנט פון דערפ רונג ז צארן איז לעבן שטיצןצו
לעבן און בליי ַבנ לעבן איז געזען און סאָ 'רע ר ווען דורך די וו לועס פון
וויסנש ט ז איז ד מ נייט ד ווי זיכער וועג פון לעבעדיק ווען דעם האט צו
זיין  ,מיר קענען נישט ויסמיי ַדן די קשיא  ,אונדזער קער קטעריסטיקס ז מ כן
אונדז זענען דייווערס  ,בער לע קומען פון דיזעלביקער  ,מיסטיפיק טי ן ,
קיין מער גאנץ ביינגז ווי ווער עס יז  ,לעמען ווייסט לעבן ר דעם ד ר ן פון
סיקיורד און קרעד ב ל שטיצן צו די גאנצע זיי ַענדיק  ,רבעט ק ואַ ר טיוולי ,
בעסער לעבן ,
מיר דיסק ונטעד זוי ז אנדערע קענען ה בן
רבעטל זיקיי ַט  ,נ ר גרונטדאס איז ן דערפ רונג ז איר וועט לע טיילן
מיט מיר  ,איך גערופן דעם דערציילונג ק נטיניוייש ן פון זיי ַענדיק  ,איז די
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 .געש רייט פון דעם רויסגעבן
עס לע אנגעהויבן נ ך די צעשיידונג פון מיין עלטערן  ,איך איז געווען
דמיט ד צו ק נוו נט שולע פון ה לע איז די ק לעגע ס נ מען  ,אויף
וו ק ציע מיט מיין פאטער איז געווען נ ענט עס  ,בער נ ך די צעשיידונג ניט
פייסט גוט שייכות מיט מיין פאטער  ,אוןאיז פון ד רט ז עס לע אנגעהויבן
 ,מיין מוטער האט אריבערגעפארן אין צו די ש יץ נ ך די צעשיידונג  ,איך האט
וועגן  10יאר  ,ווען איך אנגעקומען און איך געגאנגען צו די ש יץ  ,די שול איז
געלאפן  ,האט ניט ננעמען ז וועג פון לעבן  ,בער אַ נה ר מ-איך איז
געווען אומשולדיק  ,געוואוסט די קר פט פון געזעץ עקסיסטירט  ,מיין ט טע
איז געווען אין די מיליטער דערד מיר דעם וועג די מעשיות וואס מיין פאטער
דערציילט מיר  ,צו זיין מענטש צו זיין ינ גרייטיד אין די מיליטעריש  ,סערווינג
די אומה  ,שווער מענטשווי איך דערמאנט  ,בער ל זן זיך זיין געפירט
וועק דורך זייער ליי ַדנש פט צו ליבע אנדערן פרוי  ,פיזיקלי שט רק גוט
מענטש  ,ינ לעקטשולי אויך  ,טיי ַער ה לטן ז ה בן ינכער טיד זייער גענעס ,
האט אים ווי העלד  ,וו ס איז געווען לע די לערנען ז ש עטערקומען צו זיי ַן
.
? ווי קומען
די פעלד איך געוואוסט איך קען ט ן  ,פון די ציי ַט פון צעשיידונג  ,ווי איך איז
געווען מיט מיין מוטער איז געוו רן אומאָ הענגיק  ,מיין מוטער ג ט
ליבה בער  ,ארבעטן מענטש  ,ארבעטן ביי ַ די ריי ַנשיקן פיס און מעשים ,
איז ווערט מענטש  ,אויך אנגעהויבן זוי  ,איך דארף צו העלפן מיין מוטער און
געווארן די ד מינ נט גרונט איז לע כ נד לד געזונט  ,איך תשובה געטאן ,
געשריגן  ,בער איך וו ן  ,איך טר כטן דעם איז דער רו $צונעמען טעמע  ,ליב
געהאט זיי ווי ווער עס יז  ,צומ גליק זיי זענען געזונט ,ה בן לעבן  ,עס איז
געווען נ רמ ל צו ה בן דיסקוסיעס  ,בער זיי ה בן שטענדיק האט סיבה איז
ז איך איז געווען של פנדיק דורך די טר נססענדענסע פון פעלן מער ,
 .געוואלט צו ט ן ג רנישט  ,געד נק ז עס איז געווען גרינג
איך סט רטעד ארבעטן צו העלפן מיין מוטער  ,בער ב לד איינגעזען ז איך
איז געווען ניט צו זיי ַן וווערכוועלמד  ,איך אנגעהויבן ארבעטן ווי ק סקוועיר
הייסט ופ לסטערער העלפער  ,ז איז וו ס מאכט די סטרוקטור צו זיי ַן שיי ט
דיד  ,געארבעט  ,איז אפילומיין קוו רט ל אויף די ש יץ  ,געארבעט
און
ד רט איידער די ט נינה יינגל פון מיין דור  ,האט עטלעכע ברידער  ,בער
 .איך איז געווען די ב ליבט
יחיד וואס געארבעט ד רט איז ק סקוועיר מענטש פון סטרוקטור אין סדר
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צו אַ ולסטער די דיוו ן  ,איז געזונט אויסזען  ,און איך ניט מער געוואלט צו
שטעלן רויף מער  ,גרעסיוו פ רעם פון רעדע ז האט שוין ניט דורך דעם
מיט מיין פאטער  ,זוי איך אַ טידדורך ריווערסינג די סיטו ציע  ,איך איז
געווען האלטן רויף די ר גרעש ן פון לעבן  ,ניט ווייד מיר  ,בער קען ה בן
דיסגרייסט מיר ז ט ג  ,ווי ענין פון וו נינג צו ניט ש טן דער ב שעדיקן ,
בער איך ב וו רעניש זיך האט שטייןדי גרייס פון ה נט  ,בער איך ש ס
 .דעפלעקטעד געוואלט צו געבן די ווארענונג
נ ך אנגענומען מיר ד רט  ,איך געצויגן צו רבעטן נ ך איך לינקס דורך ברירה
 ,בער אויך די ב זיצער געשטארבן ק נסומד דורך היוו קרענק  ,סיטו ציע
ז איז ניט ווי איך געזען אים ליי ַדן די קרענק  ,בער שטענדיק רעס עקטעד
אים  ,איך פ רפ לן מיין רבעט  ,איך סט רטעד אין סעץ  ,ז איז  ,אין דער
זש רג ן איז געניצט ווי זיין גיידיד  ,ניט שטעלן רויף מיט ב ססעס  ,ווילן
 .זעלבסטשטענדיקיי ַט  ,איך איז געווען דער זון פון לייב  ,און קט ד ווי זאַ
אין מערץ  1996איך איז געווען געפונען אין דער ווענוע ונטערב ן  ,האט
געהאט סעריע פון ס לץ אויף די ונטערב ן  ,עס זענען ל גייש נז פון
ס
קריימז ז זענען געגאנגען ד רט און געטראפן געלעגנהיי ַט פארבראכט
ז געקומען צו פרעגן ר לעגיטימ ציע  ,און ז ס וויי ַלהאט פ רגייענדיק ,
נגעקל גט פון
וו ך פריער האט מען אין סו ערעסקוו דר בענפיק
סטילינג לייענער  ,בער דער יינגל וואס איז געווען מיט מיר  ,ריק רד  ,איז
אָ געהיט  ,יניקס ירי נסט  ,ער האט קומען פון וווערי ן האט ניט וויסן די
שט ט  ,בער עס איז געווען ב וווסט פירןאיז מעדיצין נ רק מ ן  ,און ביי ַ
די ציי ַט ווי איך ק נסומד ק וקיין  ,געפונען עס גוט צו ה בן זיכערקיי ַט קוליע ,
ז איז  ,מיר און ב וו רעניש ר די צוקונ ט  ,וו ס איז צו ה בן קר פט ,
 .פ רב נד ר ר גרעש ן
אבער איצט קומט ד דער סטרוקטור  ,איינער פון די הוי ט סיבות פון לוי לטי
קאַ ציטעט פון יעדער  ,סט רץ וו נדערינג  ,ז ס ווי איך דיסק ווערד וו ס
איך שוין געוואוסט ז איר קענען נישט געטרויען אויב איר ט ן ניט וויסן  ,בער
מיין דערפ רונג איז וו סט  ,איזריזיק  ,ער איז געווען זיכער פון זיך  ,איז גוט
ביי ַ וו ס ער האט  ,האט געטאן עטלעכע רמד ר בעריז  ,איך אַ טיד ר
 .וועג ניט צו ש טן ווער עס יז  ,נ ר ב קומען די געלט
?

ר וו ס

צו לעבן  ,איך דזשוינד דעם וועג פון לעבן און מערץ  , 1996מער ס סיפיקלי
רעסט ב רעכטיקן לעדזש דלי טערמ נייטיד נ ר
 28איז דערציילט פון
לייגן פעלנדיק ינטר ודוסינג דעם טעמע  ,וו ך פריער האט מען ארעסטירט
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אין סו ערעסקוו דר פון בענפיק  ,איך איז געוועןצו של פן אין מ שין ,
לק ווניק ,
דער ב זיצער פון עס איז געווען לופט פ רס לוטענ נט
מענטש וואס האט שוין געווען דורך ווערסע ס  ,איך איז געווען ד וזינג דורך
ה ביטו טי ן ד רט  ,בער נ ך האט די הויז אויף די ש יץ  ,פאקטיש ז
נ כט איז געווען דערריק רד  ,און סט ול לייענער און געפאלן של פנדיק
אין די מ שין  ,מיר זענען סאַ רייזד און מסכים דורך ס הויפטללט געהערט
צו סו ערעסקוו דר פון בענפיק  ,בער איך ט ן ניט מעדר נטעי מיר און
דערציילט ריק רד ניט צו שרעקן וו לט ה בן צו זיי ַן שט רק און ז גן קיין צודי
סוף  ,עס איז קיין ז גן צו די פ רקערט  ,בער ער געווארנט מיר ז די קאַ ס
קען דערשיי ַנען  ,בער רי שורד אים  ,דערציילט אים עס ס וקיי  ,געטרונקען
צו פיל שנאַ ס און געוואלט צו של פן און איז געווען ניט פ נט זיע מיר גיין
היים אוןגעלעבט נירביי .דאס געטראפן  ,עס איז געווען די ערגסט צווייפל ז
מענטש קענען פילן ווען ער לערנט און טריינז די קר נט סיטו ציע ז קענען
סירן אויף ז ט ג ג ט וועק מיט מיר .ער קען פ לגן מיין הערשן פון נישט
געהאט ע עס צו ז גן  ,בער זיי זענען נישט ק נווינסט און געגאנגען צו
ב קומען לע די ושערס מ שין נירביי צו זען אויב זיי געוואוסט פון קיין ט קע
בלוי סי ש ילער  ,בער מיר האבן שוין באגאנגען עטלעכע קריימז
,
איידעראון לע זענען פ רקנ סט אין גנייווע און קידנאַ ינג  ,געגאנגען צו
יבערבליק די ווענוע ונטערב ן  ,די סקוו דר ן געשטאנען אין די בוידעמשטוב
מ רקי  ,מעטראָ ליט ן סט נציע פון ליסב ן  ,זענען ינערוויוד  ,איך האט
ג רנישט  ,ט ן ניט וויסן דעם שמועס ריק רד  ,בער ווי ער האט געשיכטע
 .פוןבעת ניט דורך וו ך פריער אין ענלעך סיטו ציע  ,איך טר סטיד
אויף ז ט ג  ,מיר לינקס די סט נציע  ,האט ג רנישט צו ז גן  ,איך טר סטיד
אין זיין עדות צו מיר קען ב קומען וועק  ,איז גענומען אין די ציי ַט די
דערלויבעניש איז געווען ארבעטן  ,בער ה בן געפונען זיך צו ב קומען די
רבעטל זיקיי ַט פ נד  ,פארבליבן צו נעמען די בריוואיך געגאנגען צו די ק ד ,
איך איז געווען שוין אין דרייווינג  ,איך עלץ גוט  ,איך האט גרויס ש ס און עס
איז געווען ביי ַ דעם מ ל איך איז געווען געדינט מיט דזשודיש ל גענומען די
רעסט ב רעכטיקן  ,האבן איך ב קומען היים  ,האט קומען פון די ס רטז ל,
טריינד מער ווי חודש  ,ווען איך אריין די דזשודיש ל איינגעזען  ,ווען איך
מב ל
געבעטן דעם מ רקי סקוו ד ווען איך געפרעגט די מ רקי דע
לע גערעדט  ,פארבליבן
סט נציע איך האט ג רנישט  ,בער די ריק רד
דער דערקלערונג  ,בעש ס די ויספ רשונג בינע איז געוועןדי ויספ רשונג פון
דזשודיש ל  ,האט ג רנישט צו ז גן צו זיי  ,ג רנישט האט שוין ר ווען דורך
ב שלוס  ,עס
די בלייט נט פ קט ר .פארוואס קען נישט ננעמען ז
וו לט זיין ווי כ נדינג מיר  ,ט מער עס איז בעסער צו ה בן געהאט
פ רשידענע שטעלונג  ,זיין ערלעך  ,זיין ק אָ ער טיווע  ,תשובה  ,בער איך
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געד נק מיר דורך מיין חכמה  ,געוואלט צו ש ילן מיט יושר ,די ריכטער וואס
סענט נסט מיר איז געווען מענטש וואס האט קאָ דרייעניש אין לעבן  ,איינער
פון די טעכטער געשטארבן פון וווערד וס און אנדערע רוען קינדער אויך
געגאנגען קלינגינג צו די מעדיצין  ,איך איז געווען דערציילט דורך דער
דוו ק ט  ,דער טעלינג דעם אמת דער עס וו לט זיין שווער צו ל צן ,
 .בער איך טר סטידמיר
זי האט נישט ב שיצן מיר ווי צו זיי ַן פארטיידיקט  ,ניט באקאנט צו זיין
אַ ערייטינג אין לידזשיט מ סי פון דוטיז ז מוזן טרעפן  ,ווי פארשטייער פון
די געזעץ אין דער ציי ַט האט ניט קיין ערזענלעך דוו ק ט און קיינמ ל האט
שוין געגעבן מיר  ,איך האט צו דינגען נ ך די רעסט  ,נ ך זיי ַענדיקסענט נסט
נ ך זיי ַענדיק ק נוויקטעד כייערד דעם דוו ק ט  ,איז לע איך געוואלט צו
נקליי ַבן ענערגיע  ,געוואוסט ער איז געווען ביי ַ די שיידוועג עדות האט ניט
געוואלט צו נעמען  ,ב צ לט הויך ריי ַז  ,פעלן פון מיט רבעט און ס מד
 .רויף לץ צו מיין גרויסמשפט אפילו געד נק ילו טייטן מיר
עס איז געווען טרויעריק ט ג ר מיר איך געשוו רן צו זיך איך וו לט בליי ַבנ
לעבן לע די דווערס סיטו טי נס ז קען דערשיי ַנען צו מיר  ,איז געווען דער
נהייב פון מיין סוף ר לץ  ,איך פ רל רן מיין ריי ַהייט שוין ר עטלעכע
 .מ ל  ,גענומען שווער קייט און געראטן צו בליי ַבנ לעבן
עס איז ציי ַט צו געווינען איך געלערנט די קונסט פון זיך -פ רטיידיקונג קענען
כאַ ן דורך מיר  ,לעמען רעס עקטעד מיר ילו דמיניסטר טיווע מ כט ז
איז ערפ רמינג די פ נגקש נז פון די טורמע ווי עס איז מיט דעם אז מיר
ב קומען ע עס מיר ה בן צו ה נדלען  ,זענען די ונערז פון די שטיק  ,וו ס איז
 ,זיי אייגן די טעריט ריע ז ב הערשן  ,טר כטן זיך זוי זיי זענען באפוילן צו
ט ן וו ס האט צו זיין געטאן צו פ רזעצן די דרך אויף לוי לטי  ,ר ג רדל ס
פון די וועג עס זאל ויסקומען  ,קענען זיין און ז לעוועט זיין בער עס איז
סובדזשוג טי ן וו ס איז דיסקוו ל פ קייש ן  ,ווען עקסערסייזינג דעם סטן
טר כטן ז קענען זיין די הארן פון די סיטו ציע  ,ניט ריסיינד צו זיי ַן סימ לער
און וואס האט צו לעבן  ,איז די ר גנ סיס פון וו ס זיי געלערנט און
דיז סטערזבאגאנגען  ,זענען נישט איינער  ,נישט צוויי  ,נישט פיר  ,זענען פילע
 ,וויידלי וועריינג ד בד זיי די קרוסיפיקש ן פון די מערסט צ רעדיק  ,בער איך
האט מיין מ ר ל וויי ַל שטענדיק אויף די העכערונג  ,עס לע סט רטעד אין
פל קס איז איינער סקודנע  ,זייער שווער  IP ,מיין זיציע ווען איך ג ט צו
ילו געד נק וועגן
איך איז געווען פול פון צארן און פ רל נג צו געווינען ,
פליסנדיק וועק אויב ער האט געלעגנהייט צו ט ן זוי  ,איך געראטן צו ה לטן
ר וועטער נס וואס זענען י  ,און זיי
מיר  ,לע וויי ַל איך קען רעס עקט
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ר מיר צו לערנען די לעבן אין סיקלוזש ן ,
האבן זיךדי אמת ילערז
גועררעעי  ,סטר ג לד  ,איך קען  ,אויב עס זענען געווען ניט זוי וו לט זיי ַן
פארגעסן  ,לע דערמ נען מיר  ,לעמען לייקס צו דערמ נען מיר  ,איך איז
געווען דער שטריך בילד געווארן טונקל פירער און ק לטהאט ניט וויסן ליבע
און ז ס ווי איך וו ן כבוד אין די קייט  ,זענען ק לט אקטן וואס האט צו לערנען
צו לעבן און בליי ַבן ביי ַ די ש יץ ל נד צו געווינען .אינגיכן דעמ נסטרייטיד
עדזשיוקייטערז  ,טוערס  ,די ג רדז און דירעקט צו העלפן מיר געווינען די ופילל
של כט  ,איך עלץ שטיצן נ ר געקוקט ביי ַ די ציי ַט און ומשט נד הילף איז
ווילדן  ,וו ס געטראפן קען נישט ה בן געטראפן  ,איך פארקערט די טיי ַוול
איןזיך  ,בער האט ניט זוכן דעם ק נפליקט נ ר געוואלט צו לעבן און בליי ַבנ
 .לעבן  ,איז געווען דער ציי ַט פון די צושט נד
יס בעל איז געווען די שול ס הוי ט נ מען אין וו ס איך געהאלטן געזונט און
ענדזשוי ב ל רעס עקט באגלייט מיר שטענדיק געה ל ן מיר שטענדיק ,
שטורעם אין מיר  ,בער שטענדיק
בער ש עטער געקומען צו ווערן
רעס עקטעד .און לע דעם איז רעכט צו דעם שט רק דרוק ז איז זיי ַענדיק
יגזערטיד דורך די דמיניסטר טיווע סיסטעם וועמענס נ מען איז געווען
דירעקט ר יוחנן ג .די מענטשן וואס זענען זיך פון ווערסע ס  ,ג ט וועק ווען
די געפרוווט צו טייטן  ,זיין געשיכטע איז באקאנט  ,האט עטלעכע י רן אין
ב שולדיקונג אין דער דמיניסטר ציע פון פל קס ביז נ ך מיין ריבערפירן ,
מענטש וואס קען רעדןאיז
איך געוואוסט עס ביז עס איז געווען
ק ממוניק ט ר געווארן אינטערעסירט אין די ונטערטעניק  ,געשפילט ש טן
מיר א שר די שולד פון די דע יוטיז  ,איך איז געווען געזונט  -געקוקט אין די
פ כמ ן ציקל  ,די מדרגה פון ק מ ני נשי לע רעס עקטעד מיר און דעם
דירעקט ר געוואלט די ק ריערע ש יץ  ,וו ס איז  ,איך בין ד צובעל  ,איך בין
ד צו געווינען ביי ַ לע ק ס  ,איך וועט זיין פיי ַן וויי ַל וו ס איז געווען זיין ציל ,
צווישן אנדערע זאכן ,קען ז גן מער .איינער פון די סיבות ער טש מ י נד איז
מער מעדיצין טר פיקינג  ,ער ינדזשויד העל ינג דיקץ  ,בער פארלאנגט
וש וווער מ כט צו הערן
קר נטקיי ַט וועקסל  ,לייינג מיט די געזעץ  ,האט
און ב שטימען די אַ ל קייש ן פון ומזיכער און ק נדיש נ ל וט וץ אוןעפענען
רעזשים  ,איז ניט שלעכט ב כער  ,וואס גייט בלויז צו זיי ַן ניט -דעגענער טע
און איך אויסדערוויילט דעם שווער וועג די וועג ז קיין איינער לייקס צו
נ כפ לגן  ,בער איך אויסדערוויילט צו נ כפ לגן  ,נ כפ לגן די דרך ז איך
איז געווען רידעסט נד  ,ווען גערעדט ביי ַ דעסטינייש ן דורךמאל מיר של גן ,
נישט גיין זייער וויי ַט פון פ קט  ,האט פילע חלומות ווי קינד און חלומות זענען
געמאכט נייטמער  ,דורכפ ר אין די מדבר האט רעדיקטעד  ,האט געזען
חלום  ,איך
מיין צוקונ ט  ,בער איך איז געווען לע געשילדערט אין
געקומען צו ה בןמ ניט רינג דורך וויטשיז וואס זענען ניקניימד ז  ,סט
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מיר חלומות וויי ַל זיי האט צו פ רן  ,די מ כט פון פרויען איז גרויס  ,געה ל ן
מיר  ,בער ניי ַגעריקיי ַט ווייק נז וויי ַטערדיק מיין רעסט  ,איך האט הוי ט
געזונט
לעמיק מיט מיין ברודער און געוואלטזיין בעסער ווי אים ,
פ רמעסט און ער געוואלט צו זיין ונקט ווי מיר .אין ז ציי ַט  ,מיר געניצט צו
גיין גייעג קעגן וו סער סנייקס צו ציל  ,מיר וו לט ש ילן סנוקער מאל פייסט
ה רט קעגנערס  ,בער מיר וו ן שטענדיק  ,איך געוואוסט ער איז געווען
גוט,היי ַנט איז רמיי לוטענ נט .מיי ַן ט טע געראטן די מער דירעקט שטיצן ז
איך קען געבן  ,האט זיי  ,געה ל ן אים אין טריינינג  ,לע דעם וויי ַל אין ז
אָ .עסט מ ס אין די מיטל פון מיין זיציע פל קס  ,איז מוטיק çã ,סע ראַ
נ ר אינעווייניק די ג רדז קוויסער מ-איך וויסן די הינטערגרונט  ,איז נ רמ ל
זיציע אויב מיר רעדן צו די סוויווע זיי געלעבט ד רט איז געווען פ דערונג
סוויווע  ,ביידע ג רדז און געפאנגענע געוואלט צו געווינען  ,עס געווען גוט
דירעקט ר  ,מ נועל  ,בער איז געווען פ רד רבן  ,בער האט ניט ש טן ווער
עס יזאיז באגרענעצט צו ווינינג און טאן זיין רבעט און אויך געהאלפן ר דריי ַ
יאר געווען אונטער דזשוריסדיקש ן פון דעם דירעקט ר  , 1996-1999ער איז
געווען אראפגענומען פון דער סטן פון דירעקט ר  ,בער איבערגעלעבט די
ר פיע ר ט רעזידענט  ,בער קיינמ ל ווידערקען ב קומען ב פריי ַען פון
גוט מענטש  ,געוואלט די
וו ס האט גענומען אים אויס פון לינען  ,איז
וווילשטאנד פון לע און ביי ַ דער זעלביקער ציי ַט האט ניט ש טן ווער עס יז
געהאלטן די רעצייעך פליגל  ,איז  bהאט ד ר ן צו רבעטן אויף די פליגל
ניקניימד רעצייעך פליגל ר לע די ינפר סטר קטשער אויף און ריסיווינג
וויזיט אין די ס ל ן פ ללינג וו סער איז געווען דער רעזולט ט פון פעלן פון
וו ג פון די ינפר סטר קטשער האט צו זיי ַן עפענען שירעם  ,וויי ַל מיר געלעבט
גר ונדעד
פ רד רבן מיטל צו די פונט פוןדי לגעמיינע ננעמען
אין
פ רשל ג ר געלט ז קען ויספ רשן די לגעמיינע ריכטונג פון די טורמע
דינען  ,ג ט וועק געזונט  ,די פ רשל ג איז באזירט אויף די טריינינג ערד פון
éדי רדענונג  ,ז איז  ,די פוטב ל פעלד איז מוטנע שמוץ ש ור  ,בו
 ,בער עס איז געווען çשוועראיז די צונעמעניש עס אויך קען איר רופן עסגוי
גוט צו קען גיין  ,ער געוואוסט ווי צו מ ני ולירן די סיסטעם  ,האט געבראכט
ק רו ציע רויסרופן איז צו נוצן די ציי ַט לינקס צו די מיטל פון די שטר ף פון
ז ץ פון  16יאר  ,כט בליי ַבן דורך בטחוןסוד  ,בער דעם וו לט ניט סוף אין
דער בעסטער וועג וויי ַל עס זענען געווען די וואס זענען געווען כ רמד ווי געזונט
וו לט ה בן צו זיי ַן טייל פון דער סיסטעם  ,די סיסטעם איז שטעלן רויף זוי
עס מוזן זיין טערעץ  ,און מיט עס האט ניט רויף אנדערן י ר  ,איז געווען
געקומען די פ קטיש דילעמ פון óדידריט י ר וו ס איך איז געווען אין לינה
ק רו ציע סעלינג מעדיצין טערייזד דורך עלטער פ רוו לטונג  ,לע
מ נוווערד ניצן די ינמייט פון זייער צוטרוי  ,איז שט רק מעדיצין הענדלער
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וואס האט ס ר וולעד אין לעבן מיט די מעדיצין פ רקויף די נ מעןעס לוי
ט ווערס  ,אפילו געמאכט קינד ין דער קייט  ,עס איז געווען פ רשל ג צו
מ כן די פירמע האָ קען און ל מבירן די ב גס ב צ לט קרוקס  ,איך געקומען
צו זיי ַן פארבעטן צו רבעטן ד רט  ,האט ניט ננעמען די פ קט ז מענטשן
וואס זענען געווען צו דורכפירן דעם פונקציע די טערייז צ לונג אין מעדיצין און
זיי האבן מיט די געלט וואס איז געווען ב לד טר נספערד דורך ק מ יוטער ,
ז ס ווען די פ קטיש ר בלעם פארגעקומען מ נועל ה  .לגעמיינע ביז
דעמ לט ,עס איז געווען ניט פיל צו ט ן  ,עס איז געווען יבערבליק פון
דזשודיש ל  ,ד רט איז געווען צילגעווענדט טיי ַטש טר נס רט  ,מיר וועט
ריין רויף אונדזער בילד  ,בער ניט נדערש צו קל ר לע זענען אין די הויף
פון דעם ב ר  ,דער ויספ רשונג פון דזשודיש ל איז נגעקל גט  ,און וו סט
סומע פון ז גן  ,בער איך האט ניט עדות  ,איז געווען נישט אפילו גערופן ר
עס  ,אויך וו לט ניט ז גן פיל  ,וו לט נ ר ב שיצן די בייבי  ,איך עלץ איך איז
געווען ווערט מער מ נע ר די גרונט  ,קען געווינען ע עס פון אים צו ה לטן מיר
 .שטיל  ,בייז איך געוואוסטאיך וו לט ב צ לן די ריי ַז שווער צו ל צן
ש ערל היטן ג ט אויס פון טורמע ב דינונגען  ,די מ רים ראשי האט צו
נעמען פרי ריטייערמ נט  ,מ נועל ה .נ ך געראטן צו דערגרייכן די
ר פיע
 .רעז ד נסי פון
עס איז טוישן פון ריכטונג  ,יוחנן ג .עס איז געווען דער וויי ַטער נ מען ז
מביציע צו גרויס
נאכגעגאנגען אין דער דמיניסטר ציע פון ע ער האט
אפילו פאר די ק נטעקסט  ,ווי זיי סט רטעד די רבעט אין די קעסטקינד צו ב
רימ ד לינג פון טנ ים  ,העלפט פון די קעסטקינד איז רמ כט ר רבעט
 ,איך איז געווען אין דער ק מער מיט ק רל סאיז די זון פון די מוטער פון
אוניווערסיטעט ר פעס ר  ,האט סעקרעט ר פון דער שולע הוי ט  ,בער
עס איז געווען מעדיצין נ רק מ ן  ,פון ציי ַט צו ציי ַט  ,סט ול די זעקל פון די
לערער אין סדר צו ה בן געלט צו פ רנוצן  ,איז כר ניש מעדיצין נ רק מ ן
איך עלץ ר כמ נעס פון זיין זיי ַענדיק  ,וויי ַלצו זען איר ה לטן לוזינג  ,קען ניט
יוו לוו איז ריסיינד צו די ק נסומער  ,בער עס איז געווען קלוג  ,האט שרוד
מענטש בלויז אין טר פיקינג שוו רץ מ רק איז ז זיי געשיקט  ,האט
פראבלעמען מיט זיי געקומען צו פרעגן ר שוץ ווען איך איז געווען מיט אים
אין דער ק מער  ,בער עס ס מ דנע קיין איינער אלץ דערציילט מיר דער
פארלאנגט געלט  ,דעץ ער האט צו ב צ לן אפילו פארטיידיקט אים  ,בער איז
געווען ביטרייד לינקס מיר הער ין כויוו צו די מענטשן וואס האט די טי
געשלאגן דורך דעץ  ,איך אנגענומען און איז דערפליכט  ,נישט מורא ווייל די
הער ין געמאכט מיר ווערן ווילד  ,ג נץ געוועלטיקונג  ,עס איז געווען פון
ד רט ז איך געהאט צו נעמען שווער לעבן צו ל צן  ,איז דער ש יץ פון
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מיין צ רן צו זען עמעצער ליי ַדן וויי ַל זיי לע האט מיר די סיבה  ,איך
געהאטפ רשידן מייליי פייץ  ,קען ניט מ כן מיר  ,איך פארדינט די גרונט  ,לע
זיי דארף נ ך מיין שטיצן צו רבעט און פ רקויפן און זענען גוט וועגן זיך  ,האט
דער ריי ַ הער ין ב פרידיקן מיר וויי ַל איך האט ס עקט קי לער פיגיערז  ,איז
ר  ,איזפריי ַנד און פארטיידיקט די גרונט  ,בער האט זייער העלדיש ז ך
ז קיין איינער ק נטר דיקט ד מיר אפילו זיי ַענדיק אין הער ין נוצן .זיי לע
געלערנט צו נערקענען מיר זענען גייז אין די לעבן פון פ רברעכן  ,לעמען
געוואוסט ווו מיר זענען געשטעלט אין די מיטן  ,זענען רעס עקטעד זיך פיינט
געהאט מיר  ,גע ינט מיר הער ין צו גיין לערנען  ,איז דער בלויז וועג ז זיי
געד נק איך געהאטצו ה בן געזונט פ ך און לערנען  ,איז די ק נטיניוייש ן
פון די ק נס מש ן ציקל איז געפיל גוט  ,איז געניצט און האט מיר די וועט צו
ק רמען מיר און ה בן געשלעכט  ,עס איז געווען די ידע ל וועג צו פ רברענגען
ציי ַט אין סיקלוזש ן ן מירשמועסן מיט די ר בלעם פון געהאט געשלעכט און
 .טשן
איך איז געווען טר נספערד צו אידן וו לי אין  ,1998איך איז געווען גענומען
סט ליער פון קורס  ,נישט די מסקנא איך ריטשט נ ך צען חדשים אומגעקערט
 .צו לינען
איך געגאנגען גליי ַך צו די שטר ף רעזשים איז גערופן  111דער שווער רעזשים
ויספ רשונג ז קען געבן אין ס נגש נז דער
 ,ווו מיר דערוו רטן
דיסאַ ל נערי פאלגן  ,ב צ לט  ,ב צ לט די ריי ַז צו פ דערן רעכט ז איך
געהאט צו איז צו ה בן טעלעוויזיע  ,ר די בער צו מיר ה ט מיר לע דעם ,
און לעמען געוואוסט דעם נ מען ער גערופן צו מיין טעלעוויזיע  ,סוס נ האט
שוין גע ינט צו מיר דורך מיין מוטער  ,עס איז געווען ס ם וויי ַל טעלעוויזיע
שטענדיק האט מיין צעל .מאל ינווענט ד  ,גענומען געשטרעבט צו עס ,
רענט ד עס צו פ רנוצן מ כט אין די טעג ווען איך עלץ שוו ך  ,בער האט
ינפ נ ט ליבע איר  ,וו לט זיין גרייט צו טייטן אויב ווער עס יז צעל זן מיר  ,איך
 .האט עס ביסל מאל איך האט ניט פילןגעזונט
מ רים
איך אריין  111איז געהערט דורך די קאָ פון די קייט  ,די קאָ
אָ שט מלינג פון מ ז מביק  ,בער רטוגעזיש  ,הויך  ,של נק בער עס
איז ניט שלעכט ב כער נ ר געוואלט צו ה בן ד מ נייט ד טעריט ריע ,
געוואלט עס שטיל  ,ז ס ווי ער דערציילט מיר סטאַ סרעדן ז וועג דער מיר
ב קומען ב רד  ,איך האט יא געקענט יס איז רויף ר עס  ,איז געווען ביי ַ
די ציי ַט איך לינקס אין ראשי פון די פיס  ,דער פון דיין שריי ַבטיש  ,איז שוין א
ל ץ  ,בער ערלעך  ,האט
פילע י רן צוריק  ,די באַ טיסט היטן ,געטרונקען
ניט אויסן די בייז פון קיין איינער איז געווען ווי דער ב לעב ס  ,געוואלט צו
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ה בן געזונט  ,איך איז געווען סאַ רייזד דורך דעם וועכטער  ,געפרוווט צו
ב פ לן מיר ניט נדערש  ,רו $האט עטלעכע ג רדז וואס זענען דארט אויף די
פלעק  ,און געזען די בקסצעמישונג  ,ר דע ר מ -געפרוווט מיר של גן מיר
ווידער  ,זיי ניט נדערש  ,ל סטיד ביסל מער מינוט  ,בער די ינסיסט נס
פון זיי איז געווען מיין שט רקיי ַט איז דעמ לט געקומען וועכטער שוין אין די
הויז פון זיין  50יאר  ,די יר ן ג רד  ,גערעדטמיט מיר  ,דערציילט מיר צו
ה לטן און קיין איינער וו לט ש טן מיר  ,בער איך האט שוין געשלאגן די
באַ טיסט היטן און די קאָ פון די קייט  ,די מ רים ב לעב ס  ,האט ניט
פ רש פן זיי ריזיק דענט  ,איך געוואוסט איך איז געגאנגען צו פ רלירן  ,זוי
ער דערציילט מיר  ,איר וועטה נדקופפעד צו די זיכערהיי ַט פ ן  ,איז
כ נדק פט דורך די ביי ַזיי ַן פון די קאָ  ,ער איז רדערינג  ,באפוילן די רעסן
היטן און פארטריבן מיר צו די זיכערהיי ַט פ ן  ,די ב לעב ס דערציילט מיר צו
נעמען די ה נטקייטלעך און דערציילט מיר צו ב קומען אין די צעל  ,וויוו לט זיי ַן
 .זיכער סכעמע ביז די ויספ רשונג איז געענדיקט
ה נעסטלי  ,איך פארדינט וועגן מענטשן  ,איז געווען מענטש איז ב לעב ס ,
שטעלן די ביי ַש יל  ,ווי די אינסטיטוציעס ז פ רשטעלן די פ רסעס פון
פ רשטיקונג  ,מוזן זיין געזונט ק נטר ולד צו לע  ,זוי ז לעמען פילן גוט
 .ר מיר עס איז געווען די מערסט מענטשלעך קאָ איך באגעגנט  ,שטעקן
שטר ף ווי וו לט זיין ל דזשיק ל  ,וו לט ה בן צו ב צ לן ר די קט זיך ,
בער אויך וו ן זייער רעס עקט  ,לינקס רויף צו ינטרוד אין דירעקט לעבן ,
ווייל צו בליי ַבנ לעבן אפילו ין דער קייטמיר לעבן  ,גערופן עס די רט
רט ווו עס איז
ינכ ס יט ב ל  ,זיי ַענדיק יידעניק ל פר זע זיך  ,צו
ג רנישט  ,מיר זענען לעבעדיק נ ר צו לעבן  ,בער מיר ה בן צו גלויבן  ,האט
עס  ,דעםוו רט איז çõגעהערט די מ רד  ,נאכגעגאנגען רויף עטלעכע מ רעאַ
סלענג ר נוצן אין פ רברעכן  ,וו ס איז צו ז גן ונקט מ רד  ,זוי איך האט
באגאנגען עטלעכע סיטו טי נס ז קען קוים פ לן ין טורמע  ,צוז מען מיט די
ר סט הוג  ,ר סט צונעמעניש איז אריין מיט  16י רן אין די קייט ,געלעבט
ציי ַט ווען מקיים
אין די אונגעריש קוו רט ל  ,איך באגעגנט אים אין
שטר ף אין דער זיכערהיי ַט פ ן  ,איך געזען יונג מענטש שוין האט ביסל
אַ יר ס  ,בער
י רן פון לינען  ,און געכאפט א ק נט קט עס גיט מיר
לינקס עס צו דיזען וויי ַל מיר זענען מויט ש ר ספעטש ד ס ,
פ יומק נהעסימענט דע ומשט נד איז ציי ַט  ,געזונט האט געזען אים ד רט
 ,ער איז געווען דארט אויף די פליגל ב  ,פליגל געהאלטן מ רד  ,ער איז
געווען אין די קעסטקינד  ,שטיל פליגל  ,כ וזד ינמייץ וואס געארבעט און
געוואלטזיין רויק אין טורמע  ,בער עס זענען געווען ק נסומערס  ,דילערז און
איך  Dauphin ,עס איז געווען איינער וו ס איז נ ך סט ק ווי דער נ מען איז
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דערקלערן זיין דערציילונג  ,האט ער געקומען צו מיר  ,געשווינד געזען ז
ערשטער ציי ַט איך באגעגנט אים  ,איז געווען שרוד ,טש וו ל גוט  ,בער ער
האט גענומען ווילד קינדש פט אויך  ,דורך די וועג די עלטערן האבן  ,ד טעס
צוריק צו קאַ ע גרין  ,קוקן מיר בעסער לעבן  ,די היסטארישע טייז ז
עקסיסטירן אין וויסן און געזען ווי ז האט די כ רדנ ס פון בעת געלעבטניט
געפירט לעבן ז איז זייער גרינג  ,האט צו לעבן אין די אונגעריש קוו רט ל ,
קוו רט ל מיט מענטשן מערסטנס קומען פון קאַ ע גרין  ,די ק נסטר קש ן
פון די הייזער זענען נישט זייער גוט  ,בער זיי פ רשל גן די מינימום
ר מער
באדינגונגען פון נישט סלי ינג אויף די ג ס  ,ה בן סטעליע ,
צ רעס צו זיין האט בילדונג  ,די הייזער זענען געווען געהאלטן ריין און האט
זייער אייגן דינסט וואס האט פ קטיש בילדונג  ,בער עס איז  ,עס איז געווען
געזעלש פטלעך יניקוו ל טי  ,האט צו רבעטן שווער און די מענטשן זענען
גוט מענטשן  ,לייקט

ר פיל מער  ,האלט צו דעם ט ג  ,בער ער
אבער געקומען צו לעצט
דעמ לט אויך שוין ק נסומד הער ין  ,און ז ס ווען איך דערמאנט איך האט
געזען אים אין די קוו רטערמ סטער  ,אויב עס זענען געווען פינצטער -
געשעפט  ,די שוו רץ מ רק לץ איז לע רעכט  ,זינט קיין איינער ה רמס ווער
עס יז  ,איז ווילד ציי ַט איינגעזען ביי ַ ערשטער דערזען ז דער יינגל איז געווען
קלוג  ,האט נשמה  ,זיי ַן אויסזען האט גרויס ר סט  ,ווילד בער געזונט
באהאנדלט  ,וו ס איז געווען די בילדדי ערשטער מ ל ווען איך געזען אים  ,און
איינגעזען עס איז געווען יינגל אין די אויגן פון געזעלש פט  ,איז געווען געזען
ווי ז  ,דעם ב נדיט  ,די מענטשן וואס לעבן אויף די מ רדזש נז פון
געזעלש פט  ,בער מיר לע ווי צו ה בן גער נטיד וווילשטאנד ראונדז
ר מיר קענען היטן אונדזער וווילשטאנד  ,מענטשלעך
מיר קענען ינשור ,
יקוו ל טי וו ס איז ווערט פון געזאגט ז מיר לע לעבן מיט לע דעם מיר
ש ן  ,בער מיר אויך וויסן ז דער געזונט גייט ה נט אין ה נט מיט בייז ,
דער קש נז זעס קען אויפשטיין ברענגען די שווער וועג צו לעבן  ,ער האט
שוין טר נספערד פון די פליגל צוזאמען די פליגל ב  ,איז אין דער ק מער
וויי ַטער צו מיי ַן ,ער איז געווען מיט די קליינטשיק ביסל אין דער ק מער  ,די
אנדערע קעיף ווערדע ן  ,בייז אויך איז שוין אין די ק מערעטלעכע מ ל נ ך די
טרעפן  ,געוואוסט ער איז געווען אין דער ק מער ר ל נג ציי ַט שוין  ,זענען
צו ה בן פ רשידענע מעשיות ש עטער דערציילן די געשיכטע פון די קליינטשיק
ביסל ז מ רגן נ ך די נ כט פון די ריבערפירן י ט אומגעקערט צו די
קעסטקינד ,האט געמאכט העסקעם מיט די ריכטונג  ,מיט רבעטן געטינג אין
די אנדערע די קאָ פון די ביק  ,איז אן אנדער אויסדרוק אויך געניצט אין סלענג
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ר אים צו ר טעווען  ,קיין ש דן איז
ז מיטל ל זן די אנדערע כ נגגינג ,
וו מאָ  -אונדז געזונט בער הוג איז אויף áגעזען איז געווען אין דער מיטן און ד
די פליגל ב  ,ז נ כט מיר גערעדט ר ודעמ אונדז ק נט קט ענצטער
ל ץ פון ר ש אין דער
זוי מיר זענען געווען זייער נ ענט  ,און איך געהערט
ק מער  ,געכאפט מיין ופמערקז מקיי ַט  ,ין די קייט ה בן צו ה בן די מערקונג
פון געפ ר איז ז ז מאכט אונדז לעבן און ז העלפט אונדז געווינען  ,ברענגט
אונדז די נשמה פון ווילן פון זיי ַענדיק  ,די נשמה וו ס מיר לע ווי צו ימב די
 .שט רק נשמה פול פון מוט און בקיעס און כיטרע
ז נ כט ריסידינג די וויי ַטער מ רגן מיר גערעדט דורך די ענצטער  ,ווי איך
 :געהערט ר ש געפרעגט
? ווער ס ד רט -
 :ער האט געהערט די גע ילדער געטראפן  ,ער דערציילט מיר
 .ם הוג  ,איך בין ד מער י טאַ '-
עס איז געווען דער וועג פון די ס נקציע  ,די פ קט ז זיי האבן באגאנגען ז
ט ג ז זענען טר נספערד צו די קעסטקינד ב  ,איז רוטין איז דעריבער ז ער
דערציילט מיר אז זיי עפענען די טיר אין דעם פ ל די סעלז קומען מיט מיר צו די
קעסטקינד  ,בער דערציילטמיר צו ה לטן שטיל  ,בער איך געד נק  ,דעם
איז געווען די הוג  ,איז דער שטערן  ,איז געווען דער מאן פון די מ מענט  ,איז
דיקט ד צו הער ין טר פיקערז פארלאנגט צו צושטעלן עס ן מעדיצין געלט ,
איז געווען מוזן  ,ער פארלאנגט עס  ,איינערבונט ריש יינגל פון ריזיק וועג ,
ז ס ווען די ט קע געטראפן  ,איך לינקס דער טיר עפענען האט ניט גיין אויס
 ,בער איך געוואוסט ער וו לט קומען  ,איך געוואוסט ער האט געהאט
עטלעכע קוילן אויף די פליגל  ,סלענג וו רט אויך קוילן  ,וו ס קענען זיין
פארשטאנען וויאין דער זש רג ן פון פ רברעכן רוטין סירונג פון די גיין אין
 .די רעגן געץ נ ס
נ ך געלאזן דער צעל  ,האט מיין נ רמ ל רוטין פון גענומען פרישטיק ,
דעמ לט גיין ב ן  ,גיין צו שולע  ,גיין צו שולע ז מ רגן ס פרישטיק  ,מ דנע צו
ניט זען זיי וויי ַל מיין רוטין איז דעם איז צו זוכןאויך  ,איז דיקט ד  ,בער איז
געווען ניט באמת דיקט ד  ,בער האט שוין געמאכט גנייווע און האט
עקסט רטעד עטלעכע געלט בעש ס די מ רגן געקומען צו ז גן מיר  ,די
יינגלעך וואס זענען געווען אויך ק נסומערס זענען גערופן יר נה ס  ,זוכן
לעבן אין וועגמער ערלעך  ,בער שטענדיק מיסלידינג וויי ַל דיקש ן אויך
געפירט זיי צו דעם  ,די הוג איז ר די זיכערקיי ַט פ ן מיט די קליינטשיק
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ביסל  ,בער ב וויזן אנדערן זי ילקע  ,נג ל ן געלעבט אין טשעל ס
קיינמ ל האט גוט " געפיל " מיט עס וויי ַל אירה בן געגעבן טר קקסויט הויזן
לי  ,ער íלי הויך קוו רט ל און ער געוואלט צו ג נווענען די עמ ,íדי עמ
געוואוסט ז זיין הויזן זענען מיי ַנער האט גע ירט מיר עטלעכע מאל  ,בער
íאיך קיינמ ל גערופן  ,קיינמ ל האט וויכטיקייט זיי האט גרויס ק מף די עמ
לי קוו רט להויך געוואקסן אפילו ד רט ביי ַ די ש יץ קוו רט ל איז ר ונטשי ,
האבן די זעלבע בריאה און ער געוואלט צו ב שיצן עס דער איז מיי ַן ,געוואלט
צו ב שיצן די !$וד פון זיי ַענדיק ר טשי ל טערמינען פון קינדש פט קשר ,
דעמ לט נאכגעגאנגען דורך עטלעכע אנדערע  ,די נביא  ,אויך פוןקוו רט ל און
עס איז געווען ד רט ז האט גרויס ק מף  .:זי ילקע איז געזונט ווייד וועגן 90
טרוקן מענטש  ,אפריקאנער טי יש ווי איז טינער íקג  ,עמ
לי איז
פארטיידיקט די !$וד  ,פייסט די סיטו ציע  ,זי וו נטעד -ילקעדי שיקן פון די 3
שט ק איז געווען ווו מיר האט די דיסקוסיע  ,עס איז געווען ניט גרינג  ,בער
ער געוואוסט ער האט די כיטרע צו לעבן און ה בן צו בליי ַבנ לעבן די קשיא .נ ך
די ילקע זי ה ט גענומען די הויזן טר קקסויט און זיין מיט זיי אין ה נט ,
לי וו לט געווינען  ,בער איך קיינמ ל íדיסק סט ,איך געוואוסט דעם עמ
געד נק עס וו לט סוף רויף ווי די בילי ילקע געוואלט צו שיקן אים די 3
לי האט וו ס איר ה בן געלערנט  ,אין די íשט ק  ,גר בד איר לעגס  ,די עמ
יענער פ ל  ,איך ווער ה ט מירר טעווען  ,גר בד זיין ה לדז געצווונגען צו
ברעכן  ,וו ס איז  ,דער מ מענט איר כאַ ן די ה לדז נישט גרויס  ,עס האט
כ נדרייל פנימער דער גייט אריין די סעלז  ,וועלכער עס איז  ,און האט ניט
פ רשל גן גרויס זיכערהיי ַט  ,אין דעם פ לגעווארן די נ רידיקט ב ל  ,פון די
ערשטער מ מענט איך געד נק זיי זענען געגאנגען צו פ לן  ,וו ס איז
רעדיקטעד צו ריכטנ זיך די קציע  ,בער דעמ לט איך געד נק און נ ך האט
ביסל סעקונדעס נ ך געזען און ל ננעד און געד נק עס וו לט ניט סירן ,
לי גר בד זיין ה לדז און ניט ל זן גיין מער  ,און  íבער עס געטראפן  ,דיעמ
צווינגען די ילקע דזש ו האט  ,ער האט ק מביינד צוויי מ נומענט ל פ רסעס
 ,ניט לויפן וועק ווען עס ס רעכט  ,ז ס שטענדיק געווען אונדזער בילדונג ,
ילו געד נק
געפאלן פון די  3שט ק צו געד נקשעדיקן איז גרעסער ,
עטלעכע פון זיי קען שט רבן אין ז סיטו ציע  ,בער צומ גליק זענען
געראטעוועט  ,די סיבה פון קר פט שטענדיק ווינס איך טר כטן ז ס לעבן ,
איך איצט געלאפן ביסל צו די ונטערטעניק  ,אין סדר צו דערקלערן לע דער
וועג עס איז געווען געטאןין דעם ק נטעקסט ז מיר וועלן שטענדיק ב געגעניש
מענטשן  ,ל זן ס ה לטן די ק נט קטן וויי ַל זיי זענען וו ס העלפן אונדז רעדן
צו דיסקוטירן סיטו טי נס איז לע פיי ַן אויב געזען און געטאן דעם וועג  ,מיר
קענען אפילו ה בן לעבן לינגקט צו מעדיצין דיקש ן  ,בער מיר פילןגעזונט
 ,וויי ַל מיר זענען פענגיק אויף די מעדיצין  ,בער מיר זענען מענטשן וואס
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דיסק סט טעמעס פון וויידלי וועריינג טעמעס  ,פון די מערסט ב נ ל טעמע ,
פון די סימ ל סט ז ווי פוטב ל צו די מער וויסנשאפטלעכע  ,מיר לייענען
גענוג זוי מיר קענען דיסקוטירן ש עטער  ,האט שטענדיק געווען אונדזער
שט רק איז לייענען ,איצט און לינקס מער צוריק ד נ ר געוואלט צו וויי ַזן וו ס
איך ז גן איך קיינמ ל האט גוט " געפיל " מיט בילי ילקע  ,די ילקע זי לינקס
לי נישט געטראפן ע עס  ,איז בעש לעם  ,בער וו ס איז  íרעם  ,די עמ
געווען דער ט ג סלי ינגצו די ש יט ל ר פ רהיטונג .די זי ילקע איז נ ך
וועגן  3וו כן אין די טורמע ש יט ל  ,זיי שטעלן אים אין די רעם ל טין  ,איז
די מערסט קר נקיי ַט ער האט  ,איך איז געווען בעעמעס צופרידן צו זען ז ג ט
וועק  ,איך מוחל געווען איר די ק מף  ,בער איך וויסן איך שטענדיק ג ט
 .פ ריבלמיר  ,בער גרייט  ,איך פארשטאנען די סיטו ציע  ,ל זן אים גיין
וואס איז געווען די ט ג אין די פרימ רגן  ,ט מער וו לט זיין  11:00אויך זי
ילקע האט ניט צו די זיכערהיי ַט פ ן  ,איך געוואוסט ז הוג איז מיט אים ,
האט געזען אים ביסל מאל  ,זענען אין די זיכערהיי ַט ווילי ן געפירט צו
ס נגש נזסטיפפער טורמע מיטל איז גערופן ל ם  ,איז אפגעזונדערטקייט ,
ט ן ניט ה בן צו ה בן ע עס פון די צעל סיי ַדן די יקערדיק זאכן  ,טערעס
ה נטעך  ,טערעס שיץ  ,טערעס בוך צו לייענען  ,איר קענען נישט ה בן
לייטערז צעל און איר זענען פארמאכט 23שעה ט ג  ,עס ס שטענדיק שווער
צו ב קומען בער נ ר ר אונדז צוגעוווינט צו די ס נגש נז וויי ַל מיר ה בן
דורכגעגאנגען דעם איידער  ,לעבעדיק אין שטר ף  ,די שטר ף זיין אין די לעבן
וו ס סיטו ציע  ,בער האט ניט ווי צו לעבן ווי וו ס  ,מיר געוואוסט ז די וואס
 .גיין אין דער רעגן געץ נ ס
כל בייז איז דעם און נאכדעם געענדיקט די שטר ף און זאכן וו לט בליי ַבן ז
ט קע סט בד צוויי מ ל אין די מ גן די
וועג  ,בער נישט אין די הוג
באהאנדלט די שלעכט מענטשן  ,צו ג נווענען ביסל  ,עטלעכע Dauphin ,
גר מז פון הער יןאון וועגן  30מעשיות  ,וו לט זיין וועגן  10גר מז  ,מענטש
צונעמעניש  ,די ז  ,ז  Dauphinוואס וו לט ב צ לן די ריי ַז פון זייער
וויי ַל ער איז געווען ערעסטיד ר ט קע אויף די ב ן  ,געמאכט טויט  ,איז
ט קעש יץ  ,וויי ַל עס
פיל גערעדט וועגן און באקאנט אין דער ציי ַט ,
ל ץ פון געלט  ,עס איז געווען יגז רביט נט סומע ביי ַ די ציי ַט
ינוו לווד
זענען די ק נווויז קעריינג די געלט פון ב נקס צווישן סינטר ליסב ן .די
ט קע געטראפן אפילו עס רויס די סינטר ב ן ליסב ן און ד רט איז געווען
טויט מענטש  ,בער זיי קען קיינמ ל ב וויי ַזן ז עס איז געווען ער וואס
באגאנגען די מ רד פון די פ רברעכן  ,זענען קיינמ ל קענען צו ב וויי ַזן ז ער
איז געווען דער עמעס פירער פון די מ רד בער איז געווען ק נוויקטעד און
איבערזיין טורמע נסיעה גענומען עטלעכע ריידז מיט וו ס איר געקומען און
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געכאפט די מעדיצין  ,ער האט נישט געבן די מעדיצין צו ווער עס יז געווינען ,
וו ס איז  ,ער פארקויפט  ,ער געהאלטן די מעדיצין זיך  ,ער עריינדזשד ס פעס
ין דער צעל  ,בלויז דורך טשיב דעל זיי קען דארטקומען  ,בער דעם איז
 .ר איצט
ווי ער האט די קר ב ס צונעמעניש איז געגעבן ז צונעמעניש דורך ניט
ס יננינג ע עס צו ווער עס יז  ,ניט געבן ווער עס יז  ,ער ווייסט ז ה נט
קענען וו שן די אנדערע  ,ז איז  ,עס קען געבן די געווינען קען העלפן וועןמען
ה רט יינגל איז קלינגינג .עס
ר הילף און הוג איז
געפרעגט אים
איז טר נספערד צו  , Dauphinנאכגעגאנגען סיקוו נס נ ך די געשעענישן
ק ימבר  ,קליינטשיק ביסל ווערט פון אידן  ,בער איך אויך ,זענען אין 1998
מער רעכט יוני  , 27האט אפגעשיידט מיר פון הוג ער איז געווען אין אן אנדער
צעל  ,עס זענען סיבות ז געפירט צו ט ן זוי  ,אנדערע אייגן ק מ ני נז
וואס געזוכט זענען יר נה ס  ,וויי ַל יעדער ט ג ר בד וועגן  3040גר מז
סמ קינג און ק נסומינג  ,געצויגן די מ סע וויי ַל זיי זענען שטענדיק ריענטיד ,
איז גערופן די סיקוו נס פון מעדיצין דיקש ן און איז דעריבער ווען ער לינקס
דער ל ם  ,מיר ב של סן ז מיר וו לט בליי ַבן אין דער זעלביקער צעל  ,בער
די יר נה ס שטענדיק גערעדט קר נק פון מירוויי ַל צו זיי איך איז געווען מער
פון זעץ אין די וועג  ,האט גענומען זיי וויג ל צימער וויי ַל זיי געוואוסט איך איז
געווען דער עמעס הור  ,געצויגן פריינט וויי ַל ער געוואוסט צו געבן מיר די
 .לעבעדיק
ער געוואוסט מיר געבן צו די סיטו ציע ק נטעקסט פון ק נוויווי ליטי און עס
איז געווען די מענטשן וואס געלעבט ז ומשט נד מיט מיר אין דער מ מענט ,
זיי האט בייז פון מיר  ,גערעדט קר נק פון מיר  ,לע אין סדר צו ב קומען נוץ
פון וו ס דער קינד עריינדזשד  ,געוואלט די ופמערקז מקיי ַט צואון זיי געוואלט
צו ה בן די רויעקט ר אויף זיי זוי זיי געקענט זיין זיי זענען גוט  ,ז איז ,
ה בן שטענדיק גענומען די ינדנברעך  ,איך האט ניט רן מיט עס געוואוסט ז
ר דיין
לעבן איז געווען ווי לעמען וויל צו זיי ַן געזונט און זיין ד נקב ר
ה כנ סע ר נוץאייגן  ,בער זענען שטענדיק יענע איך אלץ דארף  ,זיי אויך
דארף מיר  ,מיר ווערן פ רייניקטע קר פט  ,ז איז  ,זענען פ רזיכערט אויב
זיי געוואלט עטלעכע וו לט ט קע אונדזער העלפן  ,בער עס וו לט אויך
ה בן צו ב צ לן און עס איז געווען די ציי ַטאיך איז געווען טר נספערד צו נעמען
ג נג אין אידישע ט ל  ,שוין האט צוויי דער דריי ַ חדשים פון אָ ער ציע ווען
די ר סט הוג איז טר נספערד צו וו לי פון אידן אנגעקומען איך באקומען
אים ווי ברודער  ,ר די ריי ַנדש ט ז שוין האט מיט אים  ,עס זענען פיר
ד  ,איך געפונען זיך אין די  ,איז  , b , C ,פליגל איןוו לי אידישע פליגל אַ
האט שוין געווען טר נספערד פון  Dauphinגעווען אין די קעסטקינד מיט די
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ק ימבר צו אידן ט ל און ז ס ווען איך האט צו הוג אויב געוואלט צו בליי ַבן
אין מיין צעל ,ער געוואלט  ,בער עס איז געווען אן אנדער רויסגעבן ז ער
 Dauphinאיז געווען דערשר קן וויי ַל ער איז געווען שוין טריינג צו טייטן די
אין לתונט  ,אויסערדעם געהאט געגעבן אים צוויי סט בס געוואלט צו שיקן די
מענטשן פון די  3שט ק ראָ ד און זיין קוזינע  ,בענט  ,ריווענטידצו ט ן
זוי  ,בער ער וו לט ניט בליי ַבן מיט מיר אין מיין צעל  ,ניט וויי ַל ער האט נישט
האט שוין געטאן  Dauphin ,וועלן  ,בער ער מורא געהאט די נקמה פון די
עטלעכע זאכן אין טורמע  ,האט רעס עקט  ,איז מענטש וואס איז געווען
לייכט ווענגעד באקאנט ווי ז  ,בעראיך דערציילט אים פ רגעסן ז די
מענטשן וועלן ניט מצליח זיין איר  ,קיין איינער וועט נעמען נעק מע  ,האט
דערציילט אים עטלעכע מ ל ז איך האט ניט  Dauphinגוט שייכות מיט די
 .ווי וו ס זיי האט צו אים און ער האט דערציילט מיר ער האט שוין פארגעסן
איך איז געווען גענומען די קורס  ,און די טר נספערס זענען געקומען פון
ר סט הוג און די ק דעץ זענען נגעקל גט אין óגעפארן געטראפן אין לינה
מ רד פ ל ז געטראפן אין קל טס .מיר זענען זייער יונג מיר האט קומען
פל קס קען דערמ נען די נעמען פון זיי לע  ,בער איך וועט ניט נ ר
דערמ נען די נעמען פון עטלעכע  ,די קליינטשיק ביסל  ,די זשאנסאן  ,דער
עמעס פוטב ל ש ילער  ,רע ר זענט ד לע די ס לעקש נז קייט ווו ער איז
געווען אדער האט פארביי  ,ט נימעווע  ,האט שוין טר נספערד דורך אויך
די טר פיקערז  ,איז אויך זי צו ó ,געהאט געמאכט עטלעכע ס לץ אין לינה
דעם איך געהאט געלעבט גענוג מיט אים  ,איז געווען ניט ערעסטיד  ,געלעבט
מיט אים אונטער דער זעלביקער ד ך  ,מיט ומ סראַ ריג ס  ,טש וו ל ס
 .איך געהאטמיין ער האט זיין
אבער די ניי ַגעריקיי ַט פון דעם דערציילונג איז ריווערסט ר מיר  ,געגאנגען
מיט מיידל וואס געגעסן פערד און זי ר סטיטוטעד זיך רויף ר ז ענין
האבן די צוויי ר סט טוץ  ,האט ניט ווי לעבעדיק פענגיק אויף פרוי  ,בער
איך לייקט עס זוי וויי ַט ווי צו לעבן מיט אים .איך בלויז ק נסומד ק וקיין אין די
ציי ַט  ,האט ניט נעמען זייער געזונט זי הער ין און ק וקיין  ,בער האלטן די
שייכות  ,לייקט איר און די צו זי און נ זענען אויך מעדיצין דיקץ און די
טשיק ווע פון דעם דערציילונג איז ז איך שטענדיק האט צו צו זי ר אים צו
ל זןדי פערד  ,שטענדיק האט ער וו לט נישט נוצן הער ין  ,ש עטער געקומען
מיר צו נ כגעבן אין דער קייט און אין ז ציי ַט איך איז געווען אין אידישע ט ל ,
ד רט זענען די ר סט  ,די קליינטשיק ביסל געלעבט רויף גוט מאל  ,עס איז
ל ץ
געווען שעפע פון שעפע פון מ טערי ל איןמ רק  ,וו ס איז  ,עס זענען
פון דרוגס און אידן וו לי איז רעס עקטעד קייט  ,דורך וו ס פילע מענטשן
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סענט נסט צו מ קסימום זאצן און שטענדיק געהאט שעם ר זיי ַענדיק
געפערלעך קייט  ,ה בן שטענדיק געווען און עס געטראפן מ רד  ,זוי עס איז
 .געווען קייט מיט שווער רום
ל ץ פון מ טערי ל אויף די מ רק לע געוואלט צו
ווי עס איז געווען
לעמיק
פ רקויפן צו זיי ַן צוגעשטעלט מיט מער מ טערי ל  ,עס הייבט די
און די פ קטיש ינ קטשי געפינען זיך ערעסטיד ר  Dauphinצווישן די
ינטערנ טי נ ל מעדיצין טר פיקינג  ,איז די רינגלידער און ווי דער מענטש שוין
רטוג ל  ,און ז ס ווען
האט רעק רדאין די צ פנדיק קייטן דרום פון
סט רטעד ווידער האט ניט ווילן צו זען דער וויסן .די ינ קטשי ב צ לט צו
ל ץ פון דרוגס צו קלאַ ן די
ער אריין עס וויי ל נטלי  Dauphin ,הוג
ס לטיד דעם מענטש אין די ס וס צימער  ,לע ר די צוליב פון קנאה ,די
פארקויפט די גרעסערע קיץ און זייער זענען וויקער  ,ז ס וו ס Dauphin
 Dauphin .די ינ קטשי ב צ לט צו קלאַ ן די
עס איז געווען געשעעניש ז איז ניט זייער נגענעם  ,בער די ציי ַט האט
קומען  ,בער אויך האט ינערלעך רעגיסטרירן און האט שוין געדינט עטלעכע
נישמ נץ  ,איך אנגעהויבן צו ה בן ר בלעמס  ,איך אנגעהויבן צו ווערן
מ רק
צונעמעניש יחיד  ,ער געפונען זיך טראַ ט ר ãטשייסט דורך
מערדערינג זיי ַן ברודער  ,און ווי איך דארף צו רייכערן יעדער ט ג אנגעהויבן
ארויס  ,האט ניט ãמאכן ז מלונגען און איז איינער פון די ז מלונגען ז מ רק
ווילן צו ל זן מיר נעמען די געלט  ,ער געפונען די רעכט ווי עס איז געווען מער
ווי י רןאיך ר וד מיר די ב ר ז איז געוואלט צו ויסמיי ַדן מיר נישט צו נעמען די
געלט פון די ז מלונג וויי ַל ער איז געווען אויך ד רט צו ב קומען געלט .מיר
האט וועקסל פון ווערטער אין וועלכע ער האט די גשמיות מ כט  ,בער
ג רנישט געטראפן איך געגאנגען אויס מיט ם איך געלט  ,נ ר ז עס איז
געווען די נהייב צו מ כן פיי ַנט  ,איך געקומען צו ט ן פוטב ל ש יל אין
וו ס איז געווען ינוו לווד ב נד פוןט ב ק ר די מ נש ט וו ס וו ן  ,ער
איז געווען אין די אַ וזינג ק לעקטיוו איך געפונען זיך לייינג מיט די גרו ע ,
וואס זענען געקומען פון פל קס  ,מיי ַן איז געווען געמאכט דורך ט ני ג ל ,
דזש רגע  ,די צו דזש ו לוי און די טליץ און מיר געוואוסט מיר האבן און
ילו אויב עס האט צו נדערעסט מ ט די
ש ילן ,מיר געוואלט צו געווינען
קעגנער און ז ס וו ס געטראפן  ,מיר פ רפ לן  ,מיר פ רפ לן די ש יל וויי ַל
איך איז געווען דער הוי ט פון די געוועט  ,האט פ רקנ סט מיין טעלעוויזיע
אויף גריד צו מ כן ב נד  ,ער'ד באגאנגען ביי ַ ר מ ן ,די ציגיי ַנער  ,האט
ל נג רעק רדס איז מענטש של גן אין די מיטן  ,ווי האט ניט ווילן צו פ רלירן
האט האט נישט ב צ לן  ,זיי טש טע ר ם איז לע מיר און געפאדערט
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ט ב ק ב נד בער געפאלן שטיל  ,עס איז געווען דעמ לט ז דעם ב כער
פארבליבן צוגעוואלט צו ז גן ז די ב נד און אנגענומען וויי ַל זיי האבן ãמ רק
ניט קיין סיבה האט שוין ק מביינד אין דער ש יל  ,איז געווען ן טלעט ,
שטענדיק געקעמפט ר די רעכט און צו ויסמיי ַדן ר בלעמס ווען זוי האט צו
ויסמיי ַדן .פארבליבן  ,בער דעם ב כער שטענדיק פארבליבן מיט טריינג צו
ט ג וו ס איך איז געווען צו גיין צו די קורס פון
רויסרופן מיר,עס איז
ק ר נטרי  ,איז וו ס איך האט פ רביי ַ עס צו אידן ט ל  ,וו ס ט ג די
ב שערט געטראפן  ,די וועכטער האט מיר עפענען די ק מער  ,עס איז זעלטן
איך ב קומען די ק מער  ,בער ז ט ג איז געווען פר סטרייט ד  ,האט ניט
סמ וקט גענוג מעדיצין איז צו ל זן די גריידייש ן צו ראָ גיין צו די קורס און
ק מיש וויי ַל ווי איז ãוועט דעקן אויס צו מיר מ רק
 ,האט מיר
פר סטרייט ד און ווי עס האט שוין געשיכטע  ,ר וו ק טיווע ונטערטעניק
צומיר  ,איך האט ניט קווענקלענ זיך דעספערי זעץ און ער רי קט ד  ,בער
האט קיין געלעגנהיי ַט האט שוין געלערנט  ,איז געווען פייטער  ,בער איז
געווען פ רצווייפלט צו רויסרופן וו ס געטראפן  ,איז סענסייש נ ל  ,ד"ה ניט
מקיים קיין שטר ף וויי ַל ער איז געווען ד רט ז ט ג דערקאָ פון די
איז געווען זיין נ מען  ,מענטש וועגן זעקס יס  , Eduardo ,קעסטקינד
הויך  ,פיזיקלי שט רק  ,איז געווען ן ערלעך מענטש  ,ער איז געווען א צדיק
און לינקס עס ביי ַ ז .איך פארבליבן אויף קורס שטענדיק טענטיוו צו קיין
ט קע אויף זיין נטייל  ,וויי ַל איך איז געווען ווער ער האט גענומען עטלעכע
מ ל צו רויסרופן מיר און ווי ז  ,רעק ווי מיר  ,וו ס מיר לע ה בן
אינסטינקט  ,ר סט זינען ד בד פרויען ס זעקסט זינען  ,בעראויך די מענטשן
ה בן .די זעקסט זינען איז די אומגעריכט  ,איז ווייסט ווי צו ש ילן און ווייסט
זיי ַענדיק און רעס עקט  ,ג רנישט געטראפן נ ך ז  ,איך געפרוווט צו
נ כפ לגן די פירן בער קען נישט וויי ַל מיין ה רץ איז געווען שט רק  ,איז
געווען שורד דורך הוג ר סט  ,איינער פון די מערסט רעס עקטעד מענטשן
איןציי ַט ז איך געלעבט אין סיקלוזש ן  ,ניט בלויז באטראכט די ערשטער וויי ַל
דער ערשטער  ,בין איך; לץ ער געלערנט  ,די מוט ער געוויזן  ,ווי איך האט
געהאט די בר ווערי און שוין איך האט פארביי  ,בז רבד  ,בז רבד די מוט
עט  ,מענטש
צו וויסן ז עס איז געווען וו ריער  ,געטריי ַ מענטשן ,
וואס לייקט עזיע בער ילו ז איך איז געווען בעסער ווי אים .איך'ד ווי צו
הערן  ,איך פארפאסט פילע פערזן  ,דעד קייט ד זיי צו אים  ,איך איז געווען
דער בעסטער  ,איז די קעריזמ טיק פיגור פון די צייטן אין וועלכע ער איז
געלאפן  ,איז שרוד  ,איז שט רק  ,עס איז געווען נינכ ב טיד  ,ג ט נעק מע
אין די מיטל  ,ווו זי געלעבט מיט די מנוחה פוןטורמע ב פעלקערונג  ,געכאפט
פילע  ,בער עס איז געווען לע פרידלעך מענטשן  ,מענטשן וואס געארבעט ,
בער נישט מיר .ווען איך פארשטאפט ארבעטן און גענומען די קורס  ,איך
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געווארן וו ס מיר ט ן ניט וועלן צו ווערן די לייב פון פינצטערניש  ,איך זיך
אומגעקערט צו לתונט  ,ז ס ווען לץ האט ר גרעסט ר מיר וויי ַל איך האט
קומען היים ווו איך האט שוין און האט מ סטערד ,עס איז ב שטעטיקונג פון
מיין זיי ַענדיק  ,די ריבערט פון די געגנט איך האט אלץ געהאט אין ז הויז  ,וויי ַל
ער האט געהאלטן די רעס עקט  ,עס איז געווען שווער צו ל צן  ,זוי איך
ר די יזי סט וועגן צו בליי ַבנ לעבן דער שווער ז איך
ב של סן צו קוקן
 .געפונען
עס איז הויפט קייט פון ליסב ן  ,כ וזד לע מינים  ,מ טהערפוקקערס ז
עקסיסטירן אין לעבן  ,עטלעכע ה בן פארקערט צו פ רברעכן דורך צופ ל ,
אנדערע ה בן וו רן די פ רברעכן דורך באוווסטזיין  ,עס איז געווען שטענדיק
דער גוט פ קט ר און געזונט  ,האט ניט מורא ג רנישט בער מירזעלביקער
ווי עס האט שוין געטאן לץ פון זיי ַענדיק די גוט  ,די פריי ַנד  ,דער ב שיצער ,
רשטיין לע סיטו טי נס  ,זיי זענען געווען
די ק נסילי ט ר  ,וואס
פ רביטערט  ,וו ס זענען געווען האט דורך די וואס דעס ב פ וו ם מיר  ,ר
איך עלץ גרויס רחמנות  ,האטגענומען דער זינען פון אחדות און וו לט ניט גיין
אין נטוישונג .איך געגאנגען אויף מיין וועג צו ב קומען ק נדיש נ ל  ,בער
נ ך האט עטלעכע מ ל צו נעמען מיי ַלע פון די ק נדיש נ ל  ,איך געמאכט
ב שלוס איך וועט ניט ט ן ע עס ז ה רמס מיר  ,בער איך וועט רבעט
גוט
לע פייסט
ריי ַהייט  ,געווארן ק מ ליצירט וויי ַל
ר
ב עלסטר קטשערד דורך די ריכטונג  ,בער איך קען ה בן וו ן לץ מיט ז
ריכטונג .אין דער ציי ַט האט ניט ננעמען ז די סיבה וו ס איז גענומען דורך
ט ר טערי ן רעזשים  ,ר עס
דעם ריכטונג איז געווען זוי שווער  ,איז
איז געווען ניט צו ננעמען די סכעמע  ,בדעה צו ב קומען ב פריי ַען פ סטער די
קייט  ,בער האט ווערן אפילו מער שווער  ,בער איך ל זןצו ש עטער
לייענער זוי ז זיי קענען רשטיין די גאנצע מ רשרוט ז טוט נישט ריי ַף
פון רי יטינג  ,שווער צו ל צן  ,ווי געזונט איז די ציי ַט פון יבערג נג מ נועל ה .
,די לגעמיינע ז איך האט געפונען  ,איז געווען רי לייסט דורך יוחנן ג .די
מענטשן וואס זענען זיך פון מ ק ו  ,פריי ַערדיק קוראטאר פון דזשודיש ל ,
מענטש וואס האט געלעבט ב פ לן דורך די מ פי ז איז געגרינדעט אין
מ ק ו  ,ד בד  24ק ר ט  ,עס זענען געווען עטלעכע טויט ג רדז אויף דער
רבעט וויי ַל עס געהערטדי רטוגעזיש דמיניסטר ציע  ,דעמ לט וו ס שיקן
 .ריינפ רסמ נץ ציבור צו דינען דעם פ לק
ער געליטן די ב פ לן  ,אנטרונען  ,בער זיין ב דיג רד איז געהרגעט  ,רויז ,
געקומען צו דער דמיניסטר ציע פון לינען  ,אַ רייט מענטש  ,ער לייקט מיר
ווען ער האט געזען מיר  ,ער געשיקט מיר וויסן ז ער האט בטחון אין מיר ,
בער איך האט ניט ז רגן וויי ַל ער האטגעדאנק פון טר נספ רמ ציע פון
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זיי ַענדיק געהאלטן זיך די קעניג סק ר י ן  ,איינער ז האט סם אין די בלוט ,
 .גערופן אים און ר ניט פ ך  ,איך פ רל רן
אנגעהויבן מינימום שטר ף אין ה וסינג צעל  ,איז שטר ף  ,עס איז געווען
ניט שווער  ,איז געהאלטן זייער נ רמ ל שטר ף אין ס וש ב ל ג נג ין די
ר מיר עס איז געווארן נייטמער  ,האט ניט ננעמען דעם
קייט  ,בער
שטר ף .די לגעמיינע יוחנן ג .ער איז געקומען צו מיין צעל צו רעדן צו מיר  ,צו
העל ן מיר  ,האט נישט ננעמען ז הילף  ,דיסטרוסטעד די גלויבן ז ער
דירעקט
האט  ,ווי איז געווען רעכט  ,ער פארלאנגט אין צוריקקומען
מיט רבעט פון וו ס ער געוואלט צו וויסן  ,איך איז געווען ניט גרייט צו ט ן
זוויי ַל עס איז געווען קיינמ ל מיר מיט רבעטן אין די ב דינונגען  ,בער עס
איז געווען זיין דערקלערונג פון ווי ער איז געווען גוט מענטש .דאס שטר ף ,
די ערגסט  ,האט גענומען צוויי סיטש טראָ יק געקומען  ,צו מיין ענצטער
זענען  :די הונטער  ,דער טשיב נג און די יר נה  ,איז דער יעגער וואס
האט מיר די צוויי סיטש טראָ יק דרוגס  ,פארבראכט דינסט גר דו טע ,
איז דער מענטש וואס האט מירגענומען צו זיין אין די שטר ף ק מער ,
ס מ י איז זיין נ מען .זינט די ווירקונג פון סיטש טראָ יק איז נ ך אין מיר
 ,נגגערד מיר זען ס מ י פ רן אין פר נט פון מיין צעל  ,איך לינקס דער
גאנצער צעל  ,ג ט פיי ַער צו די מ טר ס  ,איך לינקס  ,ווען די ג רדז זענען
העל ינג מיר  ,איך געלאפן וועק  ,איך געגאנגען צו די הויף  ,געכאפט
שטעקן און צוויי שטיינער און האט געשריבן אין זיין רעכט רעם  ,נעק מע ,
גרויז ם פ רל נג  .ז ט ג איז געווען גרייט צו טייטן די ג רדז דער ווער נ ר
עס איז געווען ז ג ט אין מיין וועג  ,בער זיי זענען געווען קלוג ווי שטענדיק ,
קומען רעדן צו מיר  ,זיי האבן ניט קיין אנדערע וועג אויס  ,וויי ַל זיי געוואוסט ז
איך איז געווען ינריידזשד און האט ג נץ פליגל צוב שיצן זיך אויב איך זוי
פראקלאמירט  ,בער איך איז געווען ניט אויף מיין חשבון  ,ווי קען נישט קעמפן
ן סיבה  ,נ ך ביסל שעה איך אנגענומען די גאולה  ,וו ס איז  ,די ציי ַט וו ס
געענדיקט נ ג ושיייש נז און זוי איך ט ן ניט ט קע מקוים ,אנגענומען ז זיי
האט מיר  20טעג אין דיסאַ ל נערי צעל  ,וו ס איז ל ם וויי ַל עס איז געווען
ד רט ז איך באגעגנט לפרעד מ  , .די ס  ,די ערשטע ג ו  ,טריקסטער
איז ר טשי ל  ,גענומען די שט ט צו ה לטן פיס ווי ז  ,צו נהייבן די
שווער מענטש וויי ַל ער האט שוין געווען ווייד
פונקציע איןמ פי  ,איז
דורכשניטלעך ב קסינג מיי ַסטער  ,געוואוסט עס געזונט  ,און ז ס ווען  ,ווען
איך געפאלן אין די דיסאַ ל נערי צעל  ,האט ע יז ד וו ס האט ניט ווילן און
ז איר קען ה בן גענומען זיי ַן לעבן  ,וויהאט געשיכטע מיט בל קס וו ס האט
ווילד ציי ַט  ,איך שוין
קומען צו טרעפן דיסאַ ל נערי ס נגש נז  ,איז
געוואוסט וו ס איז געגאנגען אויף וועגן די מצליח און האט האט פנ ק ל וו ס
איך וו לט נישט אַ ר ז נומער זיי ַענדיק געשלאגן דורך אים ,וויי ַל די
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ריכטונג איז ס פעקדיק  ,איז געמאכט די מ פי פון לע בל קס וו ס געפאלן
אין שטר ף און האט באגאנגען דער גענומען עטלעכע שטר ף רעכט צו
דיסריס עקט די ג רדז דער ב דינונגען  ,עמ לוייז דער ריכטונג  ,וו לט
ב צ לן דורך לפרעד מ  , .עס האט שוין עקס -ס  ,עקס  -קאַ  ,געוואוסט
פילע פון זיי און איך האב אים ווי ז  ,בער צו ר קל מירן הילכיק און רעדן
גליי ַך צו די מ רינע  ,האט מיר דער שטעקן  ,איך געפאלן אין שטר ף  ,איך
געוואוסט לפרעד מ .וו לט ה בן מיר  ,בער ז ס ווו איך איז געווען
ר ביידינג  ,ניט
פ לש.זיי געפרוווט צו טייטן מיך ווען איך כעד ד צו די ס
נדערש  ,זענען מיט אים צוויי מער קאַ ס צו ב שיצן ז ג ט ג רנישט קעגן
מיר .עס איז געווען די ציי ַט איך האט דער וועט פון מיין סיבה ר לעבעדיק ,
האט מען ינקולק טעד דורך ענין פון זיי ַענדיק ר טשי ל  ,וויי ַל איך האט
 .געלעבט אין די קוו רט ל
פרי פ רפ לן מיין פאטער  ,איך געווארן דערוו קסן פריער  ,עס איז געווען צו
זיי ַן ר פלעקט ד אין לעבן ז דעמ לט גענומען  ,עס איז איז דערפ רונג איז
טר נססענדענסע פון די צוקונ ט  ,זי פאלט אויף די וועג פון לעבן פון ש פונג
און ווען עס איז שווער  ,מיר זענען פארלאנגטצו ה בן מער שטרענג בילדונג ,
 .פרי הינטער וו ס דעמ נסטר בלי קיין איינער וויל צו ווינטשן
 ,ז ס ווען איך אנגעהויבן  ãז ס ווען איך געהאט פארביי די בינע פון מ רק
צו ווילן מער סיבה  ,האט צו ה בן ב שלוס צו שוטעף הייך און ריכטונג ,
בער איך געוואוסט ז אין דער מיטן ינטרוד ד סערווייל נס וו ס איז
פארפאסטדורך ג רדז און מ נ דזשערז  ,ג ט עס  ,ג ט צו ב קומען און
ינטרוד אנדערן זיי ַענדיק  ,בער ז איז געווען ניט מער ווי א ווייל ווי מיר  ,מאל
עס ס ענין פון געלעגנהייט  ,איך געפרואווט  ,איך רובירן און רובירן צו
ה בן די נשמה פון דער רטוגעזיש  ,איך בין ראָ די רטוגעזיש ר סע פון
העלדיש ר סע  ,האט באפוילן די וועלט  ,עס איז הערעדיטי איז קל ר ווי דער
ט ג .מאל מיר מ כן די פאלגענדע קשיא  ,וו ס מיר עקסיסטירן  ,וו ס זענען
מיר  ,ווו מיר לעבן  ,זענען ישוז ז ברענגען צווייפל צו לעבן  ,בער מיר וויסן
מיר ה בן צו געווינען  ,איז לע שטעלן צו זיי ַן זוי  ,איך געגאנגען אויף מיין
פון די ק מף איז נאכגעגאנגען דורך די ãוועג טורמע  ,ש עטער נ ךמ רק
אויסזען פון די גרו ע פארפאסט סערווייל נס סערוויסעס גערופן טורמע ג רדז
 ,איך ג ט גוט מענטשן  ,איך ג ט לץ  ,בער ה נעסטלי זיי אויך נ ר געוואלט
צו לעבן  ,קיינמ ל געוואלט צו ש טן מיר און איך געוואלט צו איגנ רירן  ,עס
איז פריניט געלערנט ז איר קענען ניט שטענדיק געווינען  ,איז ן
רט ווו לעבן איז נישטיק  ,האט קיין אינטערעס אין
ינכ ס יט ב ל רט ,
 .וו ליוינג די אמת טיי ַטש פון מענטש ז איז ניט די דינען
74

דינען  ,דינען לע ער האט צו דינען  ,איך איז געווען ובידי נט  ,איך געוואוסט
אין ליטיש מ כט  ,געזעלש פטלעך מ כט  ,די רי רעסיוו מ כט ד רט איז
שטענדיק איין ז ך מיר ה בן צו וויסן ווי צו פ רגעבן .איך קען ה בן געווען
העלד קליימד דורך זיי  ,צוריקקומען די ווערט פון אידן צו זיין יקס עלד פון
דער קורס  ,די צוריקקומען פון אידן וו לי  ,פל קס געפונען די זעלבע
פירערש פט וויי ַל זיי זענען געווען וו ס איך האט ניט ווילן צו געפינען ,
ריוו ולט ד מיר קעגן לע ש נסן ר לע וו ס האט פארביי  ,עס איז געשען ,
איך געלעבט מיט לע ז איך זאל ה בן צו ט ן צו ה בן צו בליי ַבנ לעבן לץ
ער קען נים וויי ַל די שונאים זענען שט רק געווען די ק נסומערס פון לע
מאשינען  ,האבן ד בד די יר נה ס  ,ד"ה ,האט צו בליי ַבנ לעבן לע  ,עס איז
געווען די די ל מ טיק טייל  ,די פ רלייגן פון ב ציונגען  ,וו ס איז  ,מיר ה בן
סיסט נט  ,סייק ל דזש סט  ,ד קטער און
לערער  ,ה בן
דוו ק ט  ,וו ס איז צו אונדז ז אויב עס איז ט קע ג רנישט צו ז גן .פונקט
לעבן דער מ מענט פון די מ מענט צושטאנדן זענען שוט יומ נז וואס זענען
צופרידן ביי ַ וועט און איך ליבע  ,ל ט ניק ליבע ז ינטרוד אין די מיטן פון
זיי ַענדיק  ,אין דעם פ ל מענטש  ,האט שוין געהאט לע די לעזשערז פון
לעבן  ,ליב געהאט איינערפרוי נ ך בלייבט אין מיין מיינונג אין מיין נשמה אין
מיין לעבן  ,איז געווען טיף ליי ַדנש פט  ,די רו $ענדיורינג באציונגען ז זאל
עקסיסטירן  ,וו ס זענען עקסטענדעד .ל ווינג  ,ש ס  ,ליבע זיי ַענדיק איז די
נויט צו ליבע זיי ַענדיק ביי ַ וועט צו בליי ַבנ לעבן .די מעלדונג איז רעכט צו די
לעצט צושט נד פון זיי ַענדיק  ,ווי לעמען געוואוסט מיר  ,זיי געוואלט צו שטעלן
מיר צו די רובירן  ,איך פייסט לץ ז האט צו נים זינט די ערגסט
ניגהטמ רעס  ,מיר געלערנט איידער בעדטיים מעשיות דערציילט זענען די
פאטער און מוטער  ,זוי מיר קענען לעבן אין ה רמ ניע און געזונט  -זיי ַענדיק
אין סדר צו ריווייל די געזונט  -זיי ַענדיק און מ כט  -מיר ופהיטן די גיפס פון
הערעדיטי פון די פרי טעג פון זיי ַענדיק  ,כ טש עס איז לע בז רבד דורך די
גרייס  ,די וו סטנ ס איז גוו לדיק אויב מיר רעדן פון חתונה  ,די יקוו ל טי
פוןרעכט זיי ַענדיק .מיר ה בן לע געווען באפוילן אויף מיסיע  ,עס בליי ַבט ,
וועט פ רזעצן צו וו קסן  ,פ רזעצן צו היטן עס וו קסן  ,מיט קרעל  ,קיער סי
ר וו ס איך מוזן ה בן קיער סי .עס איז מיט
פון די קציע מ ומ נץ ,
מחילה  ,לעבן פארבליבן ווי עס האט צו פ רזעצן און ג ט ערלעך מענטשן ,
אמת  ,לץ איז געווען גרויס  ,איך ג ט מענטשן טויגעוודיק פון ע עס  ,האבן
באשלאסן צו לץ וויי ַל איך איז געווען מענט צו לעבן ווי זיי האבן  ,בער זיי
געוואלט צו זיין סמ רטער ,וווערטוק זיי ביי ַ לע  ,איך איז געווען קענען צו
פ רבינדן זייער קלעווערנ ס צו מיר דורך מיין חכמה  ,זענען שרוד  ,בער
שטענדיק געוואלט צו זיי ַן מער ווי איך  ,בער איך ק נדזשוגועי זייער
קלעווערנ ס  ,געלערנט צו ש ילן  ,אויך געשפילט מיט וויסן פון זיי מיט
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מיי ַן.פארבליבן לעבעדיק אין סיקלוזש ן  ,ענקל וזד  ,איז שווער ציי ַט  ,קיין
שיינקייט ז איך קען זען  ,קיין רחמנות ז איך געהאט צו ה בן  ,איר וויסן ז
דער דרך איז געווען פ רל זן .איך קיינמ ל געוואלט צו ש טן ווער עס יז ,
נ ר געוואלט צו ל זן מיר לעבן  ,דעמ לט איך געגאנגען אין של כט ז איז
קעסיידערדיק  ,זינט לע פון זיי זענען געווען שט רק  ,זיי זענען לע ביינגז ,
בער איך געוואלט צו וויסן עס  ,אדער האט ע עס צו ט ן מיט די מנוחה פון די
געשיכטע ז וועטפ רן .איז שווער ר מיין ק מ ני נז  ,לע פון זיי  ,האט
נישט קליי ַבן ווער עס יז נ ר געוואלט צו ה לטן די טורמע כייער רקי און
געהאלטן לע צוגעהערט מיר ווי איך געוואלט  ,בער איך אויך ל זן זיי לעבן
איז געווען אין מיין אייגן וועג  ,איך מעדיצין ר סמ קינג און זייקען גיין געזונט
 ,עטלעכע מענטשן וויינען מיר צו ה לטן וויי ַל די וועג איז געווען העלדיש ,
שווער וועג צו ט ן ין דער טורמע  ,האט קיין אנדערע ברירה  ,עס איז געווען ניט
קיין נטלויפן  ,געווינען דער שט רבן .עס איז געווען לע געטאן דורך די
איבערצייגונג  ,אז איך גענומען  ,איך קען טר ץ לע דעם  ,געפינען די שווער
וועג  ,איך געוואוסט איך קען ל זן אין דער מיטן פון דער ז ץ  ,וו לט וויסן ז
עס קענען אויך ל זן ביי ַ דעם סוף פון דעם ז ץ  ,ריווערסט לע  ,דער האט
ניט ז רגן ,וויי ַל עס איז געווען גוט  ,האט די קייט אונטער מיין ב על  ,זענען
לע מיין טיממייץ  ,ז ס ווען איך ה בן וטריידזשד מיר מער דורך די געפיל
פון זיי ַענדיק  ,געוואוסט ער האט לייז .איך געגאנגען אויף די דרך פון שלעכטס
 ,איז ינטער ר ט ד ווי ז  ,איך געד נק מיר דעם לייב  ,בער איז געווען
דיקט ד צו הער ין  ,שווער ז ך צו ט ן  ,צו פ רנוצן .איך געגאנגען אין די
ק מף  ,די ק מף ז עס איז ניט קיין גליי ַך  ,איך פייסט  :משפט און לערערס
און סיסט נץ  ,קאָ ג רדז  ,בענ פיטיד מאל מיט זיי  ,בער עס זענען געווען
ניט פילע  ,בער ניט גענוג צו ז גן ער איז געווען רעכט  ,ר די נ כפ לגן -
ר בלעם  ,די ביג סט ר בלעם פון לע זיי ַענדיק
רויף קשיאברענגען מיר
 ,איך בין דער בין ניט  ,וועלן דער ט ן ניט וועלן ,ז איז  ,לץ וו ס מיר
ילו
קענען ס ייר  ,איז די ק נטיניוייש ן פון לע  ,ער האט געלערנט ,
בעסער  ,האט געלעבט אַ

איך געווארן וואס איך בין  ,זיי ַענדיק ניוועסדיק  ,ר סט ערד ז ווייסט ווי צו
לעבן  ,איך בין געהאלטן טי  ,איינער וואס גייט און האט צו ק רמען  ,איך
געווארן דער אמת בהמה  ,קיינמ ל פייסט די קייט אין די זעלבע וועג  ,איך
געווארן דערשליימעסדיק קיללער יעדער סיטו ציע ווי עס איז געווען צו לעבן ,
און זיי געוואוסט איך איז געווען גרייט צו טייטן צו לעבן  ,ווי שטענדיק
אויסדערוויילט די פ קטיש מין  ,איינער ז ד מ נייץ לע סיטו טי נס  ,איך
געשוו רן צו זיך איך וו לט ניט ט ן זיי ש טן אויב זיי ט ן ניט מירט ן בייז .גיין
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אויף  ,ענריידזשד  ,שטענדיק טענטיוו צו לע מווומ נץ  ,דער רי קש נז ,
זיי ַן זיי וואס זיי האבן  ,גלאבאלע רטנערס  ,צו מדרגה לע ענק מ סינג
ג נץ זיי ַענדיק אין דער וועלט פון יושר  ,ר לע ז איך ב צ לט שווער
ר לע דעם איז געווען לע שטעלן אין מיין געשעעניש ,
ריי ַז צו ב צ לן
לעמען געוואוסט מיר און איך אויך געוואוסט לע  ,איז געווען די שליימעס פון
די ש יל  ,איז געווען דער פ רב נד  ,דער פ רב נד פון די וואס לעבן און איז
אין טעגלעך ק נט קט מיט די ב פעלקערונג  ,ר ג רדל ס פון די סיטו ציע
,טיגער ווי עס איז קען נישט מוחל  ,זיי מורא געהאט מיר פאקטיש זענען
דערעכ-ערעצדיק צו מיר  ,עס איז געווען ניט ע עס צו ט ן  ,מיר זענען גערעדט
ל ץ  ,כולל ווערט ז איז שווער
וועגן טורמע  ,מיר זענען גערעדט וועגן
צו געווינען  ,ריי ַהייטסיי ַדן מיר ט ן ניט ה בן צו גיין דורך די מערסט שווער
עס  ,ה ביטו טי נס ז קענען ברענגען גוזמע çõסיטו טי נס פון לעבן וויסיאַ
ווען מיר רעדן פון ק נסומעריז ם  ,ק נסומעריסט ס מ ביינגז ווי ז איז
געווארן די ינווינס ב ל בהמה וט ינטיטולעי מיר לייב  ,געקעמפט גליי ַך
 .בהמותמיר מיט חכמה אפילו מער שווער  ,בער איך קען נישט מוחל
ער געוואוסט עס זענען פילע קינדער פון די מוטער און די לעבן דערפ רונג האט
שוין נדערש  ,עטלעכע זענען קינדער פון גוט מענטשן און אנדערע האבן
קינדער פון נעבעך מענטשן  ,ווי לע דעם איך ב שטעטיקן די ביי ַזיי ַן פון לע
ז געזעלש פט האט צו פ רשל גן  ,ל זן גייןענלעך סיטו טי נס ט ן
ג רנישט  ,יעדער איינער דארף וווילזיי ַן  ,מיר לעבן אין געזעלש פט ווו
לעמען וויל גוט  ,נ ך עס איז די שיינקייט פון זייעוודיק דער וויי ַטער ,
ר קסימ טי  ,אויב איר קומען דורך רעכט  ,איך וועט ב קומען איר געזונט ,
אויב איר קומען דורך בייז ,בייז איר ב קומען און איר וועט נעמען מיט לץ פון
לע מיין בייז צו זיין  ,בער איך אויך וויסן ז איך ה בן צו גיין  ,איך קענען ניט
מוטערס  ,איך אויך געהאט צו נערקענען  sזיין זוי שווער  ,זיי זענען מער ווי
ר לעמען איזגעזונט געוואוסט ז דער פ רברעכן
הערשן
 ,די לויד
בליי ַבט און די נויט איז גרויס  ,איך געפאלן אין די געשעענישן  ,איך געווארן די
זוי  -גערופן מעדיצין נ רק מ ן  ,וואס פ רר כטן לע  ,בער האט ווערט
און איז דערקענט  ,קיין איינער  ,קיין איינער וו לט פ רפירן מיר נערקענען
ינדי ענד נטלידי שוו כקיי ַט ער עלץ ביי ַ די ציי ַט .זיי לע טשירד און
רעס עקטעד מיר  ,געוואלט מער פון מיר  ,וו לט ה בן צו זיי ַן די ביי ַש יל ,
 .וו לט ה בן צו זיין קינדער  ,מער מילד און וו רעם
איך ב צ לט די ריי ַז פון ניט וויי ַזונג זיי וו ס זיי געוואלט צו זען מיר  ,איך איז
געווען שווער  ,איך איז געווען גר ב  ,איך איז געווען לע אין טויווע פון מיין
ב שלוס  ,קען ה בן מער געווינען  ,קען אפילו נוץ פון מער אין לץ  ,ווי מיר ,
טשעג וו מ -מירצו ציילן צו איינער ס חלומות  ,בער איך געווארן בהמה און
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געוואלט צו זיין .עס איז געווען אונטער די סיטו ציע ז געלעבט  ,די אָ צוימונג
 ,אפגעזונדערטקייט  ,האט פרויען איז אויך וווערכוועלמד מיט לע די
 .ל ט ניק ליבע  ,ליב געהאט זיי  ,ליבע זיי
עס איז געווען לע וועגן לעבעדיק אין דער מ מענט  ,איך האט גרויס
ל ט ניק ליבע און תאוות אויך צו די פונט פון ק נט קט  ,בער איך וווידיד
שטענדיק צעשטערן עמעצער ס לעבן ר מיר צו ב קומען די שיין פ רגעניגן ,
איך געפונען די נויט  ,איך איז געווען סט ק  ,ט ן ניטוו לט צעשטערן ווער עס
יז ס לעבן אויב נישט ק ליע מ כן מיי ַן .פארבליבן ליבע  ,איך פארבליבן צו ליבע
ווי נ ר ער קען זיין  ,זענען לע  ,געהערט צו מיין ליבע  ,וויי ַל זיי ליב געהאט
מיר בעעמעס רעס עקטעד מיר  ,איך ט ן ניט לעבן געזונט  ,איז רעסטירט
געוו רן  ,ער געוואוסט ער האט צו קעמפן צו געווינען לץאיך האט פ רל רן די
ריי ַהייט  ,בער ז ס ווען איך געוואוסט ניט ה לטן  ,אינסטרוקציעס  ,טוערס ,
עדזשיוקייטערז  ,ג רדז געוואלט מיר צו צ מען  ,וו לט ה בן פארשטאנען ,
בער איך אויך האט צו ה לטן  ,ה לטן לץ  ,די סטילינג  ,די ק נסומינג ,
דיש נד די לעבן פון אן אנדער  ,בער איך איז געווען שטענדיק גוט  ,קיינמ ל
מיסטרע טעד  ,קיינמ ל ס נגקט ווער עס יז אויב ער האט קיין סיבה צו ט ן
ר
ר מיר צו ט ן ,
ילו אויב ער האט וו לט זיי ַן שווער
זוי און
מענטשהיי ַט זיך  ,שטענדיק גענומען אין חשבון די מ ר ליש וו לועס ,די
וו לועס פון יעדער בינע  ,וויי ַל איך בין אויך זיין  ,בער זיי געוואוסט זיי זענען
געגאנגען צו ה בן די ביג סט בהמה אלץ געפונען  ,בער עס איז געווען לע
שטעלן ר מיר וויי ַל איך געוואלט עס  ,איך לינקס זיי אין נטיסאַ ייש ן  ,די
מורא פון זיי צו קומעןצו פ רלירן .עס איז געווען לע יקס ידי נט  ,איז
יקס ידי נט צו כאַ ן  ,פ רנוצן און ב הערשן פרי איינגעזען דעם אפילו איידער
קומט די טורמע  ,זענען שווער שעה  ,טעג ז קיינמ ל פארביי  ,י רן ז איך
געהאט צו טרעפן  ,וויי ַל ער האט מ סטערד ק נטר לדי סיטו ציע איז געווען
קומען וויי ַטער  ,איך געקומען צו ש ילן  ,בער דער וויץ איז געווען איך טאן
נים .וויי ַל די מ ל ע צו ש ילן  ,די ש יל איז די מ ל ע ל ך צו איר מוטער ,
איך איז געווען געהאלטן ביים שטארבן וויץ  ,וויי ַל איך געוואוסט בעל .עס איז
געווען דער ט ג פון געניטונג  ,געוואלט צו ב ן ביסל און איך פארגעלייגט אים
ר ש ס ,
צו קומען ב ן מיט מיר  ,איז געווען שוו ך פיגור  ,איז נ ר
סקוויזד זיין ה לדז  ,ער פ רפ לן באוווסטזיין  ,בער ביי ַ ז מ מענט איך
עלץ טייטנ ס אין מיר ניטגעוואלט צו ט ן  ,ווי איז צו זיי ַן געוויזן  ,געשפילט ,
געקוקט ביי ַ אים ג ט רויף און ער געגאנגען מיט מיר  ,איך דערציילט אים אויב
עס איז וקיי  ,עס איז געווען ניט קיין ענט ער ביי ַ ש נסן  ,בער ווען איך
געקוקט איך ג ט די געפיל ז ט קע האטפ רג נגענהיי ַט ע עס  ,ער
פ רפ לן באוווסטזיין .עס איז געווען וידעפדיק פון בטחון  ,האט ניט וויסן מיין
שט רקיי ַט און עס אנגעהויבן גענעם וו ס האט געהאט  ,איך ג ט רויף און
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 :געקוקט ביי ַ אים און האט געזאגט צו אים
 .ביסט איר וקיי ?איר לינקס מיר ב ז רגט -
שטענדיק געוויזן אים רחמנות ר די מ מענט  ,נישט מענט צו ש טן  ,איך
געקוקט עס געוואלט צו ב רויקן לע בייז  ,ער האט מיס נדערסטוד די
טריינינג איז געווען יגז דזשערייטיד אויף מיין טייל  ,ער געענדיקט רויף מ רד
 .זיך  ,איז געווען לע אין די האפענונגען פון איין ט גאידן ט ל
שוט
איך איז געווען כ ו ינג ז אידן אין די ט ל וו לט לעבן  ,איז געווען
ש ס ר מיר  ,ז איז  ,עס איז געווען פיר צו וו ס איך איז געווען ניט
צוגעגרייט  ,מיין שט רקיי ַט איז ביי ַ זיי ַן הייך  ,ד מ נייט ד  ,וויי ַל ער געוואוסט
ר
בעל  ,בער ווי אין לעבן האטזיי ַן ריי ַז  ,איך ב צ לט הויך ריי ַז
אנדערע מענטשן אין דער קייט  ,שטעקן צו  5/6פון די ז ץ  ,וו ס איז  ,קיין
ינמ טע זינט ז ץ פון מער ווי זעקס יאר קענען מ כן נוצן פון  , 06/05איז
 .געזעץ
אבער מיר ה בן די מיטל פון די שטר ף  2/3 ,און ווייטער גייט די . 5/6איך
ר גר ם געטאן ר מיין ביאגראפיע אין
געגאנגען אויס אויף  5/6איז לע
לעבן פון סיקלוזש ן  ,ענקל וזד  ,דעלט מיט גוט מענטשן  ,מענטשן מיט וועמען
איך דעלט  ,זענען טייל פון די פירערש פט  ,מען ביז איך קען ליבע אויב זיי
געוואלט צו  ,דעמ לט פוןט ב ק און ניט פארבראכט ד רט עלץ גוו לדיק
ה ס ר די מענטשן .זיי זענען מענטשן וואס דערציילט מיר ג רנישט  ,נ ר די
פירערש פט אָ שיידנדיק ר לע עס געשפילט .עס איז געווען דע וט ט איך
איז געווען ליב  ,איז דער ערשטער פרוי צו ה בן מיין רויסרופן  ,איך איז געווען
געטריי ַ  ,בער דעמ לט איך געד נק ז איז פ לש איז ז זי האט ניט געוואלט
מיר די ערשטע ר ובייש ן  10יאר אין טורמע .זי האט נישט אָ ש צן מיר און
פארלאנגט מיין ק נס מש ן רובירן די דרוגס  ,בער עס איז געווען צו
כ ריפעסדיק צו פ רשטיין ז עס וו לט בליי ַבן ז וועג  ,די ר ובייש ן איך
איז געווען געגעבן נ ך בקשה איך געמאכט צו משפט ד קטער .זי האט מיר
פיר טעג פון ר ובייש ן אויף די צושט נד צו ווערן געהערט דורך די קאָ  ,און
זיי באפוילן רויף  ,ד ק ריכטער געגעבן אים פיר טעג פון ומזיכער ,
עקסטענדעד עקס רעס צוגעשטעלט צו מעדיצין זי ונג רובירן  ,ד"ה
דימ נוווער  ,זיי ה בן שטענדיק  ,און איך אויך נדערעסט מייטיד פילע מאל ,
בער שטענדיק רעס עקטעד אים וויי ַל ער דיזערווד מיין רעס עקט .זיי זענען
ביינגז וואס געשפילט זיין בעסטער ר לע  ,בער עס געטראפן  ,די רובירן איז
געווען געגעבן בעפיירעש צו אָ י טעס  ,ד"ה הער ין  ,ק נ ב ס  ,כ שיש
ק נס מש ן  ,בער איך געשפילט צו מיין מיי ַלע ווען איך סט ק מיין
אַ ל קייש ן  ,איך רגיוד לע ז האט צו טיי ַנעוויי ַל עס איז געווען ק נסומער
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האט געבעטן מעדיצין צו מיין ד קטער נ ו  , .וויי ַל עס איז געווען אונטער ,
דער אויף ש יץ פון הע טעד דיסקוסיע ז געזוכט זיין הילף  ,ר לץ אין
וו ס זי האט געהאלפן מיר  ,איך געבעטן אים די מעדיצין  ,גערופן טר מ לאיז
ליירט ד"ר נ ף  .דער טר מ ל
די ציי ַט ווען איך עלץ איך האט
נגעקל גט אָ י טעס אין די אומשטאנדן פון דער רוטינז  ,דעם איז די
סיטו ציע עס וו לט זיין ריין .האט נגעקל גט אָ י טעס אין מעדיצין זי ונג
רובירן  ,ז ס ווען ק נדזשוגועי  , 2 + 2ד"ה קלירד פון מעדיצין זי ונג דורך
מיין ד קטער  ,זי געה ל ן מיר  ,פארבראכט די פ דערן ד קומענט צו די
קשיא  ,די זי ונג פון דרוגס וויאיך אַ ילד קעגן דעם ב שלוס וו ס איז געווען
געמאכט  ,מיין רעכט איז געווען צו ריז רט  ,איך פארקערט און איך געווענדט
ר מ קסימום ד"ר ביי ַש יל ריכטער פון די סענטענסינג הויף  ,איז די
ר ז געפאנגענע זענען געשיקט ריי ַ  ,מיט די נוץ פון
העכסטע מדרגה
ניצןדי מיטן פון די ען  , 2/3איז דזשענערייט ד ד רט של כט  ,פיזיקלי
ס לטינג טורמע וועכטער  ,איז נישט וויי ַל איך געוואלט צו  ,ער געזוכט מיין
רום איז גרויס פולקייט אין טורמע סוויווע  ,רעס עקטעד  ,בער אויך
געבויט דעם כטונג  ,רעס עקט ,דורך ריס עקטינג געוואוסט ער קען נישט
ש ילן קעגן דער סיסטעם .די סיסטעם ריוויילז אין זיך וויי ַל עס האט צו זיי ַן
געזעלש פטלעך  ,לץ מיר זאל וועלן  ,וווילשטאנד  ,דיסיזש נז זענען
פ רשידענע  ,איך האט לץ  ,לץ אין מיין מ כט צו ב קומען נוץ פון די מיטן
פון די ען  , 2/3ווי דערמיין רום איז ברייט צווישן די ג רדז און צווישן די
ק מ ני נז  ,עס זענען גו רדס ז איך אויך געוואלט צו רויסרופן און לע די
פסיכאלאגישן מדרגה  ,גשמיות און לץ נדערש איר קענען טר כטן פון  ,וויי ַל
איך געוואוסט וו ס קען סירן אין דער אינסטיטוציעס ז האט צו נ כפ לגן ,
ר די מיטן פון די ען  2/3און  5/6אויך  ,די
ביסט גערופן ודיטי נס
אַ ל קייש ן איז באזירט אויף די ריינקיי ַט פון מיין מעלדונג דרעסינג די
רויסגעבן פון זי ונג ר ק נ ב ס ,דעם אַ ל קייש ן דערציילט די ריכטער
ז די ד קטער האט נגעקל גט נ ליזעס טש מ ן דער כ שיש  ,בער ווי
איך בין געזעלש פטלעך זיי ַענדיק  ,קיינמ ל געלעבט אין ר טעקש נז ין די
קייט  ,ד"ה האט מיר פ רבינדן צו די מנוחה פון די טורמע ב פעלקערונג און
דערציילט די ריכטער ז ד"ראיך האט ניט עסן ע עס ביי ַ די ציי ַט  ,נ ר
ריז לטיד אין די ה ש  ,זוי עס איז געווען ל דזשיק ל אויב איך נאכגעגאנגען
מיט מענטשן וואס האבן און געלעבט  -מ ס אין ק נפיינד ל ץ  ,עס איז
געוויינטלעך צו ב שולדיקן כ שיש זינט איך ברידד אין די לופט .איך
וסט ונד די ב שלוס פון ר ובייש ן  ,ר עס איז געווען אויף ניטל ציי ַט ,
און משפט ד קטער וו לט גיין אויס צוויי וו כן  ,וו ס איז  ,ניטל וו ק ציע ,
בער זי האט מיר דער סיבה און האט מיר די ומזיכער !מעט צוויי חדשים
אוןה לב  ,עס איז געווען ל נג ציי ַט פון ק נפליקט  ,וויי ַל מביציע אויס
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ריקערי סלי  ,וויי ַל איך איז געווען אין די פילע י רן  ,צען יאר .אבער זענען
איבער און שטעלן רויף מיט מיר געזונט ביז די ט ג געלאזן נעבעך  ,האט מיר
פיר טעג פון ר ל נגד נעבעך רעזולט ט  ,ר וו ס ער האט הצלחה מקיים
.אבער עס וו לט זיין ה רדער רויסגעבן צו מיר  ,עס וו לט ה בן צו זיי ַן
מער דערעכ-ערעצדיק און נישט ב קומען אין ק נפליקט  ,בער ב לד ווי איך
אריין  ,נ ך צוויי חדשים נ ך ער ינדזשויד די ומזיכער  ,עס וו לט זיין עמעצער
וואס איך וו לט ווי צו מ כן לעבן און עס געטראפן .איך געווארן ינוו לווד אין
ק מף אין וו ס די יינגל ג ט ביסל קר נק באהאנדלט  ,בער ער איז געווען
מ זלדיק צו זיי ַן יחיד  ,זיין יחיד מיט מענטש רע ערטוו ר  ,זענען
פארשלאסן אין די סעלז  ,די סדר פון די יבערבליק איז ז מיר געהערט  ,איך
אַ יר צו נטשולדיקן ר עס ניט ענט ל ססע מיר  ,עס איז
געשיקטאים
געווען ניט קיין נויט .שוין געהערט  ,די ב לעב ס וואס געהערט אונדז איז דער
דיי ַטש סטעך  ,ניקניימד אים  ,ביי ַ ערשטער ער האט ניט ווילן צו הערן דעם
יינגל וויי ַל ער האט געזאגט עס קען נישט זיין  ,קען נישט ה בן שוין וויץ  ,וויי ַל
ער האט געפרוווט צו געבן מיר מיט מעסער .דערנאך עס קען ננעמען די
ווערסיע פון דער יינגל און גערופן מיר און איך דערציילט אים די זעלבע ווערסיע
וואס איז געווען ווערק וט  ,ש יל ז קען ה בן געענדיקט ב דלי  ,ער האט
ניט ננעמען זייער געזונט די ווערסיע איך האט דערציילט אים ,דאס הייסט  ,ווי
ער איז געווען של גן היטן  ,האט פילע י רן פון דינסט און ה נדלען מיט "
ק סד טר ל ס "  ,דאס הייסט  ,איז דער נ מען געגעבן צו די וואס שוין ה בן
פילע י רן אין טורמע  ,ג רנישט געטראפן צו מיר  ,און ניט מיר  ,אדער צויינגל ,
 .ה ט אונדז פון די שטר ף
גיין אויף נ רמ ל לעבן  ,איך אנגעהויבן צו ויסמיי ַדן וויי ַטער ר בלעמס  ,איך
קען הנאה פיר מער ומזיכער עגזיץ הצלחה  ,און האט זיך אויפגעהויבן ווידער ,
מערץ  , 2007פעלנדיק מיר  11טעג צו קענען צו געניסן אנדערן ר ובייש ן ,
זיציעאיך געהאט א טעות מענטש מיט מעדיצין ,
די חודש פון אפריל
הייסט  ,האט אים ז מד נשט ט פון די פ קטיש שטאָ ן  ,ער געקומען צו די
מ סע  ,איך קען נישט בער ש טן וו לט זיין ס נגקש נד דעם ציי ַט  ,האט
 .שוין געווען געווארנט  ,איך באגרענעצט זיך צו ב שיצן אוןטהינגס ג ט עס
ר בלעם קיינמ ל קומט ליין  ,איך מיסט עס  ,עס געטראפן אין
אבער
קומט דעם סיבה  ,עס איז געהאלטן ז עס קען נישט ה בן נפ ולד ד ,
ווידער ריג  ,בער דעם מ ל עס וו לט מיר ב קומען וועק  ,איך וו לט
שניי ַדן די רעם און איזוו ס געטראפן .איך גערופן ב כער צו מיין צעל צו
נעמען אינ רמ ציע וויי ַל דעם ב כער אויך האט ניט ווי מיין וועג פון זיי ַענדיק ,
און האט סוו רן די מענטש וואס האט מיר די אינ רמ ציע  ,די משוגע ייד ן ,
אמת וו ריער  ,ער אויך ינדזשויד נעבעך ווי מיר  ,האט אירסוו רן דורך מיין
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לימעניק  ,איך וו לט ניט ט ן ע עס  ,וו ס נ ר געוואלט צו וויסן די נ מען ,
ינסיסט ד ר ג נץ יום אויף די צוז ג ז ג רנישט וו לט ט ן  ,זענען !מעט
צו די ציי ַט פון קל וזינג פון סעלז  ,גערופן די ב כער צו מיין ק מער איך
געבעטן אים צוסיבה ער גיין די רעדן פון ע עס ער האט ניט געזען  ,ער
געלייקנט איך געוואוסט די משוגע נונ קיינמ ל וו לט איך ליגן אין דעם מעמד ,
איז געווען איינער פון די מענטשן וואס שטענדיק רעס עקטעד וויי ַל ער איז
געווען אמת וו ריער  ,עלץ זיין צארן מירלייקענען און ריפיוט די נונ .סטרייק
און עס איז געווען ביי ַ דעם מ ל די וועכטער קומט אין מיין צעל און זעט די
לייפל ס מענטש אויף דער ערד  ,די זעץ ז דעספערי אים  ,בער דער
וועכטער געזען ג רנישט  ,נ ר געזען די געפאלן מענטש קען נישט ז גן ע עס
ן בעת געזען  ,בער דעםיחיד איז סניטש  ,ז ס וו ס וו לט ק מ ליצירן
מיין סיטו ציע  ,בער אפילו דעמ לט איך געוואוסט עס איז געגאנגען וועק
מיט מיר זייער געזונט וויי ַל איך האט קיינמ ל טשיב ד ווער עס יז  ,און זיי מיר
 ,די ריכטונג  ,דער פירערש פט זענען גרייט צו ב שטר פן מיר דורך לע וויי ַל
איך קיינמ ל שוויי ַגן קליימז ז געפאנגענע האבן צו פ דערן וועלכער עס איז
ר די ז דער
ינסעניוו
געווען .איך איז געווען שטענדיק געזען ווי ז
פארמען פון גער נגל און ז ס ווען זיי האט מיר פינף טעג פון שטר ף  ,ט ן זיי
לייטער שטר ף  ,פארטיידיקט זיך געזאגט ז די
אין די ק מער  ,איז
ערזענלעכקיי ַט האט עלץ קר נק אוןדראַ ט און ער האט זיין ווערסיע פון
וו ס האט ט קע געווען געשלאגן און דעם כאַ נז ביי ַ ציי ַט ווען עס איז
געווען !מעט צו זיין ינדזשויד מיין . 2/3וו לט ה בן גרויס געלעגנהיי ַט צו
ב קומען אויס ד רט זיי ַענדיק ג רנישט ז כ רמד מיר  ,ז איז  ,ן
דיסאַ ל נערי ק מף אין דער מיטן .אבער דעם מ ל עס וו לט ה בן צו פ דערן
 ,ווען ומשולד איז געהערט צו  , 2/3האט די ד מע ד קטער וואס איז געווען
אומשולדיק וואס האט ניט געטאן קיין נפ ל  ,נישט צו נעמען דעם אין חשבון ,
איך עלץ ווייטיק דורך די סיטו ציע  ,בער געווארט ר די ב שלוסאון דער
ב שלוס איז געווען דורכשניט מעגלעכקייט איך ל זן צו גיין גליי ַך  2/3קענען
בלויז נוץ פון וויי ַטער ב טר כטונג אין די סעסמ נט פון מיין  5/6פון די ז ץ ,
וו ס איז  ,וו לט קומען אויס פון פליכט אין  5/6וויי ַל דעמ לט די געזעץ
פ וו רס  ,טויוועאין דעם פ ל  ,וו לט קומען אויס סיי ַ ווי סיי ַ אין  , 06/05בער
ר די
וו לט ק סטן !מעט  3מער י רן אין טורמע  ,נשט ט פון געלאזן
ינסיסט נס פון ברענגען ק מף צו שטעלן ב זונדער די ריכטער ס ב שלוס צו
ה בן ד"ר רעק נסידער טי ן איידער  , 06/05ר עס וו לט ה בן צו גיין ביי ַ
מינדסטער זעקס חדשים פרידלעך .די שטר ף איז געגעבן מערץ ,איז געהערט
ר ב טר כטונג פון ערנוו רט  ,האט ניט נ ך
אין מיי ַ פון דעם זעלבן י ר
געווען דורכשניט ב שלוס פון  , 2/3ז ס ווען מיין לעבן קען ה בן שוין אפילו
מער ק מ ליצירט  ,ער עלץמיר נויט  ,טרויעריק  ,בער געוואוסט איך געהאט
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שוין פארבראכט די פ רנעם פון מיין איבערצייגונג .עס איז געווען ווען עס
געטראפן איבער סיטו ציע  ,דעם ציי ַט מיט וועכטער  ,קען זיין סיטו ציע
ז קען ה בן ניט אויב נישט ר די פ קט ז די וועכטער איך ה בן גערעדט
ר סט און שווער  ,ניט ק טעי זיין סדר  ,דעספערי איר זעץ אין נים ,
פון
ער איז געווען ליין מיט מיר  ,בער אן אנדער היטן ארויס  ,ער דזשוינד צו
פעסט צו ק לעגע און דזשוינד מיר צו ב פ לן מיר  ,ניט מער דעספערי איר
מער זעץ קיין  ,זיי אויך געשווינד פארשטאפט מיט טריינג צו ב פ לן מיר ,
נ ראיך איז געווען געבעטן צו גיין צו די ווארטן צימער פון די קעסטקינד טשיפס
געקומען צו זען מיר  ,צו פרעגן וו ס האט געטראפן  ,איך דערציילט זיי ז
ג רנישט געטראפן  ,נ ר וו ס עס האט ניט ק מ לייד מיט די סדר  ,וויי ַל ווי די
וועכטער איז נ ך בלידינג פון די מוילגעוואוסט ז איז געווען ב פ לן איז
שוט ט קע דער קס דענ ל סיטו ציע און ז
געווען ווי עס איז געווען ,
ס וו ס איך דערציילט זיי  ,האט קיין סיבה צו ב פ לן די וועכטער ביז גערעדט
געזונט מיט אים  ,אויך דערציילט זיי ז ער האטאיז צופ ל און עס איז געווען
 .ר ז ענין וו ס איך שטענדיק לע דעד
ר די ויספ רשונג  ,גערופן זיכערהיי ַט
זיי שטעלן מיר פארמאכט ווארטן
אָ טיילונג פון אידן וו לי  ,רופן ריי ַנטרעטן .אבער ער איז געווען גרייט צו גיין
צוזאמען מיט מיין טעזיס ז ט קע איז צופ ל  ,קען ניט ריי ַנל זן ז עס איז
געווען ינוו ל נטערי ש ילן  ,וו לט ה בן פ רל רן .אזוי איך געהאט צו ב זע
זיך אין די געפיל ז זיי געוואלט צו נעמען פ רויס דעם טעזיס  ,ד רט האט צו
זיי ַן סטירע צווישן די ג רדז .די וועכטער איז ס לטיד מילך  ,בער ער אויך
קיינמ ל געשריבן ז איך ט קע של גן איר  ,ווער געמאכט נטייל איז געווען
די אנדערע וועכטער  ,וואס האט גענומען עס יינגל וואס איז געווען אין די שוץ
 ,ער האט ניט צו די ינפירמ רי אויך איז רוטין ,זיי ַענדיק די ריקלוסיוו שוץ ,
מוזן זיי ַן באגלייט דורך ג רדז  ,פאקטיש איך וויסן ער געזען וו ס איך האבן ,
ווייל ער וויטנ סט לץ  ,זוי עס איז געווען ער ווער געמאכט מיר די נטייל צו
.זיין דיסאַ ל נערי ס נקציע ז גענומען מיר צו הויף אויך
אבער אויף די ט ג ער איז געווען געהערט אין די ציבור מיניסטעריום  ,איך איז
לעדזשד ט קע אויף
געווען ינפ רמד ז ער האט שוין ר סיקיוטיד ר
היטן מילך  ,בער וואס באגלייט מיר ז ט ג איז געווען די מ סלינע היטן  ,די
ריי ַנדש ט זבאשאפן ין דער
געשיכטע פון דעם וועכטער מיר  ,איז געווען
קייט  ,טענד ד ג נג אין פיס ר גר מען אויף די עס זיי ַט  ,האט
מ ניט ר גערופן לינ  ,איך געפאלן אין ליבע מיט אים נינטענש נ לי און דעם
וועכטער  ,דער מ סלינע  ,אויך לייקט איר און גענומען די שניי ַדן עס .ער
געוואוסט איך לייקט איר און זי לייקט מיר  ,זוי עס אנגעהויבן עס בינדן  ,וו ן
מיר ריי ַנדש ט  ,קען ה בן גערעדט קר נק פון מיר אין סדר צו ווילן צו
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שטעקן מיט אים  ,סט רטעד גערעדט צו מיר ענימ ר  ,און ער צוגעהערט
לץ איך
צומיין סטייטמ נץ אין די ציבור מיניסטעריום  ,און ער געשריבן ראָ
צופ ל  ,וויי ַל איך
האט געזאגט ,געהאלטן די טעזיס ז עס איז געווען
קיינמ ל וו לט ה בן געד נק דעם וו לט העלפן מיר היטן  ,ג ט צו ווי מיר נ ך
ר סט טורמע ר
ז איז ה לטן מ נס נטאָ  ,קייט ז איז רימ ד לד
מ קסימום זיכערהיי ַט טורמע  ,איז געווען ד רט מאי  2007ז די קייט איז
ר די
ינ גערייטיד  ,בער זענען צו מ נס נט דורך בעת צו וו רטן
פ רה נדלונג  ,ק מ ליצירט קייט איז געמאכט צו הויז טערעריסץ ,מער
היציק פ רברעכן  ,פ רברעכער רג ניז ציעס  ,מיר זענען שטענדיק וו טשט
קעסיידער וויי ַל מיר לעבן אין שטרענגערע רעזשים  ,דאס הייסט די רינצי
געפאנגענע זענען לע ה נדקופפעד צו ל זן די צעל האט בלויז איין ליי ַטימע
ט ג .אבער איך נ ר געגאנגען ד רט מאי  , 2008אויך גענומען מיט דעם
סכעמע צו זיין ל נג פארמאכט אין די ק מער  ,בער איך ניט מער יקט רויף
די ה נטקייטלעך שוין יקט רויף רעזשים ז איז ניט עפענען  ,בער מיר
האבן אנדערע קיאַ ייש נז  ,מיר האט פוטב ל ,ה נדב לל און ס רטז ל ,
מיר קען ב זוכן די ביבלי טעק ווי געזונט  ,בער האט וויווד  ,איז ניט לע אויף
 .די זעלבע ט ג
איך ענטפער און געגאנגען צוריק צו ב שיצן די זעלבע טעזיס  ,בער ווען איך
ג ט אויס פון די וואן צו פ ר מיר צו די ק רטרום  ,איך זען ז די וועכטער מילך
 ,די ק רבן איז געווען באגלייט דורך מ סלינע היטן און איז וויי ַט פון
ימ דזש נינג ז וו לט ה בן שיינע יבערר שן ווען איך סט רטעדהערן די
עדות היטן מילך  ,הערן די טעזיס ז איך האט פארטיידיקט ווען איך געבעטן די
ר קור ר און ז ס ווען איך עלץ די מ סלינע היטן האט געה ל ן מיר .דער
הויף אויך קליימד ז זיי האבן ניט ק נווינסט ז עס ט קע איז צופ ל  ,בער
האט וו ס עס איז פארלאנגט צו  ,און קיין ז גן צו די פ רקערט  ,קיין איינער
קענען זיין ק נוויקטעד .איך איז געווען קוויט ד און מיין דוו ק ט איז
ויסגעצייכנט צו ,ווי האט שוין ווייטינג ר צעס אין הויך  -זיכערהיי ַט טורמע
מ נס נט  ,געמאכט מיר באריכטן  ,איך געפעלט ונקט צוויי חדשים צו גיין
ריי ַ און טר נספערד מיר צו די י פון לק ענטרע  ,האט עס לעצטע אין דעם
קייט  ,האט טר נס רט ז איז וויי ַטערדיק עטלעכע קליימז ז איך האט
געטאן אין די קייט איז קייט פון עפענען סיסטעם גערופן די טורמע ק ל ני
דורך מיר פעלנדיק צוויי חדשים זיי געשיקט מיר צוריק צועס  ,צו גיין אויס צו די
 .ג ס  ,איך לינקס
ווי מיין וועט איז גרויס צו זיי ַן אין עפענען טורמע קייט  ,וויי ַל עס האט מיר
י ר און ה לב מ נס נט און מער קיאַ ייש נז ז מיר ה בן עס איז
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 .זייער פארמאכט סיסטעם
שווער צו ב קומען  ,אפילו איך ווער האט ברייט דערפ רונג אין די ריז נז
הייזער און עס איז געווען דעמ לט איך דראַ ט אין מ נס נט הער ין  ,עס איז
געווען אוממעגלעך צו גיין ד רט וויי ַל די מעדיצין האט נישט קומען עסנוו רג
סאַ לייז דער ע עס ז איז רויס דורך די ב זוכן האט גלאז ז טוט
נישטערלויבט גשמיות ק נט קט  ,בער שטענדיק דערציילט מיר פון לע די
 .בייז ז געטראפן צו מיר האט נוץ פ רל זן הער ין נוצן
קל סורע *** ***
ר זעווע פלויד  -אונדז און זיי
אונדז און זיי "
און נ ך לע מיר רע בלויז ר סט מענטשן
מיר און איר
ג ט נ ר ווייסט
עס ס ניט וו ס מיר וו לט קליי ַבן צו פ רויס די ער געשריגן פון די דערציען און
די פר נט ר נג געשטארבן
און דער גענער ל געזעסן און די שורות אויף די מאַ ע אריבערגעפארן פון זיי ַט
צו זיי ַט שוו רץ און בלוי
און ווער ווייסט ווער איז ווער און וו ס איז וו ס
רויף און ראָ
קיי ַלעכיק ה בן ניט איר געהערט עס ס  ' nאון אין די סוף עס ס נ ר קיי ַלעכיק
של כט פון ווערטער די פיש טרעגער געשריגן
הערן זון  ,האט דער מענטש מיט די ביקס
עס ס צימער

ר איר ין

איך מיינען  ,זיי ניט ניט ג נ טייטן י  ,זוי אויב איר געבן 'עם שנעל "
קורץ  ,ש רף  ,קלאַ  ,זיי וועט ניט ט ן עס ווידער .דיג עס ?איך מיינען ער
ב קומען וועק לייטלי  ' ,גרונט איך וו לט ווע געגעבן אים טר שינג  -איך
נ ר של גן אים מ ל !עס איז געווען בלויז חילוק
פון מיינונג  ,בער ט קע  ...איך מיינען גוט מ נירן ריי ַז פון ניט ג רנישט ט ן
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" ? זיי  ,האַ
ראָ און אויס
עס קענען ניט זיין העל עד קיו עס ס

ל ץ פון עס וועגן
מיט  ,ן

? און ווער וועט לייקענען עס ס וו ס די פייטינג ס לע וועגן
אויס פון די וועג
עס ס
איך ווע ג ט זאכן אויף מיין מיינונג

פ רנומען ט ג

ר דער ווילן פון די ריי ַז פון טיי און
" ענעץ
די לט מענטש איז געשטארבן
דרוקרעכט © ר זעווע פלויד
פר גמ נץ
פר גמ נץ איך

ענקל סעד און יקס וזד אין די פ רפרוירן צפון ן לט בויגן ווארטן צו גריי ַזל
בערנט מ ר נץ ליכט ט נעס כיטיד פ רדעקן ווי די פארגעסן נשמה ז
פאדערונגען און ט לערייץ ק לט ילעקטר פייינג פריי ַ זיק רן  ,ניט אויף
פיקש נ ל און עקסיסטענטש ל  ,די געזונט ראָ ג טעסדי הייס פריי ַ זיך
ציי ַט ריטם ב פ לן מיר און ויספ רשן ן היץ ש רף ק לינג וועלט  ,די
טמ ספער איז ניט די זעלבע ילקע ר ללס אין ווינקל סל נ ד פונט
אונטער די קע ן ס ייבערפל ך  ,ין די סק רטשינג מ גמ צו די דזשונגלעפון
יקס ל רינג און ימ נירן די סט נינג פריי ַע ציי ַט און ה בן קיין אנדערע וועג צו
ז גן עס איז רייד  ,רייד הייס דער צו ק לט  ,ווי ט קע ק לט פ רומערט מעס
טיי ַך ן
ט ל ,
פרילינג און
וו רעם חלום פון
 ,יטערנ לי ק לט
געלעכטער איז ה ןמיוט לייטיד ווארטן צו געפינען און וויי ַזן וו ס ילודז און
ללודעס צו ש ן סל ולי און וויי ַזן ז בלויז ימ דזש נד ן וויי ַטקייט און מיט
ילו
געהעריק יקווייזש ן באהאנדלט לע די הייס הייס רויסגעבן ,
סק רטשינג די גיט רע געזונט ז ווייברייץ וועקזעצן קולטור וו ס איז
געבוירן זיי ַן פירות און מער דער ווייניקער כיטרע ן נדוינג ה לטן די מעמד
איצט עקסיסטענטי ללי פארשטאפט  ,פעקטיד דורך די מ רביד טי פון
ווערטער ז ק נוויי די דעפנ ס פון שטילקיי ַט  ,האט מער ז רגן צו די ז רגן ז
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איז כאַ ן די חשד פון די נסעד בעריפעקטיוולי טר נסמיטטעד ריכטונג און
שרייבן .די גאנצע אמת איז ז עס איז אמת צווישן געד נק און ק מף וועג צו
געפינען דורך די ביכייוויערז ז דזשענערייט טריקס און מ נוווערז די ש פער
זיך  ,און זען סערענדערד צו די אילוזיע פון מינינגל ס וו רט בער רייטלי
נדערלייינג קט
געזאגט ,בער עס ס נב ליוו ב ל לעדי פ רעם האט
רטונע זען וו קסן און וויסן וו ס צו ט ן סיטו ציע ז
צו ריין ומגליק ינאָ
ל קס קיין זינען פון זיין אייגן ב שריי ַבונג  ,זעאונג דער זינען  ,מיר ט ז גן
ז מיר ט ן ניט טר כטן און זען וו ס איז וויסן  -ווי און לערנען פוןאון אנדערע
צייכנס פון די זעלבע דער ענלעך דער אין די פ רעם פון דערצו ד איז
ביי ַש יל פון מיסיע קיין בסטר קט זינען פון פ רעם איז נישט רע ליסטיש אין
זיי ַן אמת  -פ רשטעלן ווי ג נצקיי ַט בער פ רייניקטע פר גמ נטיד נ טור
פון וועלט וו ס איז ענלעך און ווי שטענדיק מיר ה בן די ענלעכקייט בער ניט
סיבה הינטערגרונט און פ רפ לן אין זיין אייגן
זיין גליי ַך עס זאל זיין
יילי נייש ן  ,ד איז כ ר קטער דורך וועג פון זיי ַענדיק און געפיל הייס
פל שיז ז קומען פון די זעלבע ין זאל קוקן ווי מ לער פון ר ם פ רעם ווי
גליי ַך ווי רכיטעקט  ,נישט די בס לוט לעצט סיבה ז אויף קיין
שוט פ קט ז
סובדזשוג טי ן דער סובווערסי ן פון דער פ נט זיע פון
געקומען אויס געוויינטלעך וויציקיי ַט און ינסיסיווענעסס נימ רט נט  ,געפירט
שווער
דורך די צוקונ ט ז לץ האט צו ריין  ,און די פ קט פון
פ רג נגענהיי ַט אומוויסיקאון זייער עקסערסייזד אין זיי ַן רעציכע די דערפ רונג
פון וו רט ז שטענדיק בילדער וויסט בילד ד איז מ מענט קאַ טשערד
די ופמערקז מקיי ַט צוגעשטעלט פר גמ נץ אט דזש ינס די ב וווסטזיניק צו
דעם ינוו דעס מיר זיין שרייבן  ,מני ט נט איז ניט קל ר ווי גליי ַך ווישורות
פון ה ריז נט ווו די זון גייט ראָ און כיידז לייערד של פנדיק און געפונען
זיך געשלאגן  ,בער קיינמ ל נעבעכדיק ר עס צו זיין געבוירן ווידער און זיי ַן
ווי ליכטיק ווי עס איז געווען דער בלויז  ,די זון וועט ה לטן אונדזער העל און
ענערגעטיק דערפ רונג זוי אויבשטעלט אין ב וועגונג ווו לע די פרטים זענען
דיסקרייבד צו מינימום סענסיטיוויטי בלויז צו פ רקומען און מעמערייז יעדער
וו רט מיט זיי ַן טיי ַטש און געהאלטן אין די שטילקיי ַט פון דיין געדולד  ,טונקל
קלערוווי נס  ,נישט ר דזשעקט ד  ,בער נישט לעס נד קיין ב רד סדיק
אינסטינקט  ,סיי ַדן איךינוו דעס'ם נישט די איך זיך איז געבויט און טיי ַנען די
טשיללעס  ,שטענדיק פ רשטעלן אין די פיקש נ ל וועלט אין
ילערז ווי
וו ס עס שטייט  ,ן ווער עס יז זעט די ס יעס מיר זענען מיין תהילות פון
נ וטעריי טי  ,די ה רב פ קט פון בלויז היץדי ל וק מ וטיוו ענדזש נז ז ט ן
דעם זייער משוגע און טיף י זדע אין די טונעל  ,איר זאלט קיינמ ל זען די ין פון
דיין זוי פינצטער מיט די רעזולט ט פון די בילד און העל סוף  ,ווארטן נ ר
נברייק ב ל קר פט
ר סוף וו ס מ וט ווייץ אונדז און ושיז אונדז און
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וועיס ווי ג רנישט פ רל זלעך  ,שווער צו וויסן און קיינמ ל áע עס ווי פ ססינ
לערנען איז געווען וועב ז איז איבערגעבליבענע בער  ,אומגעקערט צו
רמירן די וועב  ,עס איז געווען ה רט און ווי צופ ל אין דער געשיכטע  ,עס
איז טיף ש ס ז געהרגעט אים אין פרי עלטער  ,די נדערלייינג ה ס
בער קיינמ ל גליי ַכגילטיק צו עמעצער דער דיין מיינונג דער קיין מענטשן ,
זוי אין ינטעליגענט וועג דערציילט לעמען ז מיר זענען לע אונדזער
ס כ קל  ,און קומט מער פ רשידענע און ענלעך גליי ַך מען ,צו זיי ַן ריגינעל
לי לקע פון קיין קט און די טייל וואס
כ ר קטער  ,אין פ קט עס איז
רע ר זענץ י זדע פ רפ לן אין ל ץ די אותיות די קונסט פון קריייטינג
ל ץ וועט אייגן טויט פון קיין סוף פונט  ,די ק למ נייש ן איז קיינמ ל די סוף ,
די שט רבן רמיר קיינמ ל כאַ נז נ ר כאַ נז צו די וואס וויסן אונדז ווען
מיר שט רבן און קיינמ ל וויסן עס איז וו רט וו ס האט קיין סוף בער שוט
און ינדזשיני ס ביסל טריקי ווי דער פוקס ז וויל צו ק רמען פון ריזיק
הונגער ווי איז לערנען  ,און שטענדיק ווילן צו וויסן מער ,דעמ לט דעם מקור פון
ל נדזשעוו טי  ,קיינמ ל וויסן וו ס כאַ נז  ,און כ טש לעצט קליימער איז
געראטעוועט און אריבערגעפארן די אמונה פון זיינע ב רג  ,און דער לימ ץ
זענען נ ר די התחלה פון פעלדז יוגנט שטעלונג  ,וטוועיגהס קיין הייך און
ווען מיר זענען ראָ און מיר זען ווי פיל מיר ה בן שוין טשיווד אין ווינינג נ ר
וויסן ביסל מער צו זיין און קיינמ ל וועלן צו פ רלירן און לע מיר קענען פליען
צו קיין פונט אין אלץ פ לן וויי ַל זיי לערנען צו פליען און ימ דזש ן לץ  ,בער
לע פר גמ נץ זענען ווערטער  ,געדאנקען ,און געדאנקען .טיף וו סער זוי
טיף די קונסט פון נארן לודינג צו טעמע נישט זיכער דער ים לופט און אויס
ווי אויב דורך מ גיש ענערגיע פון ליגהטנעסס און סענטימענט ל עמבעבעסיד
ביסל מער דערצו קומען פון איינער בוילעט מ מענט און
און טערנורענט
קיינמ ל ינווינס ב ל וויי ַלזיין נצחון איז שטענדיק זיין ב זיגן און ווי מער
געלערנט נ ר צו זיי ַן לוזער איינער מער של כט אין וו ס ג רנישט זאגט און
פילז די סליידינג טעם פון אים וואס האט נצחון  ,ר עס איז גענוג צו לערנען
.און לערן צו לעבן מיט לע ז אָ וו רפן אונדז
וו פר גמ נץ
לייערד  ,ס נגק אין די וויי ַטקייט איין סטערוועל נ ש די מעט ל טרעפ
רייניקונג שמ טע  ,עמער אויף די שט ק  ,קוו דר ט מירמלשטיין  ,די ווענט
צוז מען אין פיר  ,איינער פ ל  -דורך  -פ ל פאלן און טיף  ,ביסל  ,עמעצער
סטערז דל גע טונקל ליכט  ,פענטיק  ,איינער פ רלייגן די ייבערפל ך
נים  ,קוק
שטר ל פון ליכט מיט ש טן ווירקונג  ,רעפלעקטי -פון די גלאז
ביי ַ די ש ענדל  ,איינער דייווינג  ,בר ך  ,ימערדזשינג בוי ז געראטעוועט מיר
פון טש וקינג  ,משוגע ,אנטרונען און פ רפ לן צווישן שטערן און די ליידיק
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תהום פון מיי ַלע אין טערמינען פון שטעלונג  ,אין די פולקייט פון צ רעס און זיי ַן
 ,איידער מורא  ,דעמ לט וועק די י נע אויף די וועג ראָ ג נג פליעס ט ר
די י נע איז אויף די שט ק און דעמ לט רירנדיק די ערשטער געזונט ,די
ערשטע בילד די געזונט פון טיף אפקלאנג די עמ טינ ס פון פלוספעדער
שווימעריי ַ אין וו סער  ,לעס ף דזש מ ינג בונד מ ב וועגונג און לע ז
ברידז און איז דר גד ר דעסוו נעסעסטע אילוזיע  ,איז נדערש ר
קע ן פון ר פונדעז ,פליסיק און ז לץ שרייבט ן ק ליר
מ מענט אין
רטיי ט ל נט ז
בליי ַפעדער  ,איז ן קטי ר אין די וויי ַזן ק למינייץ
בעט אויסגעגאסן פיזזי און
מאכט מיר צופרידן  ,יזש מע אין בעט ,
פ רשידענע  ,עס איז געווען בילד ן דעק ר ציע  ,לץ ינ לייש ן  ,טוישןפון
מערקונג  ,און די טר נסמוט טי ן איז קענטיק  ,קיין טרערן  ,קיין שורות  ,קיין
!ללים ן ע עס פעלנדיק לע אין לע  ,געשיכטע ז טוט נישט וו קסן ניט
דערשיי ַנען  ,קוים דערציילט און זענען געבונדן  ,אמת  ,קייטן און ל קס אויף
לע זייטן ש ר ץ  ,ציל און איז רויף סט ונדיד ווי פיי ַל ן פ רנעם ,
עקל געשריבן ס ילד  ,ינק נטינענט  ,בלערד שרייבן  ,קיינמ ל
בונד
וועק  ,לע ער האט געזען געוואלט און וואס האט שטענדיק געוואלט צו ה בן
זיי ַענדיק  ,ק טינג און ר ולד
 ,און אין דער הינטערגרונט וו לט ניטפון
ר סט ב רד  ,איין וו נצעס  ,ה ר  ,איינער לוס איינער פון יעדער נים ,
פ רבינדן פון יעדער ינס לוו נסי זיין זינד  ,זיין טימעלעססנעסס צו ד טע און
אט ט וט לז נ ר און בלויז שט ף

די דעמ לט עקסטענדעד אין ז מד  ,ערד געזען און געלעבט  ,אלץ זינט די ציי ַט
פון די ונטערטוקנ זיך  ,לע שט לץ גל ווס און אראפגענידערט צו די דנ פון
לוצעמדיק קלאַ
שוט ליד  ,מ כן עס אין צו רידנקייט פון
וועלט געזען
 ,זעאונג ,מיר לע לעבן דער פ קט פון איין פון אנדערן פ רגעפיל ע עס
וו לט סירן און וו לט מצליח ס זמע באפרייט און וואך צו זיין געפיל און
בריוו פון קיינמ ל גאנץ ס ניט פון דיט טשט גר ם  ,געלאפן איין ז ץ ז
פ סע  ,זויווו מיר וו לט ניט גיין אויס און ווו מיר זענען ן געגאנגען צוזאמען
די שורות פון מיסטעריעז דיסאַ יר נס שטויב אויף שמוץ פ קטיש פונט אין
לע פ נט זיע אילוזיע דעמ לט ופריי ַסן די ק מעט  ,און דעם ל נעט
לעבעדיק איז נישט שטענדיק בולשיט מיט ס ס עקטיד ינטריג ב זע איז
מ ונטעדדי ל ן טוט ניט ב רט דעמ לט בז רבד הערן איין קול  ,און דער
כ ול פון די וו לף בריוו איז געשיכטע  ,שליימעס צעשטערונג איז ק נטיינד אין
ר קעט שטערן ביטשפר נט זוי טשודנע וו ס האט שוין געזאגט און נהייב
ראָ די טרע אויף די גייןדי ליידיק איינער פ ל פון שריט  ,דעמ לט דער
מעט ל רענטשע איז ט מ טיק און בלויז איין יס אויף די טיי ַך  ,ב רוועס
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און ק לט  ,לע ז טוט נישט ויסקומען צו זיי ַן איז לץ פארשווינדט און
וו נישיז .כל וניווערס ל איז ווי עס איז  ,דעמ לט נ ר איין ש ר ך  ,מויל
געעפנט דורך ד רשטיק פ רגעניגן צו אט קוש איר קוש און פ רל נג  ,ביי ַסן
פון דיין קוקן ווען אויף דער י זדע פון דיין שיפל ציען איבער און ט ן מיט
קטש וו לי ז ך וו ס טוט ניטאיז ונרע ל בער טרעפן  ,דיין נ ז עטיז
וו רעם געפיל  ,און פליעס און ק נגקער לוט  ,איר ה רץ שטיין אין די
רטרעט ניט שטענדיק פ וט גר פט אט די
ב זונדער לעבן
סט וו
מעשוג ס וו לט ה בן מייושעוודיקיי ַט איז צו די פונט ווו לע באשאפן און
קר פט פון בלויז עקזיסטירן מיט
פריי ַ קוש ווארטן צו ה לטן  ,מיט
מ ע און
איבערצייגונג  ,שטענדיק טייד צו זיין ה רץ  ,ווילינגנ ס צו
שטר ם בילדער די קר נט אין די קרייט זענען פיר ווענט און בליק פון
פ דעם ן סיבה ווארטן צו ילומיניט די קר פט  ,וו ס איז ניט דערשר קן  ,ניט
ווינס דער פארלירט  ,איז דער פ רל נג צו מ כן און ווייג ים מיט ב רשט צו
פ רבן די גאנצע אלפאבעט מיט יעדער ק ליר  ,זיי ַן סיל ב ל אוןשט רקיי ַט ,
ק למ נייטינג אין די שטימונג צו גיין און גיין און ל זן זיך גיין  ,ס עציעל צו
בויען של ס אין שטיין אונטער די וו סערפ ל און די טיי ַך אין די קייט נעמען
לץ אין פר נט  ,אויבן האט ע עס אין מיינונג  ,זייער נדערש פון גליי ַך און
שוט מיי ַסע פון רומפ רן ,די געזונט פון ווירטו סיטי ז איז ניט געזען בער
פארשפרייט דעמ לט קליימד אנדערן שטאַ ל רויף די לייטער נ ך געגאנגען
צוריק אין שטיי ַגן פון שריט און לעוויט טינג און נ ר איינער טריינג צו קריכן
יעדער שריט צו דיין פעסט און ק נווינסט לופט ימ דזש ן די י נע זלינקס
אויף די ט רמ ק שט ק בלויז האט שליסל  ,און עס איז געווען ניט ש ד
אדער דיפענד נט איז צו ה בן אמונה אין דעם איין שטענדיק גלויבן ויסז גן
לעבעדיק און ב קומען נ ר מ מענט פון שמעקנדיק הייס ל נדש פט אויף ים
שיי ַנען זען איר צו ליבע אין מיין ונטערטוקנ ,שוין מיין ל זנ שווימען מיין שיפל
סינגקינג אין די געוואשן שט ף ז קלינז די י נע מ ונטעד אויף לעבעדיק
צימער ווו קיין איינער געוואלט צו זיי ַן און איך נ ר געוואלט עס דעמ לט ריי ַן די
טיר איז געווען אויס פון לץ און קיינמ ל ימ דזש ן די ן  ,איז די פ רל נגצו
ה בן איר אין שלייף די ה רץ און דיין ר  ,עס לע מ ינג און דעמ לט
דער טערבי ל נט  ,איז ווייניקער פיליק און אין די ב מינג פון די ש ילן איז שוין
ר שלום לץ אינאיינעם מיט פארשיידענע זינען
געשעעניש פון מלחמה
איינער פון די גיין און יקס נד וו ס פארקערט אוןנ ך די פויגל געז נג און
דילייץ נ ר היי ַנט געלערנט זיין מוזיק אין דער ליריקס  ,לע אויסגעשטעלט ן
ק ו רד נייטיד די רבעט איז צו ברענגען און סוף מורא ניט גלויבן און לעס ף
ניט צוריקקומען דעם רומפ רן לע די וועג איז שוין טיף פ לן אויף די ד ך ,
די ענצטער דזש ר און ק לט  ,אין דער פינצטער פון ן קט פון פ קט ,
קיינמ ל געטראפן בער געמאלדן און עס איז געמיינט צו זיין ינווענט ד
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געד נק ז רויסקומען איז געווען בלויז ויסגיסן ז וו סער איז געווען נ ר
וועקזעצן פון דיין קוש פ רל נג נ ר צו דיר און ש ילן די י נע טייל איז
פן
ל ן צו פ רבינדן איר ט ן ז איר וועט געווינען פילן ר ש יציק
בלייד איז שט רק שרייבט ז ניט של גן שוין געפילט בונד אין פריי ַ שטערן
י זדע אויף די צוקונ ט ז וועט ניט קומען  ,נדערש פון די
נ כט
פ רג נגענהיי ַט און פ רשטעלןאיז די קו  ,עס איז געווען נ ר געשיכטע ז
לע דעסעקר טעד און סוף וו ס איז לינקס פון לוט צו נ ר שריי ַבן די ליבע
פון איין ה רץ צווישן צוויי ווענט אוממעגלעך צו ש רינגען  ,ווו וועגן ג רנישט
וועק אין עפענען קריי ַז  ,קוו דר טרעקט נגגי לער איינער ז טייטנינג
קנו  ,ש קל וועק די שטויב און זען די י נע נ ר נרירן דיין ש ד און
פינצטער ל ץ פון פ וט גר פט בילד  ,די בולקע פילם  ,קליין בילדער אין
שיידז פון פר גמ נץ זען ז דו שפיגלט אין שטיק ווו לץדזש ינס וויי ַל איך
 .ווילן איר  ,שפיגלט אין מיין בילד  ,איר ליין ביסט דער ש יגל ר ם
די געוויינטלעך
ווי צו ב קומען אויס פון דעם ווייטיק ז יממערסעס און ש ר נז די צ רעס פון
ר קוק ן מ רד ,
ווייטיקדיק איינער און בלויז .עס איז געווען גענוג
דיסקוטירן און יעדער טרער פ ל איז ופדעקונג פון לייערד ה רץ און דעמ לט
דעסעקר טעד ערייז ז קר נט דרייווז מיר משוגע און מיין ריסץ און קייטן רום
די שטו צו זיי ַן סענט נסט צו קר נק נשמה און פינצטער שטויב ז מירב ב -
רע פון דעם
ברייקס דורך די סענסיז און מער פיזיקלי ומעטומיק
טערבי ל נט ליענ טי ן שורש נשמה איז געפונען אין איינער מייז  ,די
זעלבסט איר דר גד דורך די קר נט ס במערדזשד אַ טי פון אנדערן ט ג ,
סמ שט די קייט ז ביינדז מיר דורך ריליסינגאין !מעט דרינגלעך מ מענט ,
 .לעמען יקס עקץ די ל ג רי פון לעבן  ,טר נס רט ד בוק ליק מ ומ נץ
ד ס שיי ַנען און לייץ די פל ם ז á ,די שטורק ץ ברענען  ,פולמינ ר
ברענט ר איר מיין רעם ה רץ  ,פריי ַ פערד ווארטן צו צ מען הנאה לע
וו ס איך פילן  ,וויי ַל איר פילן ווי איר פילן  ,אין דעם ינפ נ ט ציי ַטוו ס
לט קיין לעבן צו זיין
ינערסעקץ מיט די רומיק פ רג נגענהיי ַט און וו ס
 .געלעבט
אונדזער ווידערטרעף טהרעשינג אין מ גיש ז איז נ ר דער קוקן איר און זען
דיין מוטער ס נים  ,די געפיל פון וו רעמקיי ַט און צערטלעכקיי ַט לע די
פארביטערטקייט נ ר ד ר ן בלויז כאַ ן מיר צו לעבן און שטענדיק רויף צו
סק רטשינג ב וועגונג פון די ליפןסענסו ליטי ,
זען איר שט רבן
רומנעמען טיי ַטש ווארטן צו זיי ַן געלעבט יט -פון
טר נס ער נט גליק ווי
שט רק פ רב נד ס עציעל געזונט צו ווינטשן איר  ,ס ייר צו זיי ַן זוי
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גליקלעך ווי
 .ריי ַנדש

עטיז איין שורש ס ון  ,נערטשערד און געשטארקט די
ט איז די נ ובליסט פון ליבעמאכט מיין ה רץ קלאַ ן דיין ג נג

פאטער איז געווען על פאטער די מ גיש מ מענט פון גרעסערע לערנען אלץ
ה ן צו גרעסער ליבע צו ה בן גרעסערע ליבע קינד נ ר ליבע קינד מוטער
איז גיג נט שטענדיק טענטיוו און ינטעליגענט פאטער און זון מיין זון
יקס ל ודז מיר מיט פרייד געפיל ,עמ ציע  ,ליבש פט  ,ליבע און ליבש פט ,
איז קר פט ז ללודעס אונדז ר אייביק פרייד  ,די וועט פון ליבש פט ,
יי ַנטיילונג  ,לערנען לעקציע און וויי ַל פון ביידע איבערפולט מיט גליק צו ז וו ס
מיר ס ייר צו זיי ַן אויף אייביק יונג לערניינגל אין נהייבער פאטער.צי ה ט
איר מיינען צו ליבע איר  ,איך פילן איר  ,ווי יעדער מ מענט פון דיי ַגעס קשיא
און נ ר ביסל וויי ַל איך פ ססינ ס .דיין ברייטנ ס איז ר מיר שטענדיק
עקסט טיק בילד אין ר ם ווו די צוויי ק בעמ ס  ,בער איר זענען שטענדיק
דער רו $שיין .אוועק געקומען די שוט זונופג נג צו בלויז טר כטן איר
ל מבירן ווי מיר ב ריי ַכערן  ,איר זענט משוגע אמת צערטלעכקיי ַט
טרער
איין ט ג ער האט

טרער וו לט

וועקלייגן אין דיין

נים

ר קיין מער
טש ר רעס

חלום געוואלט ינטענסלי ונטערטוקנ וו וק רויף אין די מיטן פון די ים פון
של ף ז וועט לעצט י רן די ווירעס  ,די כ לוימעס לונ טיקער  ,נ כט פון
נשמה ז ביי ַ פ רנ כט די פיגור פון ש טן ינוו דעס און ווייק נז די טונקל פון
ריין און רוי אילוזיע  ,די מער אייביק וועקןאון זען וו ס עס טיף של פן איין ט ג
ד רט  -צו וועקן רויף און גלויבן אין די מיט ס פון די שטענדיק חלום צו
דערגרייכן און דערגרייכן נ ר אנדערן שטיק  ,זיי ַן ינפ נ ט שורה מיט דיין
 ...ל ך
ר
ר מער
וו נטעד קוש פרידלעך של פן ז נומבס אונדז און ווינטשן
א שר ניט וו נ וויסן די זיס אין איר און איר ז גן גוט ווערטער און דערפרישן
די ביטינג פון ש קל פון ה רץ איר טר כטן איר ענג  ,ינטערטוויינד און
קיינמ ל ונטיעדאיך בין קר נט אין די וועינס וו ס דיין ה רץ ומ ס'ם
טעם פון לופט מיט ליגהטנעסס און קלעריטי קיינמ ל רידמיקלי צ רעס דער
בייז בע טינג'ם ווי רעגן וו סער און שטיין אין די ס נד'ם דיי ַן  ,איינער ז טוט
נישט אָ טיילן גרינג און ס וו רינג איר ן אירב וויי ַזן ד איך בין ה לב אין זוכן
בונד ז
לייערד שטיוול ונטיעד ווארטן צו בינדן און
פון זיין קעשענע
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 .קיינמ ל ופמ כן וויי ַל איר זענען די שוך פון מיינע

ר איך ה בן ווי ליבע
לעבן

אין די אייביק ה לטן עס ד רט גייט ראָ און דעמ לט ד רט איז קיין וועג צו
קעמפן עס  ,רום אים דער מ ני ולירן עס איז די טער ר פון דיססידענט
בורבלע און ק למינייץ אין איין פונט של גן די מיינונג פון בריאה  ,פ נט זיע
דער נ ר פ רב בליענדיק ש ור פון גריןט ן און ז ט ן כאַ ן לעבן צו לעבן
און בליען  ,ד איז די כעזשבן איר שטענדיק געוואלט צו פונט אויס  ,לעבן
ינטענסלי
ליבע
זע געשווינד געפינט די פ רל נג צו וו ן עס געגאנגען און קר שינג אין די
געז לצן ים שטיינער און לייט ד טיף און לייערד אט שטייט
די ק לט ז גייט אריין די פרידלעך שווימעריי ַ און פ רטר גן איך געפונען זיך
ינוו לווד מיט די מקור פון וו סער געטינג צו די מערב דורכפ ר צו די אנדערע
זיי ַט ג רנישט איז שווער נ ר קיינמ ל טרעד די זעלבע שריט און שטיי ַגן מאכט
דיין ה רץ ש ילן מוזיק ז רופט צו איר ווינט ,ים און ערד צו געווינען גענוג צו
 .ליבע
וו נט
אויב עס זענען געווען צו סירן וו לט ניט וויסן בל וז ק לט  ,ב ב לי טשילד
דעס קרייטיד דעם מיינונג  ,און פארקויפט די נשמה  ,די ריין וו פן ן
סענטימענט ליטי וועג  ,טייד צו גוף וואס וועט ה ללוסינ טע און זיי ַענדיק
קיינמ ל קומען  ,וויי ַל די נשמה טוט ניט נטוישן  ,אינטערעס
סו ערי ריז בער עס איז ריין דעמ לט ז ר מ נ נטלי יקס וזיז
פארמאכט קריי ַז  ,דזש ר מיטל צו ז מיט די סובדזשוג טי ן און די אילוזיע
ערייז ז פון די יממענסיטי דונער און לץ סטאַ ס ווען דער ברייטנ ס פון די
ווירקונג בער די קרענק פון די רוח די באדערפענישן פון די גוף אוןק נש סלי
ל נדזשיז אונדז אין דעם תהום פון זיין אייגן זיי ַענדיק און לעוויטע  ,און בלייבט
ווי אַ ענדיקס וו ס דיסטערבז די שטימונגען און די קרענק פון די רוח איז
נוווקס דערטראגן ווייטיק און ווי נעגל דזש נט ז די ווירקונג און ר ל אויף
וואס איז מעטער וועק און די גיין איז דערב געגעניש פון די נשמה  ,די גייסט ,
די גוף גרו ט אין לעבעדיק ווו לץ דעסט ביליזינג סיבות דער וויי ַל די גוף
קענען ניט טר גן צו ווונד עלטער דער חולאתן פון יילמ נץ און דעמ לט דעם
גייסט פון זיך און עג יזם קומען צו אונדזער וועט בער דיסטערבזנשמה און אין
דעם ש יץ פון טראכטן אקטן אויף דער גייסט פארדארבן און ב דעקן ריין ,
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 .שט רק שווער ווי

וו נט געקענט צו ש רינגען
טר כטן

א פליסיק אויסגעגאסן פ נט זיע  ,מ ך פון פ רכאַ טקיי ַט איינער געטובלט
מעשוג ס און טיף עס שטיצט מיק בלי דורך ה רמ ניע בימז און מ גיש
ינוויידז די גוף און ענ טרייץ די פ רכ לעשט ב וווסטזיניק פון דער וועלט פון
אַ יר נס ז אט לעבעדיק ווערט די שיינקייט פון ריין טעם אוןומענדיקיי ַט
ווערט קענטיק גרענעץ צווישן ווערטער און יקס נדז געפילן און ש ילן ן
טראכטן ויסבעסערן דיין גרונט צו טר כטן און ימ דזש ן אלץ געחידושט
 .סו ערי ריזע די זיי ַענדיק  ,טראכטן און קטינג צו טוישן
פריי ַנדש פט
טוויליגהט ביי ַ פ רנ כט זען לע געשעעניש ביי ַ די ב שיצן וועק פון די
ויסגעטר כט פיי ַנט  ,די של כט וו לט קריי ַז טרוס מיט שלום פון מיינונג ,
טורנינג די ז כטקיי ַט  ,די נ כט איז פ ללינג  ,און איך אנגעהויבן צו פילן ז
פ רבינדן ז פילן די ווייך הויט וועטאון יידזשל ס ענערגיע ריין ריי ַנדש ט
שטארקער ה וויי ַע פון ליבש פט ווי קיין ליי ַדנש פט דער ליבע און וועלכער די
נעסט נ ר די פ רבינדן פון גר בער פינגער און נ ר ימ דזש ן וו ס עס
 .עלץ ווי און פארבראכט די קייט פון לע ענערגיע
לערן
ד ז לד און פ ס נייטיד מיט די ס ילד ז פט  ,אגב ט קע פ רומערט דער
פפר נטעד בער זיצן אין שט ט פון פלינק  ,ן די קלענסטער זינען פון
מינ מ ליז ם ר ד זע  ,די גאנצע שט ט  ,זוי צעמישט דער מיס נדערסטוד
ט ן ניט וויסן אויב עס איז ב של סן בער עס לע מאכט זינען איןווען די
שוט פ רגעניגן צו שריי ַבן איר צו בעטן נישט פארלאנגט ווען עס כאַ נז
בלייבט וו נישיז און לץ עלץ און געזען  ,בער נ ר קוק  ,לייענען און שריי ַבן
טיי ַטשן  ,סימ לייט ריבערפירן לערנען און לערנען  ,אט דער טעם וואקסט
מיט די ווינט ,און דעריבער דיסאַ ירינג  ,פליענדיק  7סיז יס נד האט דורך
האט אט ל נדזשד  ,איז די נד  ,קיין פריי ַנד פון די פריי ַנד וואס פריי ַנד און
ינדיוויסיב ל בער ניט קענטיק איז ווארענונג  ,געד נק פון דעם ט ל נט
ז פליעס לויפט  ,לויפט און ימ דזש ן עס ניט זיי ַענדיק בער שטענדיק
וויטנ סינג איז געבוירן ווידער די איין ט ג יעדער איינער נ ר מיינט וויי ַל שוין
שוט
היי ַנט  ,איצט איז די צוקונ ט און דעם שווער שרייבן פון ענדזשויינג
וו רעם רויף און אויבן לע ש ן און ימ דזש ן און ריקריייט ווידער און צוריק
אין ל ץ דורך וו ס קיינמ להאט לינקס עס  ,בער מ ל עס  ,שוין קוקן אין
די זייגער רעפר בלי פ רשטעלן ביי ַציי ַטיק און וויטנ סט פאקטן  ,זענען
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סערוויסט און יינציק געפיל פון פ רגעניגן ז קומט מיט די צעל זן און זוי
נ רמ ל ד רק נינג זוי וו כעדיק  ,און בלויז נ ר די רויף פרי און די
וו קענינג און די טונקל און די ליכט מ גיש נ כט און ר גמ טיק ללי איז
לעוויט טינג און ר ווינג שיפל מיט צפון  ,קוויטשיק און שימערינג קורס זי
איז געווען  ,ז איין פונט  ,מיט קריק און ים זוי שווער צו ימ דזש ן איז
גוו לדיקאון ק ל ס ל צ רן פון די וש נז זוי ז דעם ווענדט די ומלעג ל
יר מיד
י זדע ן ב לעב ס איז קוו דר ט ילקע דריי ַעק ריווערסט ווי
פארגעסן
ס רק פ ג ס פון מיינונג ימ ענ טר ב ל נשמה  ...ווי
פון
לעבעדיק  ,געגאנגען אויף די ל ץ בילד פון בל ט וו ס טוט ניט טרוקן,
זיי ַן צושטעלן צו די ען און די שרייבן פון אונדזער ל נעט יעדער נטענע ,
ס טעליט דער איין פ דעם וואס טיי ַנען ק נט קט מיט די אנדערע ל נעט
און געפארן ווי ביימער זיי זענען געבוירן צווייגן און בלומען ג רדענער שיינינג
איז געגאנגען צו פ רקומען  Moonlightלע ט ג זענען ווי שיי ַנען אין דער
און דעמ לט אנדערן ש רינגען  ,לוס ש רינגען צו זען קינד געבוירן און
ס עציעל וו טשינג אים וו קסן און לערנען און לערן לץ איר זען און
פארוואנדלען קט  ,ז דער קינד ס ש ר ך איז ווייך הויט שליטע פון די
קינדער אין ב ציונג צועלטערן און לערנען וויי ַל פון די טאָ ל בזערווער
ר
ק נייוו נס פון לערנען און צו לערנען און וויסן ווי צווילינג וואס ה בן
אין וו ס קעגנציי ַטיק לערנען איז פיל מיי ַן און דיין רויסרופן וועט וו קסן און איר
 .שטענדיק לערנען און וויסן זייער לעבן
איך פילן צ רעס ז ריווענץ מיר צו זען ווי זיי ַענדיק פ קטיש מיט גוט פירונג
בער שטענדיק ווי טרויעריק קל וונ'ם שווינדל שמייכל  ,ין די פרייד טוט ניט
ק נפ רם צו די רויס פילן ל זנ שווימען ז מאכט מיר אויס פון די נ רמ ל
ל ץ וו לט זיי ַן טר וו לינג און סטייינג ביי ַ פונטווו דיסט אייגן מיינונג פון
ביסמ ל סטרייד  ,ומנ טירלעך דערשיינונג בער ווי ן כיי ַע פילז די
פילן
ווילד רעציכע און גיכקיי ַט  ,סט רץ סטר נגלעס און קילז ווי ינייט קר פט די
רעדעסטינ טע צו דורכפ ל אין דער ציי ַט און אין שטיי ַגן און אויף י זדע ן
ש ור איזבילד רעוו לטינג  ,כייטפ ל און זינדיק ט קע זעט שבועה אין הימל
טעמ ער טור הייך  ,קומט די פריילעך און קל ר פריש מ ריג לד ז זאגט
ה לטן  ,פלערישיז און וואקסט  ,דעם היציק סערדזש איז נ ר שלעכט ציי ַט
לע די רעציכע צו זיין ק למ נייטיד און ימ רוווד לוצלינג ל זן ע עס דער
ג רנישט ב דערז און יור סט מ מענטום דערציילט איר מאכט די לופט
גע ילדער און שטעלן איר צו טר כטן איך וועט געווינען עס לע ן מורא  ,ן
אלץ לערנען נישט צו לעבן מיט דער טראַ וואס ה ס איר פ רמ גן נישטאיר
זענט  ,אין דיין מענטש זיך איר זען ז גוט מעשים וועט מ כן איר שטערן אויף
ל ן
ערד צו פ לן די אָ ווישן פרעגן ז פ רבינדן די י נע וויי ַל איך ה בן
מיר וועלן קיינמ ל ב קומען צו די סט רטינג ריווענץ ערפ רמינג דיר און
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פליעס פל ך און פליעס איבער די טהונדערקל וד איז מ לטי  -פ קט רי ל
צושט נד ז מאכט אונדז אין דער רעגן הע רטברע קינג ווייך און פיי ַכט ערד
רק טעקטשער
ה ש רע ן
קל ר נים לייענען מיינט צו ה בן
ינזשעניעריע אין זיי ַן מ כט  ,ללודעס צו די פ נט סטיש  ,די רע ליסטיש
נ טיינ ב ל  ,וויי ַל מיר ה בן לע די כוחות ז מיר גלויבן  ,אויבן לע האט
פינצטער רומיק גלאז בער לעג מרע טר נס ער נט סמ וקט ט נעס
וו לועס זענען ווי די בלומען ה בן צו וו סער זיי קעסיידער און וו ס איז די
זוימען וואקסט אין די מיינונג זיין נדערש פון די זעלבע ווי מיר לע ה בן
ינסטינגקץ און רעציכע די זייער נשמה פון מענטש אויסערדעם צונעמען
טרונקמ גיק איז די ר פ נג טונעל אין וועלכע מען זעט די זיציע ליכט און
דנ גרוב לע מיר ה בן ריין
נ
וועמענס סוף איז די דער ילינג פון
 .געכאפט און עקס קיוט ד
זע  ,קיין איינער ווינס אין זייער וועלט די טונעל איז גייט פארביי לעבן ליכט
ריי ַנשריי ַב און ילומ נייץ דיין וועג וויי ַל וו ס מיר ה בן איז דער לעבן שורה און
 .ז איז צו זיין באגלייט
ליבע געליטן טיף ליבע איז

עלץ אויך פארגעסן די דנ העלפט פ רפ לן
 .תשובה געטאן און געלעבט

מ סקע לעבעדיק אין די סוף  ,ווי צו סוף לע און סוף  ,זע  ,וו דע ג רנישט ווי
זיכער ווי בעת ג רנישט מער ומזיכער ריי ַנלייגן קליינטשיק און קעסיידערדיק
שורה פון גרענעץ ז טוט נישט פ רסיז די ינפ נ ט  ,זוי ווי די שורות ה בן
צוויי ווייזטדי זונופג נג און דער נ ר ינפ נ טלי נ ר די נים פון טויט איז קומען
טעם לץ עלץ  ,נ ר וויי ַל זיי קיינמ ל געזען אן אנדער נים
סל ולי ווי
 .בער די סדר צו מ סקע די טונקל
זיק רן
ר איר געליטן ר איר עלץ ליב געהאט דיר מיט איר געלעבט קיינמ ל ליב
געהאט אן אנדערן וואס געקושט אין איר געזען אין איר קומען אין די ליבע ז
וועט שטענדיק געדענקען קיינמ ל עלץ זוי פיל צ רעס ג רנישט מער גרייט
צו שט רבן ר איר דורך מיר ר איר געשריבן ר זוי ז איך געליטן און
 .געשטארבן און קיינמ ל ר איר ט מיד נ ר עלץ פ רפ לן
ליבה בער אין

געגעבן מ מענט געווען וויי ַט בלויז איין ט ג וועק פון די ליבע
 .פון עמעצער שוין ליבה בער
רעפלעקטי נס
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ר ע עס געבוירן אין דער ש יגל איז מיר און מיין אָ ש יגלונג
ווארטן
פ רטר כטנ נ ר ווי גוט און ניט נ ר זיי ַן בילד אויך ד ס שוט אָ ש יגלונג ן
 .ש יגל איז טר נסמיטטעד
קל ר נ כט אויף טונקל נ כט ווי קל ר ווי די פ רט ג ווו עקן דורך דיין כיין
 .ווערן ווי דער אמת כוויסלינג פויגל ז פליעס און לע ס ייר צו ריי ַהייט
שרייבט
ען יריזיסט ב ל
איך  ...און די גרעסערע גוט ז קענען ה בן ר לע און
ס עציעל ס ייר בלויז צו געד נק
גייט פארביי
געשטארבן !יא  ,עס איז געווען די נהייב פון די סוף די נהייב פון די וו לטע -
נים ן פארביטערונג  ,בער ן צערטלעכקיי ַט איז דער י זדע געמאכט קיין
בילד  ,און ן מוט אַ וזינג די ל ו סט און די העכסטן איז ציי ַט צו פ רל זן
דער בליי ַבן אין דעם רט  ,ימ דזש נינג לץ און ע עסטייל מ ל ער
ז זאגט ט ן ניט מורא
אוועקגעגאנגען  ,און געגאנגען צו די עקסטרעם דנ
אדער ציטערן די י זדע האט קריק דעם וועלט געטובלט אין די טיפעניש פון
שיינקייט ז לע איך ה בן  ,איז לע און לע  ,איך ווילן ג רנישט  ,ר ווען
 .וועט ל זן ג רנישט וועט נעמען ,ז ס וו ס איך געד נק
 .ביסס'ם

טה ם ווו דער ריס איז דער סוף

וו רטן און ער ר וד געזונט  ,געוואלט און פעלן דזש מ ינג  ,סקי ינג און
סמ קינג איז געגאנגען אן סקר ללינג דעסטינייש ן דיי ַגעס וועריז מיט עלטער
ססימ מ דע ווארטן ר ע עס  ,מיר íכ טש שטענדיק לעבעדיק אין נסי ס
.שטענדיק ווילן ע עס  ,לץ אין אונדז שטייט ווי גערן ינוו ל נטער לי
לייטער
עקוו סי נעי  ,בער דער רעזולט ט איז געווען ניט נ ענט צו די  Satאיך
דערוו רט  ,ראָ די טרע און די ליפט צווישן ליכט און פינצטער און טייטנינג
אט ער גערן רגע מ נוווער עס ז געגאנגען רויף און סל ולי אראפגענידערט
 .קיינמ ל פ ללינג
ר ש פפיסע
א טרער  ,ינטויש ן דער צעשטערונג  ,ז געד נק איז שיין טרינקען פון
די ק נטין פרידזש און ברענגען צו די היגע הוי טקוו רטיר און לץ געץ
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 .ס טי טעד און גלענצנדיק עקזיסטענץ
לטער סוף  ,ס ף זוי זי איז הערן צו די ווערטער וויי ַטער פון געזען דעם
טער פייינג ווי דער געווינער ווידער ניט ווילן צו גיין און דעריבער איך בין און איך
בין קורץ
ס ל
וו ס איז געווען געשעעניש עלץ ס ד נד דורך פ רט ג איין סן ז געקומען
מיט נייטפ ל געלעבט  ,ריווייווד און ריב רן בין ער די שט רק זונטיק
רמעט
ריב רן אין די פ רה נג פון רויך זע  ,ד רט ער איז געבוירן ן
געשעעניש זע  ,עס איז געווען מ ומ נטערי און די ל טע באוועגט וועק און
בלויז נ ר צו לעבן אן אנדער לעבן ר בילד איז שוט זען יעדער מ מענט
אין זיין בילד און ריב רן
זוכט רפום  ,די שמעקן פון מעשוג ס  ,מ דנעסס מוטשען פון געד נק ן
לע ונב ונד ק רעוו  ,ה רץ יתום  ,די ווייטיק פון איינער ליבע דורך זוי
פילע אנדערע ז כערץ די קוק און קילז די פ רל נג און ל נגינג פירן נ ר
מ מענט דעם מ ל פון דיין געד נק  ,מיסט מע לע עקזיסטירן נישט בלויז ווי
ערלעך בילד בער רעכט צו דער אויסזען דער צושט נד דעם גיי ַסט טוט ניט
שט רבן אין די ציי ַט פון לע גשמיות עקזיסטענץ און לוצלינג לץ גייט וועק ,
 .דער קען פירן
לעבעדיק דייינג
צווישן לעבן און טויט ?וי !מחילה  ,עס איז געשטעלט ?קל ר ווי דער ט ג  ,ווער
קיינמ ל געהרגעט ? לעמען האט לינקס צו לעבן מ מענט .כל ן ויסנעם ווי
ב לד פ ט ל טר כטן מיר וועט שט רבן ב לד און דעמ לט מיר לעבן איז זוי
 ,דער דווערסערי ל לעכערלעך
ליווער
ליב פריי ַנד  ...איך שריי ַבן צו וויי ַט  ...איר זענען פ רביי ַ  ...מיין קליין פריי ַנד ...
היי ַנט ביי ַ נ כט מיין נשמה שרייט ר איר ! ...נעמען מיין ה רץ געלעגנהיי ַט
 ...ביטע מוחל מיר מיין פריי ַנד  ...מיין ריי ַהייט וועק  ...פ רפ לן אין הימל ...
איר זענען גענומען  ...רעטורנ'ס פ רגעניגן  ...זוי שטיל  ...סילענסע  ,די
 ...ה לב-וויי ַ צו וואס געשטארבן  ...זענען מוחל  ...לעצט וו רט
איבערגעבליבענע
אויב יוואַ ערייט מיר מיין נשמה  ,ג רנישט וו לט בליי ַבן סוד לוס דעבריס ,
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בליווי ס צו פ נט זיע .ימערדזשד פון

סובווערסי ן פל וץ ייד לנ ס פון
 .אנדערן מ מענט  ,ב זונדער
זיי ַן

א געזונט  ,מויל ה רץ  ,מילד פ רבינדן  ,ק ליר איין חלום צו דערפרייען
ש ר נ ס ן
מ מענט  ,פ רצווייפלט יינציק און ינס ייערד פון
אין
וויי ַטקייט ן שיעור ק טינג גער נגל  ,וויי ַטער פון די פ נט זיע ז פייגעלע
בלוט בילד פוןרויט און ינפליימד דורך געפיל ווייטיק  ,עס טוט נישט ה בן
רעטעניש  ,בער פ קט  ,זעאונג .ווען די אנדערע ג ט צוז מען און מיר
אַ ר ווער און ינקער דזשינג קוקן פון ן עקזיסטענץ ,
גלויבן ווי
 .דולטער טעד  ,ריווערסט און מירערד
פון לע די ווייטיק איך פילן ז איך געהערן צו עמעצער ן מורא רחמנות ,
משוגע  ,ססי נלעסס און ריין נשמה ן קר נט נ דע  ,בער ינטערטוויינד
 ,און פ רייניקטע  ,איינער  -וועג  ,לעצט וועט און ה בן  ,אוןביי ַ די סוף
 ...ג רנישט זיין
וועק
שטום פ רבינדן
אויב ריר און זען דיין וועלט  ,וו לט זיי ַן טמא  ,ן
סענסיטיוויטי  ,ביי ַ מינדסטער גלויבן ז עמעצער סער סיז מיין וו ר .מיין
ומעט איז שוט ווי לע גליק טט ינ בלע ווי נ טיינ ב ל .דורך מ גיש  ,ן
געש עט אין ט ג איר ז גן  ,פ רבינדן מיר פילן  ,ווי איר קוק ביי ַ מיר און זען
וואס איך בין און ניט וו ס איך וועט זיי ַן וויי ַטער צו איר .א ברענען גליי ַכן ברענען
ווייטיק אין מיר ז ענדס ווען לע ברענען .קיינמ ל האט איר  ,דורך די וועג אין
איר וועט ז גן ז איר ליי ַדן וויי ַל איר קיינמ ל לינקס אים און וויסן ז ליב
 ...געהאט איר און שטענדיק וועט ליבע איר
די פיגור
 ...איך ליבע איר מער

ט ווי יענע ז מיין ה רץ קענען של גן

איך טעמען אויס | איר ב גיי ַסטערן איר | די זעלבע לופט | צו ליבע
 ...איך בין לע פארבן צו מ לן דיין וועלט
ר מיר ,

ר איר און

ר די וואס ווי מיר
יינ מ ל

שורש אין מיין ה רץ היי ַנט  ,דעם בוים

געפלאנצט
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עס ס גערופן ליבע

ר אלץ לעבן קענען זיי ַן ט רן וויי ַל ער לעבט ין מיר
טר נספ רמער
 .גלימינג וו ג פון מ כט ז יבערמ כן פ קט

עלעקטריק ל ט פליע ק נטר לס די שטעלעס און דעסט נייש נז פון
 .וניווערס ל מ כט
זונשיי ַן
ילומ נייץ די געדערעם
 .דיק די ערדישע נ טור
 .ליכט מקור פאלן ווי טראפנס אויף דער ערד ז דער מקור פון לעבן און ליכט
ליי ַכטטורעם
 .קעסיידער זוכט יוו ט ללי ב וועגונג פון די בנ רמ ל טי
עלעקטר קוטי ן
 .נ יסי נערוועס ינטלען מיט ה רץ עלעקטר קוטי ן
ילעקטר ומ גנעטיק כוואליעס
 .קום און גיין די וו וועפ רמס געדאנקען רום דער קריי ַז פון די כוואליעס
עלעקטרע
לויפט דורך מיין גוף דעם קר נט ז ברענגט מיר צו דער קריי ַז כוו ליע
עלעקטריק ל דויפעק
 .איך בין אויפגעטרייסלט דורך עלעקטריק ל ימ

לסיז סערקי לייטינג מ דע
די ליכט פון אמת

 .ינטענסלי שיינט די אמת ווען דיסק ווערד דורך שטו
בל ק וט
 .ק ל ן איז די ויסגעמוטשעט דורך קולות העל געפיל פון זיי ַענדיק
ליכט ליכט
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ליגהץ רויף אין ווייטיק
 .קיומי לייטיד די צעל זן וו קס
עלעקטריק טיר
 .ע ן דזשענטלי רירנדיק  ,בער קל וזינג קיין ציי ַט צו עפענען
מ ט ציקל בענזינזעג
 .ק ט מיט וויבר נט ה ס רוץ פון טונקל ענערגיע
ילעקטר קיוטיד
 .ילעקטר קיוטיד אין ליכטיק רויך קלירז זיק רן
ילעקטר ומ גנעטיק געברויז
 .סוו רם די טערבי ל נט ינפ נ ט עלעקטר מ גנעטיסמ ס מחשבות
ילעקטר פייינג Ray
 .ווי

ילעקטר פייינג ענערגיע קלאץ

ר ליזעס מיינונג
דיי ב ליק ל לייץ

 .יעדער זיי ַענדיק האט

דיי ב ליק ל ילעקטר פייינג ליכט פל שיז
בלינקינג
פל שינג לייץ לייגינג מיר
 .די דורכפ ר פון די נבר וק ן קייט
טונקל ליכט

 .ו ייק לייץ ילומיניט ויסטערליש ביינגז אין די טונקל ליכט
עלעקטריק ל דר ט
 .ווירעס לויפן דורך מיר גוף וויבר נט ענערגיע
ילעקטריק ל קריי ַז 10
סוב און אנטוויקלונג אין דער  10קריי ַז און עס איז
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ינק ררו טיבלע מ כט

 .דורכפ ל
עלעקטריק ל פ לן
 .עלעקטריק געפאלן אויף די ווערטער פון עקסט סי און געפילן
ליכט דורכשניט
 ,ש רף און ליכטיק עק וז
 .שיינינג ליכט גר בינג קול ברייקינג
בליץ ד רק
 .פל שיז דיק די ער נט ביינגז מיט קול ר ריענטירונג
פלו רעססענסע
 .בלום און פ לן ניט דער דונער אין לע אינסטרוקציעס און מינינגז
" נסיאַ  êפוסקול "
 .דורכנעמיק בליץ וווערש ד ו אנדערן ס פ רגעניגן סענסייש נז און קוקט
ינק נדעססענסע
ינטערסעקטינג רקס טיף אין דיין נשמה וואס ה לטן די ילעקטר וד  -דינ מיש
 .און ינק נדעס נט ש קס
וועיסáעלעקטר קוט
ווי

נצוהערעניש כ מערינג מיר די ינק נגרויטיעס פון געפילן ז רופן ר
 .שט רק און באשלאסן ליכט
טוויליגהט וועק

יי ַנוויקלען מיר דזשענטלי אין הויך לייץ פון מיין זיי ַענדיק דזשענטלי פ רגעניגן
 .מיט בליץ
רעמ ניס נס
בז רבד העסקעם אויף העל ט ג  ,איך בין רי ערינג צו קומען אויס פון
פינצטערניש און די מ כט פון ליכט  ,וועט פ רש רייטן מ כט און ענערגיע ר
 .די גאנצע ק נסטעל ר קהל
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טרעט נינג ליכט
סטר שען די ק נוו לעססענט לייץ ז יי ַניקן אונדז און ל זן פ רסי די געפ ר
.
נ כט ליכט
דאס ליכט וואס

ק מ

ניז איר אין בוק ליק מ ומ נץ און געקענט צו
 .ק נפר נט ינטימיד טעס איר אין בעס דיקיי ַט
רויט ליכט

 .די טיף רויט ליכט און בוך פון אלע פארשפארטע קסעלער ט ר נערוועס
קלאַ
ז ר

רעס קלאַ

און ק נט מ נ נץ מחשבות ן ימ

לסיז רויף וויידס רעד
.
ירמע ליכט

 .ילומ נייט ד וו ס טוט ניט

סירן און ניט דער פירמע פילז ליכט
דונער

 .ט נדער קריצן און צעשמעטערן הונגעריק נויזיז פון פ רגעניגן
שט רק ליכט
שט רק לייץ פ רשילטן אנדערע לעבן צו חינוך דורך קולות
שטר לן
 .ווי שט רק און ל סער טינג שטר לן ז שניי ַדן טייז אוממעגלעך צו בונד
טונקל ליכט
 .פארשאטנט וויסיקיי ַט ז דורכנעמען ב לקי ליכט בימז
העל ליכט
ינטענסלי ילומיניט די מיסץ פון שוו רץ ליכט
ק סמיש ליכט
ווי

ענ טרייטינג און טיף ק סמ ס ז ריליווז פ רגעטפולנעסס פון די נשמה
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.
מ כט פון ליכט
די היילונג מ כט פון ליכט ילומ נייט ד מיר די סיבה פיל מ נץ אין די פ רהויט
פון פ רצווייפלונג  ,איך בין ד נקב ר .דאס ליכט גיידיד מיר אין דער ריכטונג
פון קר נט עקסט סי פון וו כעדיק לעבן  ,אויפגעקלערטע מיר קר נק די
צוקונ ט און קרום צו דעמ לט י דונער רויף שחיטה מיר און פל שיז ווי
 .סטרי ט דינ מיטע פ ט ל פ רגעניגן
אזוי י געהיילט דורך ליכט און ב וועגונג עס געהיילט מיר און לינקס ק ל ריק
געדערעם פון שטרענגקיי ַט און קיער סי .איך ט ן ניט וויסן אויב ד ס ליכט
וועט ילומיניט מיר לעצט וויי ַל איך מורא ז זי האט קיין ליכט לויפן ענערגיע
.דערפאר  ,עס זענען צוויי ויליש  ,צוויי ענערגיע יקסטרימז .און איך איז געווען
און היילונג און ניט די שוו רץ און כ נטינג .דאס  positiveגעשלאגן דורך די
ליכט קומט פון די קלעריטי פון ימ וש נז און ר ש נ ליטי פון די ב לדיק און
ימ לסיוו טוויליגהט  ,ן יבערג נג און ו ייק סענסיז  ,ניט עמבעדיד געפילן
דער ניילד .די ליכט איז שט רק  ,טיף און ברענען לע זיי ַן שטר לן אויף וואס
 .קעגן אים  ,פ רבינדן די ליכט  ,צו די סענסיז
עס וועט זיין קיין ימ לסיוו ענערגיע און שט רקייט  ,כאַ ן די ט ל נט איר
ש רף בלוי שטר ל און ווענטיל סטע פון הייס
ה בן און שט רקיי ַט ווי
פל שיז יקס ירי נסט און ניט מ ליש ס און דורכנעמיק געדאנקען ז
וויקטימיזע אונדז ווי ש טנס ן ליכט ז טשן .אזוי איך ווילן צו ז גן ז עס
איז ליכט אין איר און עס איז דונער  ,סט רמז  ,ענערגיע און ליכט  ,יסענש לי
קל ר ליכט  ,און ריין אין זיי ַן מערסט רימיטיוו פ רעם די פיי ַער ז פיי ַער וו ס
קר סיז אונדז און פידז אונדז און מאל ברענט אונדז  ,זוי איז לעבן
געמאכטטר נסיטי נ ל און קעגנערס לייץ קעגן די זייער סיבה דער געפיל פון
ענערגיע ז געבן אונדז די שט רקיי ַט און ווייט ל טי צו פ רטר גן זייער
שוו ך קלאַ און ן גוו לד ז טיי ַנע און גע ינען יקסקיוסיז ז פון זייער
ינוו לוומ נט  ,עס איז קיין ליכט ן ענערגיע און לץ האט ענערגיע  ,לץ האט
זיי ַן ליכט און ב וועגונג און קר נט  ,עס איז זיי ַענדיק זיך  ,ינטימידייטינג און
ט ק נפר נץ אונדז מיט מ דנע טש רדזש ז ז ט ן ניט רשטיין וויי ַל זיי
זענען נישט דירימענט ניט רויספ דערן קל ש מיט אנדערע ענערגיע בער
רובירן צו שטעלן אויס דיין ליכט  ,בער זיאיז פ רשטעלן און ווי עס איז גילוי
ינפילטר טעס די סענסיז פון דערזען און ווייזט אונדז קלעריטי פון געד נק דורך
די שטילקיי ַט פון די צייטן  ,און איז שטיל ווי צו פ רגליווערן די מיינונג און
ענדזשויינג די ינגל רי ס דיס ביליטיז ז אנדערע פ רן דורך נעג טיוו דער
פ קט ז די ליכט בלוי שטר ל positive
ענערגיעס.אבער עס איז
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ינטימידייטינג  ,בער קסע ץ ז ענערגיע וואס עס אויב איר ווילן צו טר גן און
וו ס די גיכקיי ַט פון ליכט  ,די ב לדיק  ,די רגע  ,די בר כצ ל פון ציי ַט  ,און די
ציי ַט איז ינסט נט ני ס דערפאר עס וועט זיין קיין ק ץ איןפר מעוו רק אדער
די מערסט לעכערלעך אָ פירונג וויי ַל לעמען האט די רעכט צו ענערגיע  ,צי
דער נעג טיוו ווירקונג .ה בן די ל סער טינג ווירקונג פון שוו רץ positive
סק כאַ נז אין די נייטר ל פל קן פון מייושעוודיקיי ַט און מעשוג ס ק ריז íפאַ
אויף די וויבר נט ענערגיע און הונגעריק ר פ רגעניגן און לומינ רי  ,זוי איך
רעק מענדירן איר נוצן דיין אייגן ענערגיע צו זיין ריטשט דורך ליכט און
ברענען שמייכל ווי אש ,סטרי ט פון היץ  ,בער פר נטיק ווען áעסב טער
מיט נדיסטערבד געד נק פון  Rayסטערד .פון אנדערן קוו דר נט ה בן בלו
ווייסט  Rayניטל און סטרעסט בוים לייץ ז פירן אונדז צו דיסטר קש ן .בלו
זיין וועג  ,ריכטונג  ,גייד נס און דין האט צו ר ם ענערגיע און פ ט נס ,
מעגלעך קורץ סערק ץ  ,בער וויבר נט און ימ לסיוו שטענדיק טר וו לז ביי ַ
די גיכקיי ַט פון ליכט בער ניט בלוי שטר ל .עס איז דעם יבערג נג ענערגיע
פייסט דורך ר גמ טיק ענערגיע בער ניט עפיוסיוו בסטר קטיוו ז
פ רמיי ַדן אונדז פון לעבעדיק די מ מענטבילד  ,די דונער ק ך און
ר מ נ נטלי פעקץ די געזונט כוו ליע וו ס ר דוצירן סו ערס ניק ס ידז
בער ניט ווי שט רק .ווי דירעקט ק נפר נטייש ן און וווערכוועלמד דורך
העל מענטשן טיק ן די ו ייק לייץ ז פ רקרימען וו ס איז פ קטיש און מיינט
ונרע ל  ,בער עס פיקטיש ס לייץ אויך עס איז די מ כט פון די פ נט זיע
 .ליכט
 Rayבלו
ינוו דעס מיר זיין בלייזינג ענערגיע ז פל וז אין די גר ב  Rayענר געד בלו
 .רעס רעדזש דיסיז און ינט לער נסעס ז דעם בלוי בליץ וועט של גן
ל זער ליכט
דאס ל זער ליכט איז ענ טרייטינג און ינוויסיבלי ענ טרייץ צו די
סיכיש און בעל ליכט אין ס מ ש נז
ומב מערקט און ננ וטיסט .עס איז
נרילייטיד צו די שיידוועג אייגן סיכיש .ינגק נס יקוו ס און ינ קיו ס ז דורך
זיי ַן שטר ל ס קש ן פון געדאנקען און פ רויסיק אידעעס מיט סם צו אייגן סם
 .און זיי ַן קעגנגיפט
ד ך ליכט
דאס רייכערן ערוויידז די ליכט פון דער געהיים מיינונג בעבעכעס מעמעריז
נד ן אין פריי ַ קעפ פון ריכטונג און ק מף  ,ק מף ז מ ט ר ז קולז די
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נק ו רד נייטיד
מעלעך און
שריט פון פר נטיק געד נק פון
מ ססיפיק ד ר וסלי .דורכנעמיק אין די פריי ַע ציי ַט ציי ַט איז ינטוזי סטיק און
 .דיסטריביוץ די מ רך און יקסייטינג לייץ דע מבול נטע מיינז סטימי ליי

די זכרונות וואס זענען ילומ נייטינג די בוידעם אייביק און עטלעכע זענען
 .שטענדיק פן דער פארמאכט אין טשעסץ
בליץ
היץ און ד רקענס און ווערט מ וש נל ס און שטיל  ,בער קייט און ר ש ווען
עס כאַ נז איז ברעטל ס און וווערוועלמינג ז ינפעקץ די שטורעם צו לעבן
און זיין פ רשטעלן צווישן אנדערע לייץ און יללומינ טי נס דער אפילו שוט
נ ך סטרייקינג פליטינג פינצטערניש פון סייז און ברייקס דימער ילעקטר פייינג
סייל נסיז .דאס בליץ קלירז דיין געוויסן אנגעצייכנט דורך ישוינג על קוו נט און
מ ונז ז אָ זעצנ ק מף נעגליגענסי ד ר זינען פון פ רמ ג זיין געלעגנהייט
ביי ַ די ציי ַט געפאלן אנדערן בליץ אין דעם וועלט .ליכט גרוי ש ז די ציל היץ די
ווילד און שט רק ייערנז בלויז ב טערד איר זענען ינפעקט ד דורך די לעצט
ליכט גרוי און ומעטומיק צוקונ ט ז טוט נישט פ רגעסן און ז מרידה איר
.ק ט רויף די ס ור פון דעם מ מענט און ראָ ג טעס סל ולי וורענטשינג
און עפפוסיוועלי טעלינג איר ק נטר לס איר  ,און ווארפט ער איר אין געזונט
רינג דיין
פון ליכט ז דר וונס אין זיק רן פון ינק נטינענט ווערטער און
י ריד זענען די סמ ולדערינג עמבערס פון
ר ליכט .אין
ד רשט
מ גנעטיק גוף ז כוויס לז און בלינגקס אין דיין ה רץ ברענען מיט פ רל נג
ר ע עס  ,גווורעסדיק און מענלעך דער וויי ַבלעך און כושיק דעמ לט  ,דעם
טאָ ל ב ליידיקן איר כ ר קטער ווי צווייענדיק ערזענלעכקייט וו ס טוט ניט
טר גן אפילו צו איין זיי ַט דערצו אנדערן .די ליכט גרוי היץ די טונקל און די
לייכטזיניקע און ה בן אין זייער היץ שוץ פון רעגן און דיוו וערד ז פ רש רייטן
 .ריבער ק נטינענץ און ייביק ל ץ
אין דער ליכט פון פ רגעניגן
דאס ליכט וואס ינוו דעס און גיט אונדז ינסייץ ל גזשערי ס און פירט אונדז צו
די ק ונטל ס לעזשערז די רעסינג און דיי ַגעס כעמיע זיציק פ רגעניגן  ,בער
ניט קרוסטי  ,בער געדרוקט אין נ יוו פרעמד פנימער פון פ רגעניגן ז
ילומיניט די זיי ַענדיק דער געפיל דער עמ ציע.עמ ציע ז איר פילן
פ רגעניגן בלענדיק און שיינינג און ריליווז ק נטר קש נז עלץ דורך די
וידעפדיק פון פ רגעניגן  ,דעם וידעפדיק ז רעדירעקץ אונדז צו אנדערע
סענסיז און לעזשערז .די געבורט פון פ רגעניגן דעוועלאָ ס און פידז אויף
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דיקש ן וו ס וועט ניט יי ַנשרומ ן און טוט נישט מ ך און קל ש אין משוגע
 .פ רגעניגן אָ לייקענונג ה ר
כי נ טיק ליכט
גר ו ינג עלץ אין די נים פון ליכט כי נ טיק עדות געפילן ז צוז ג די
פ רל נג פון דיקש ן ז ליכט וו ס פירט אונדז צו סטרימליין און גלויבן ז עס
איז ליכט  .ר עס מיר זענען גענייגט ן קרעדיט און קיין חוב  ,סט גנ נט ווי
כי נ טיק לעבן פון טר נסענד נט ביינגז וואס נ כגעבן אין כי נ טיק
פ רגעניגן קוואלן .ווייסיז ז די גוו לדעווען ה ר און ייבר וז ל ודיד
ב שיידנקיי ַט און ייד לנ ס .טר נסענד נט דעם ליכט ז פירט אונדז צו ניי ַ
טש ל נדזשיז אין די זעלבע געד נק אין פ רשידענע אָ רוף  ,די מעשוגע און
ריין רי קש נז פייסינג די ריין פ רל נג צו ה בן די ליכט אין זיין מ כט צו זיי ַן
פאסטעכער דורך עס און געטריבן דורך פריי ַ שטיינער ז קומען אינאיינעם ווי
 .ליים איןב היצונג
העל ליכט
ינטענסלי ז ליכט איז צעטיילט צווישן יילי נייטיד ללבער ב וועגונג און
ססילל טעס צווישן צוויי גרינג וועגן צו ברייט ן  ,בער ן קיין מ כט צושטעלן
 ,עס איז זיך -ק נטיינד און בלייבט אין טרויער און דיסמיי פון סיסטעמיק
הי נ סיס ז נעריש ז און דעוועלאָ ס .אבער ק נש סלי איז טיף ליכט גייט
 .וועק און זיך טר נזמיץ זעלביקער כוחות וועק
סיטשעדעליק דונער
סיטשעדעליק ינטערטוויין אין די ר ש פון דונער העלדיש ז שטיצן און
פ רבעסערן די בנ רמ ל טי ז קומט פון די פ קט ז מיר זענען באדעקט
דורך דעם טר וו אַ  -די סייק דעליק .נו ד עס ריידיייץ ק וכיר נט ליכט ן
כוחות דער וו ג  ,וו ס וו לט זיי ַן נ ר ויסרעד ר די בנ רמ ל טי פון די
שוו רץ דונער  ,ז ק גינג און גר נץ אין די סטר נגעסט און טיף געפיל פון
סיבה בס רב נסע וויי ַל עס גייט וועק  ,קייט און באוועגט ן די קלענסטער
נעם וועלט פון סייק דעליק לייץ יי ַניקן וועמען עס אויב איר
סיקר טיוו ,
ווילן צו וטוויט  ,דער הנאה לעזשערז סט גערד דיעד רעדזש ד סט דורך
בליק פארבן סט גנ נט  ,לטער צו ש ן דער מיר ינד לדזש נס .ימביוד
מיט די רוח פון די געד נק פון פר גמ נץ פון פר גמ נטיד פ קט זענען די וואס
ימ דזש ן אנדערן וועלט  ,וועק פון דיסטערב נסיז ז רייצן אונדז ווי ווען מיר
קר צן די אויג  ,דער פשוט ינטלען .דאס ב וועגונג יילי נייטיד אנדערע
ב וועגונג  ,גל ווס און ש ריץ די וויי ַט און בליווי ס מחשבות צו די שוט
פ קט פון זיי ַענדיק פ רנומען דער העקטיק .ט נדער איז סייק דעליק און
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דרייווז וועק שטימונג ן זיי צו ב שיי ַמ ערלעך  ,ווי עס זענען  ,איז
ר לעל פ קט פון רומ רס און ינטר נס דזש נס ווי די בוגימ ן  ,און קיינער
דא עסט טשודנע פערזענלעכקייטן און יילי סיז פון רייגזיסטינג כ טש עס איז
ט קע .דערפאר לע ז איז ונרע ל האט ייביק געשיכטע  ,בער האט ע עס ,
íדערשר קן  ,דערשר קן ז דע רץ אין ה ריז נט פון  5דימענש נז  ,ל
ג נ ס און לינע ר  ,בער נישט מס#מא דער אפילו ונטערטעניק צו קיין
טרייט  ,דעם טרייט איז ז די העמיספערעסאון די טר נסענד נט
אַ טי וס ס געד נק .ניט קיין בלומען דער וואקסט אין פיל מ נץ פון
בסטר קט געדאנקען וו ס  ,י אותיות זענען געבוירן לסיז אלץ געזען  ,און
דעקערייט ד  ,נ כמ ך מווומ נץ און סוט ביליטי ר די מ מענט  ,בער לץ
געמאכט ווער און מינ מ לי ק לקי לייט ד .ניט קיין חשבונות דונער איז
פ קטיש און נ רידיקט ב ל ז עס איז עכט ס נט נעיטי ז איז ווילד צו
טר כטן פון קיין אנדערע מקור פון ענערגיע סייק דעליק .קריצן און קריצן די
קעפ פון י ר און האט דעסוו נעסעסטעס אין געל בלעטער און געגעסן דורך
פ ג ס  ,און ן ערס וויר נס נשרעקן פ רעלטערט זיק רן און óביבלי
געמאכט פ לש און צו זיי ַן מ ס .סורר ונדעד דורך מעסטן אַ ר ט זיי
ב גריסן די ביססיני נס ר טול נטעס און ל כן ביי ַ די דונער פון די ביססיני ן
.אין דער ליכט פון דער פ רג נגענהיי ַט מזהיר צו די וואס לעבן אין דער ליכט
פון דער פ רג נגענהיי ַט  ,די געהאלטן ביים שטארבן פון וויי ַטער פון ב פ לן
ב וווסט ס לעסטש ל ללבער אין פ קט סירן  ,די ב לדיק .אבער לע איז
ליכטיק פראגעס  ,מער דער ווייניקער העל לייץ  ,בער זענען ענערגיע
ילו די
ר די ציע ז ביסט נישט ק מ ט ב ל מיט די פ רג נגענהיי ַט ,
פריי ַערדיק מאָ  -מענט .פ רג נגענהיי ַט לייץ דערמיט רויסל זן שעדלעך
ר די טי נס בער ניט וווערש ד ו קיין ליי ַכטיק און שטר לנדיק ליכט ז וויל
צו נצינדן ביי ַ קיין מ מענט  ,מ מענטום דער מ מענט  .ר די
פ רג נגענהיי ַט ינערסעקץ מיט די פ רשטעלן  ,די מ מענט  ,מ מענטום  ,רגע
דער בר כצ ל  ,בער טוט נישט הש עה זיי ַן ענערגיע מ כט דער זיי ַן
לומינ סיטי .מיר זענען דעריבער שטענדיק אין ציי ַט ר די שט רק און קל ר
ליכט פון עקסט סי טיי ַך ז ק ץ די ווינט אין די נים לעזשערז ביז דעמ לט
סטרי ט פון ר וטייש נז ינטענטש נז רום די פ רגעניגן פון טאן ליכט דער
אויפגעקלערטע זיי ַענדיק  ,וויי ַל וו ס ק ונץ איז זיכער איז די מ כט
דערוו ולטידזש טיף קר נט ז טריגערז די ילעקטריק ל שטו ז דורך פשוט
קוקן פ רויס צו די ליכט פון זיין פ רביי ַ  ,ווייניקער טיף ליכט  ,ר די ציע פון
פ רג נגענהיי ַט לעבן  ,בער ז טוט נישט פירן די רינצי פון ליכט טריגערד
די ליכט דויפעק ב וועגונג נמ סקט  ,געלעבט דירגע מ מענטבילד  ,נ ר
שוט גיט און גרייט געמאכט רויף אין דער ביטער ליכט און קוקן געפערלעך
און ברענען גל נסיז פון קנאה און ה ס ז פשוט קריכן רום לייץ פון די
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פ רג נגענהיי ַט און קלינג צו הימלישע ללבער מיט ר די ציע .נו ר די ציע איז
ר די ציע און דעם איז ק נט מ נייש ן  ,זוי ז ג רנישט שטארקער ווי ליכט
דיין ליכט אין דער ציי ַט  ,ביי ַ לע מאל מיט לע קר נט ן ר די ציע  ,וויי ַל קיין
ליכט איז שטארקער ווי אנדערן  ,עס איז ענין פון ר די ציעאון ניט קומען צו
מיר מיט די ינייט לייץ וויי ַל יעדער איינער האט זיי ַן ריין ליכט  ,ד רשטיק וועט
און פ נט זיע און ריין ענערגיע נטוויקלונג און ש פונג .ליכט מ גיש ז האט
פארבן אין זיי ַן ליכט  ,שפיגלט אין שיידז פון געל זון ענערגיע .אין פ קט עס איז
ניט פיל ליכט  ,עס איז בלויז רעשט און ב ל נסט עקזיסטענץ פון פ סי צו
בדזשעקטיפי וו ס איז ניט ליי ב ל צו וויוינג .אזוי עס איז ניט פ קטיש  ,איז
די פרוכט פון שט רק שטר ל וו ס לודז אונדז ווער .אבער שטר לן וו ס איז
באוווסטזיין ?וו ס איז ט קע ב וווסטזיניק דער פ רכ לעשט לא של ב ן
ל ץ פון זינען צו ט ן און צו
ר
ז איז ניט מס#מא צו מ טירי לייז
ר די מ מענט .דאס פ רפוילן מ טירי לייז
רשטיין ז לע כעד ד
פ רויסיק של ב ן און ז גן זיי זענען ינסערמ ונט ב ל קער נץ ווען אין פ קט
קיין פ קטיש ב ריערז .אלץ איז זוי ויסגעטר כט און פ קטיש דער ונרע ל
לע לעבן אין דער זעלביקער טיי ַך פון ילוזש נז  ,וועקזעצן פון אנדערע
שטימונג ז טוט נישט ווירקן אונדז אין דער אמת וויי ַל עס איז  ,דער ט קע
ד רט איז קיין של ב ן צווישן די פ רל נג און דער ליכט פון די פ רכ לעשט
שטענדיק פ רשטעלן אין די ב וווסטזיניק אוןוו ס  -מיר רעזערוו צו זיך וויי ַל
מיר גלויבן אין קייטן  ,בער ד אויך ד רט זענען קיין קער נץ דער ימ לסיז
 ,בער ד רט זענען ויסגעטר כט ער ס סע הימלישע באשעפענישן וואס
לעבן ווי עס זאגט אין די ליכט פון דער פ רג נגענהיי ַט  ,דורך מערהיי ַט ז
ב של סן ז די ליכט געהאט צו ה בן מ כט דער מ ס  ,בער דעמ לט
ווידער וואס זענען זיי צו ריי ַנמישנ מיט די ליכט  ,די ליכט גייט נישט ש ילן
 .הערות צו ליכט און איז צו קוקן צו איר וועק
נ טירלעך ליכט
עס איז בלויז נ טירלעך ז ד ס קל ר און נ טירלעך ליכט  ,עס איז נ טירלעך
צו ק נפ רם .ק נפ רמיטיעס  ,ומגליק  ,ק נ ליקט  ,געדינט ווי מיר
ינד לדזש נסיז קקומול ט ר ט טודז און ר בלעמס ב וווסטזיניק בער
ניט ווי טיף ווי זיי זענען נ טירלעך .צווישן נ טירלעך ליכט און עס איז מינימ ל
קלאַ דעמ לט ז די נ טירלעך סער ונדז אונדז און מאכט אונדז פילן ביי ַ יז
און שטיל  ,וויי ַל לץ איז נ רמ ל און נ טירלעך .לופט  ,נ טירלעך פרייד ז
סער ונדז אונדז  ,ז נ קינג און פליז און ס עציעל רירנדיק  ,מילד פ רבינדן
 .ר די וואס ווי פס פון ליגהטנעסס
י דער מ כט ליכט
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שט רק מקור פון ענערגיע ר די טעס אונדז ענדערונגען  ,פסיכאלאגישן
ענדערונגען  ,וו ס דעמ לט ב טר כטן די של גן דורך דעם י דער מ כט
.דאס וויבר נט ליכט ענערגיע וואקסט העל ר ל פון טר נסענד נט זיי ַענדיק
ווע סי ס אונדז
פון מיוטייש נז און ז אין פ קט ט ן ניט ליי ַדן בער ווי
ימ לסיז פון געכאפט און ז פירן אונדז צו ש ילן .ב סט דעם דינ מיש און
קל ר יקס ל וסיוו ר די ציע .דערפאר מיר ה בן די ש יץ אין זייער ענערגיע
קר פט  ,וועט זיי ַן י דער אגענטן ז ריכטיק און יי ַנבר ך דער ליכט אוממעגלעך
צו נב ל נס וויי ַל עס איז די י יט מי פון קר פט טר נספ רמ ציע .און
ג רנישט שטארקער ווי דרייען ,דעם טוישן ז רייזיז אונדז און פ רבעסערן
 .אונדז וועגן ר די ציע
סיטש טראָ יק לייץ
ווי אויב דורך מ גיש דער ה רמ ניע זיי ל נד און ל זנ שווימען און קלאַ ן די
סיטש טראָ יק לייץ פליגלען ז ב קישעפן אונדז און וועקסל די פ קט צו
ווערן ווי גוט פ רל נג בער עס איז געהאפט ר שלעכט סימען ווען מיר
אומגעקערט דעם וועלט  ,ווו ווי ציי ַט מ שין נעמט אונדז וועקדי פ קטיש
וועלט פון פ נט זיע  ,ונרע ל דער
ויסמעסטונג און נעמט אונדז אין
לעזשערז .דערפאר עס איז א דריט ויסמעסטונג פון סענסערי טעטיקייט און
פינצטער ענערגיע ווען וויוד פון דעם ערס עקטיוו פון אנדערע משוגע דורך
מ נ ס פ קט צו קסיגענ טי ן און לויפן סיטש טראָ יק לייץ גיינינג ערד
אין פ רשידענע ערס עקטיווז און וו לו טו וס דימענש נז און ז עקססעל די
סיטי נס צווישן וועלט
וואס ריטיין אין ס ר דיש ע ס ודז .ג רנישט אָ
 .רי ל טיז דער לייץ דער וויי ַל די זייער נ טור זענען די לייץ
דונער
ווי ביטער ש לט און בל נק  ,ינפורי טעס די דונער ז פידז די ל נד פון די
רפיק און טר נס ער נט ליכט .רעפיודזשיז אין óסערווייווערז פון מ
ס לעסטש ל ללבער פארביטערונג זיי ווענדן זיך נק נטר ול ב ל שטורעם
טענטי טעד דורך דעם ל וו ליכט און מ כט .ברענט און פידז די ליכט פון
זיי ַענדיק ז לעץ ב פ לן דורך די דווערס בל ק וץ אין פינצטערניש ניט פון
ליכט און גנייוויש מ כט און ז בלעטער ק ל ר ר דורך מ גמ ענערגיע
דונער און ענכ נסיז די גליק פון ליכט .גליק פון ליכט בימז פון
 .ונטש ר קטעריסטיק ביינגז זיי ַן
גענער ט ר
! ליבע גענער ט ר  ,גענער ט ר דער ליבע
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וו ס פיו לז דעם ניט ווירטו ל ג שמיעסדיק פ רל נג  ,און דעם ימ וטיוו לינק
טר נס ער נטלי קוש און ד רשטיק ר ע עס וויט ל צו דער נטוויקלונג פון
עמ צי נעל ענערגיע און ילעקטריק ל טייז .דאס גענער ט ר סו ליעס עג ס
און פערזענלעכקייטן מיט פ רב רגן פנימער אין טעגלעך פ רטרעטונג ווי אין
גענומען פרישטיק  ,דער מיט ג  ,דער וו סער ז פידז די ענערגיע פון די
ט ג  -צו  -ט ג .ניט קיין מ סקס דער ל סער טינג געדאנקען ,
ענקוו דר מ אונדז אין פ קט די ענערגיע פון ליבע דער די ליבע פון
ילעקטר פייינג ענערגיע און ש רף דורכנעמיק און פארשטייער קוקט ליבע און
ל ונלינ ס ז לעבן פאסטעכער דורך ק בלע ז קיינמ ל ש ץ ראָ ,
ינק ררו טיבלע מ כט  ,בעראמת  ,אויף אייביק !שטענדיק ילעקטר פייינג די
פ רל נג צו קוקן ד רשטיק און עטלעכע געדולד ינווענט ד די מ נ ט ני פון
ט ג און בליק פנימער ז פ רשטעלן ג רנישט אין ילעקטריק ל מיטל זענען
פריי ַ ווירעס .פירנעם אין די פ נט זיע פון די ינייט מ ט ר און יי נירד
רי ל טיז בער מיט שטיקער די ינסט נט ני ס ק נט קט .ק נט קט
יקערדיק צו מ ט ר לעבן  ,מ ט ר דעם זיין פון העסקעמ-קולעם פ קט און ניט
זיי ַן פ רשטעלן  ,בער בליווי ס פון אנדערע רי ל טיז !מעט
ימ ערסע טיב ל צו די ב וווסטזיניק פ רל נג  ,בער עס איז ד רט !עס איז
שטענדיק פ רשטעלן אין די געפיל פון ב לדיק געלעגנהייט  ,זוי די מידי
קענען ניט זיין וו טערי בער סליידז אין די מידי ליבע גענער ט ר געדאנקען
און בנימצא רעסורסן ,וועגן ליבע גענער ט ר איז שטענדיק אויף די ג נווענענ
זיך און קיין אנדערע ניט  -ווירטו ל סוויווע און ק נטר ולד דעם זייער זיי ַענדיק
פון ינדולגינג  ,דעמ לט קענען נישט דיוועסט זיך פון די פ רגעניגן עס
דזשענערייץ  ,און ר ליפער טעס אין די ט מיד  -פ רשטעלן פנימער פון די
נשמה שטיק איר שטענדיק געוואלט צו סטייפ ל .ר עס קענען ניט פ רקויפן
קיין שטיק פון ענערגיע  ,ווי ענערגיע איז איינער און מ לטיק לטשער ל אין זיי ַן
געפיל פון צו רידנקייט  ,צו רידנקייט ז דעוועלאָ ס פ רשידן רי ל טיז  ,ר
מיר זענען ווירטו ל און ויסגעטר כט  ,נ ר אין די ביי ַזיי ַן פון אנדערע דער אויף
די ש יגל ב ה לטן די ניי ַ רעגול ט רי ענערגיעגייסט ענערגיע פון נוטר נז  ,ז
! די זענען די פ קטיש חיות פון ליכט .דר ג נס ליכט קענען ליכט רויף
עלעקטרע
דאס קר נט פל וינג דורך אונדז און רעוויט ליזעס טעגלעך גיט אונדז
גלימינג און ער נט ביינגז  ,יא !וו קערז וויי ַל עס קען זיי ַן  MIMEשט רקיי ַט און
די קר פט פון ליכט דער קר נק און ק נוו לעססענט דריקונג וו ס ב ליידיקן
צו די דו ליסטיק און אַ רעסיוו פ קט .ניט ב ט ס איר וועגן דעם קר נט
נעג טיוו ויליש ינפילטר טינג די ס בק נש ס און רידוסינג טיף ווייטיק פון
סיטי נ ל ערזענלעכקייט  ,פידז איר ג נץ די טר נסענד נט
קריטיש און אָ
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פ קט און סיטיוויטי פון נטי כעמיש און כעמיש פידער סערק ץ פון די גייסט
פון כידעש און דערגרייה  ,ק מ לישמ נט דעםוו ס איז ניט טר נספער ב ל
ווי ק ר ס נדינג ריד ס פר נטיק פידערז קיין פ רגעניגן  ,בער דר גס די
מיינונג צו די מ גנעטיק כוואליעס פון געד נק און טר נסמיסיע פון דעם .די
טר נסמיסיע פון געדאנקען איז פ קטיש און מ גנעטיזינג און דעוועלאָ ס
סערק ץ און קיינער קענען לייקענען די סערק ץ ה בן קר נט פארשפרייט אין
די ייביק לופט פון סענסייש נז און לעזשערז אַ רעסט וויי ַל מיר זענען לע
סט רטינג צו ביתא  -בל קערז פונדרויסנדיק ענערגיעס בער ז פ רבעסערן
אונדזער ד רשט ר לעבן .די ימ לסיז דעריבער ווירקן אונדזער טראכטן און
סירן דער נטוויקלען קאנפליקטן אין געד נק  ,בער ז קענען
מאל
ברענגען די ילעקטריק ל גליק  ,ז די יקסייטמ נט פון טויערן וועט פירן צו
 .פונדרויסנדיק פ קט
בלו ליכט
טריגערד שט רק ימ וש נז בלוי ליכט קר סיז בריקן און טרע און
ינפילטר טעס די מ כט פון געפילן ז פידז און דעוועלאָ ס דעם טענציעל
וויציק .וועלק מז זיי ַן הינטער ש ירעוודיק בימז שיינקייט פון דורכזעיקיי ַט
על קוו נט ריי ַנדש ט ז קוקן ר ביסל מער בלוי  ,שטארקער  ,מער
טיף  ,און דעוועלאָ ס אין אונדז ק נסט לייש נז מיט טיף ר מ פ קייש נז
געפיל און זיי ַענדיק יילי נייטיד אין דעם ערדישע כוו ליע .דאס מ כט פעקץ
בליק מחשבות בערעפט פון געפיל פון לעבעדיק אין שיידז פון בלוי  ,טערקווויז
פעקטינג טיף און בליי ַביק ריי ַנדש ט  ,עס ק ריז זיך מ דזשיק ל בימז פון
מעשוג ס און דערפרייען ליבהאבערס פון זעלטן שיינקייט און ט ונינג בלוי .די
עדעם פון טוויליגהט ינטענסיטי זי דעוועלאָ ס און טר נזמיץ ענערגיע און
וו רעם ר טעקטיוו פון בייז און דילייץ מיט יעסורים און שטילקיי ַט  ,קיין  ,ניט
מ סקע ז עלודעס און ללודעס אונדז צו בסטר קט טראכטן  ,עס איז
שט רק בלוי ליכט און ינטענסיפיערפ קטיש און ויסגעטר כט
ג נץ
פ רגעניגן  ,בער עס פעקץ און וואס שטענדיק פעקץ איר צו רירן און לויפן
אויס לימ ץ ר די ינטרינסיק און ענדיורינג ריי ַנדש ט .זי פאלט אין ליבע
און ווי ז בערעפט פון סיבה בער געדינט עסנוו רג צו עמ ציע  ,קומט און
ברענגט פ רגעניגן און ב גער דילייץ  ,ז פ רגעניגן איז ק ל ריע און ינוויידז
לץ און איז פרענזי פון יקסייטמ נט מיט דעם בלוי ליכט ז ליגט ראָ און
ר ללס בר טש די קיומי לייש ן פון ענערגיעס ז ויסשע ן מיט ציי ַט בער
ז טוט נישט פ רשווינדן אין דעם צוקונפט  ,ד"ה איז שטענדיק פ רשטעלן
דעם ר טעקטיוו ליכט ז טוט נישט ל זן אונדז יוו לוו דער מדרגה פון
 .נק נטר ול ב ל העל פ רגעניגן
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מ כט שנור
וויבר נט נדערקער נט פון דיי ַגעס לויפט דורך ללבער דורך ילעקטריק ל
קייב לז ה ן פידערז און ע עס ניי ַ און מייזינג ז בלעטער די סט טיק
מווומ נץ בער מיט פעסט און ווישפול טראכטן .געליימט ב וועגונג  ,די
ש נונג ריסעס אין פר מינג און קטש וו לי ק נטר ולד און געמאסטן
מווומ נץ ראָ די טרע פון געד נק וו ס ביינדז אונדז צו יעדער אנדערער
.איז דעם לייטער געדאנקען וו ס מיר ק ט גערייז ביכייוויערז  ,פנימער און
מווומ נץ און די פריימווערק מיר אין די ראָ ג נג און רופג נג פון די
מ ומ נץ פון לעבן  ,די ליכט פידז די עסק ל ט ר ן פ רה לטן נעמט איר צו
די מעשוג ס פון פ קט ז ריוויילינג אין סעק .קסקסי  ,ענערגיע  ,מ גיש ,
ק סטומז  ,לע מיט קל ר ה רמ ניעס  ,בער היט אייך די טרע  ,ניט
לעמען וועט די עסק ל ט ר פון לעבן  ,ד רט זענען ביינגז וואס קריכן טרע
ז העכערונג און ס עציעל עמעצער שטיצט  ,איז ז גענוג דער איז עס ענין
פוןוו ג .וו ג פון מ כט איז יקערדיק צו די וו ג פון ב וועגונג און פאלן און
ריסעס צו דער מדרגה פון יעדער זיי ַענדיק  ,בער ניט לע פ רדינען צו גיין
דער צו שטיצן אונדז אויף די קריכן  ,מי און ערס וויר נס איז שליסל ,
ראָ
דעריבער כאַ ן זיך צו די גייסט פון קרבן  ,ן ש דן דער סטאַ ס און זי וועט
נעמען איר אין דער ליכט פון די טראכטן זיי ַענדיק .ניט קיין וו ג פון
פונדרויסנדיק פ רסעס ז קענען געבן  ,די טריט זענען ה רט און פאסטעכער
דורך קייב לז פון ה פענונג קומען צו די מערסט וויכטיק ילעקטריק ל ק בלע
 .די ציקל פון לעבן  ,די ענערגיע ז פידז די ערד
עפערוועס נט ליכט
קיי און בורבלע  ,דיילוט ד און יקס נדז אין ליכט בר נטשינג ימ רעגנ בלע
פ רל נג  ,עס איז אילוזיע עפערוועס נט קוקט ווי לע די ליכט וו ס דעמ לט
צעברעקלען ווען פייסט מיט פונדרויסנדיק פ קט .ענד וד מיט רשעות און
פ לש ס ר דיש מעשוג ס עפערוועס נט פ רל נג ווי די ליבע יקס נדז און
ק נט מ נייץ  ,קיאַ ייז לע מחשבות און ערלויבט צו ב הערשן און זיין
ד מ נירינג  ,עס איז דער וועקסל פון רעוויט ליזינג ענערגיע ,
 .עפפערוועססענסע ה לדז ז גייט ,די ליי ַכטיק צופרידן איז עס
ליט הימל
ג רנישט שטארקער ווי די פ רל נג צו דערגרייכן די שליימעסדיק וו ג פון העל
הימל  ,ווי זיי זענען די שטערן ז געבן איר לעבן און מ ך געדאנקען און
געדאנקען דער ט קע דער פ רל נג צו ב ט נען .ג רנישט מער שיין ווי די
קעסיידערדיק
הימל ליט דורך ק נסטעל רעס ענערגיע ז אַ עלירן צו
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ינטער קש ן צווישן די שטערן  ,און די מ כט פון דער שטערן איז יינציק  ,ווי
נשמה מיט ילומ נייט ד הימל וועט און
איך ז גן ע עס שטארקער ווי
ר ענדערן און ינטער קש ן און פ רבינדןשטערן מ גנעטיזע
פ רל נג
 .געדאנקען
ענערגיע פליסן
עס סקערז מיר ווי ענערגיעס פ רשווינדן אין רויך ן פל ם  ,ד"ה ניט פעלן צו
טיי ַטשן די ק ס פ קט מיק .איך בין דיסאַ ויניד ווען וויט ל ענערגיעס זענען
סאַ רעסט דורך קק ממ ד טי ן און קריסט לליז טי ן פון געפילן איז בלי
ליטיש קערעקטנ ס  .נשמה פון ריין ענערגיע טר נספ רמז
מ סקע פון
איר אין מ גיש און פליעס מחשבות וואס ה בן קיין שטו קר נט פון אמת
ר וו ס
פאקטן און טש נגינג פון זאכן זענען טש נגינג טריט און סייק לז
לע פ רן און נטוויקלען  ,בער קיינמ ל אין דער וועג פון מורא אוןדי ס פריד
געפילן  .ריי ַ זיך און יקס נדז איר ליי ַדן און ס עציעל די מיוטייש ן פון ã
 .לעבן  ,דעם טוישן ז דרייווז אונדז
ליכט פון לעבן
ס במערדזשד די מעשוג ס פון ליי ַדנש פט .פארוואס ינסטינגקטיוולי ליבע און
ווילן צו זיין ליב געהאט תאוות און דיסאַ וינטמ נץ עפענען רויף עטלעכע
אילוזיעס .דילודיד און ליבע מיר פ קוס און ק נס נטרייט איבער די
מעט ד ל דזשי פון די ליבע פון אמת  ,ז יערסעס קיין שקר .נ קעט אויף די
לייינג פעלד פון די ב ליבט מיר זענען פייסינג דער אמת אידענטיטעט פון
זיי ַענדיק  ,זוי זיי ַן ליב געהאט ריקווייערז אונדז טיף ק נשיענש ס פון וו ס
נייטיק דייק ט מי פון גוט לייקינג
זיי ַענדיק ליב געהאט און נ ך עס איז
אָ ד נקען און ליבע צו ,דעם די לעקטיק איז רעסומעד , 1 = 1 + 1ווען
ל דזשיקלי איינער קענען ניט הנאה ע עס .אזוי ל דזשיקלי , 2 = 1 + 1
ריכטיק  ,בער דער פירונג וועט ניט זיין ר דוקטיוו אויב די רעזולט ט איז ניט
דער טעכניש בונד די ט טודז און וו לועס און אָ פירונג אין לגעמיין  ,זוי ז
אמעריקאנער שטעלע אין דער מיטן פון ל וועמ קינג
דעמ לט עס איז
.פארשטאנען און איז דעם אמת בלויז מקור פון פ רגעניגן  ,דער זיי ַן
ינדיווידו ליסטיק דער אנדערע קציע איז מענט ק מף ווי אמת ריי ַהייט .נו ,
איך ה בן ניט געלעבט גענוג צו ב קומען די וויי ַטערדיק טריט  ,ל דזשיק ל
דער יל דזשיק ל וועט זיין די קריטערי ן ר פילע פון איר  ,איך ווילן צו זיין
לחלוטין זיכער  ,זוי איך ימ דזש ן מיר ט כעס פון ציי ַט צו ציי ַט  ,און היי ַנט עס
איז קוים אייזלעןווי ז  ,עס זענען ג נץ קינסטלעך אייזלען  ,וואס אָ נ רן ,
בער וואס באמת מיינונג ערייז ז מאל אין דעם ר לע  ,נעמען דיין אייגן
ר ז  ,אגב וועגן פ ליז ה בן פירז  ,און
ק נקלוזש נז .איך בין נישט ד
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ט טודז ז ט ן ניט מ כן זינט משוגע איז בלויז אין זיכער צושטאנדן און ווען
ט דע ענדס אויף די " וווין "
געמשפט דורך אנדערע  ,דאס הייסט
.דיווערטינג עטלעכע פון ז ריז נינג דעמ לט איך ווילן צו ז גן איך בין משוגע ,
איך יבערנעמען ז לייקט פילע מענטשן און דערפאר  ,מיר זענען קיינמ ל
צו רידן  ,מיר ווילן מער ליבע און מער און מער  ...וו ס זוי פיל ל ווינג
מביציע ווי איך שטעלן די קשיא .רעטרע ט געזאגט די פאלגענדע  ,לע זענען
ט
ריי ַ צו יבערגעבן פ ליז אין ליבע  ,מיר זענען ש ירעוודיק און
מ ני י לייטיד .מיר ווילן צו גלויבן ז עס איז אמת ז ליבע  ,וו ס  ,וויי ַל מיר
ה בן שוין ליב געהאט  ,וו ס געפיל ז ער וזיז ליבש פט און טריגערז די
חכמה פון לעבן  ,דער קט פון ליבע און יבערשיקן ז ליבע קלאר און
ס נטייני סלי  ,איך ווילן צו ז גן וויי ַל איך ה בן די רעכט צו זיין ליב
געהאטוויי ַל דעמ לט ליבע יעדער אנדערע און געבן ליכט צו לעבן דורך איין
ווונדערלעך
דרך ן טרערן דער ווייטיק .הנאה
מי און ריכטונג אויף
זיי ַענדיק ז גיט איר די מ קסימום ענערגיע פ טער .די ליכט פיעסעס אין בימז
ז ילומיניט די זונ סיסטעם זיך  ,גלויבן מיר .קיינמ ל אין די וויי ַט ה ריז נט
קאַ טשערז די ליכט פון ליבע  ,וויי ַל עס ס רעדז דורך ק נט קט ,
רעוויט ליזינג סטימולירן די ענערגיעס .און ט ן וו קסן און די יקווייזש ן איז 1
 = ..... + 1 + 1 + 1 +לוס ומענדיקיי ַט .גוט די ל ווינג פעלד ר מ גנעטיק
פ רסעס  ,פ רפירעריש קר פט און צוציען די פ רל נג צו וויסן  ,און
 .ב פרידיקן די פ רל נג דער פשוט הנאה
ענערגיע ס וסיייש נז
ליכט  :היץ  :זון  :מ כט  :סעגרעג ציע  :ש יי ַעכץ  :קוש  :יי ַנטיילונג  :געפיל :
פרייד  :רטיי  :דיין געבורסט ג  :דיין געבורסט ג  :גע  :עלטער  :געדולד :
ערס וויר נס  :ק נקוועסט  :קרבן  :יין  :היילונג  :מעדיק ל  :געזונט :
ווייט ל טי  :ענערגיע :מ כט  :מענערשוו כקיי ַט  :פר סטרייש ן  ,טרויער :
ל ס  :ווערטיג ו  :שווינדלדיק  :משוגע  :משוגע  :ה ס יט ל  :ש יט ל :
דע ר ווייש ן  :פ רל נג  :פ רל נג  :ווילן  :געווינען  :געווינען  :של כט :
מלחמה  :טויט  ,נווער דיסאַ יר נס  :ניט :ל ונלינ ס  :טראכטן :ש פונג  :
דערפינדונג  :ליגן  :כז ריעס  :וממ ר ליש  :שטר ף  :שטר ף  :מוסרן  ,פיי ַן
 :ליס  :שוץ  :ס פעטי  :פעסטקיי ַט  :וו ג  :ימב ל נס  :בנ רמ ל  :קרענק
 :סיכי טריע  :הילף  :טעראַ יע  :קליניש  :ינדזשעקש ן  :ני ניע  :מ רפין :
דר ג :אילוזיע  :נטוישונג  :דיי ַגעס נערוו סנ ס  :וו ולטידזש  :ק מף  :ק מף
 :פייטער  :ווינער  :שט ם  :פ רמעסט  :דרענ ל ן  :מורא  :מורא  :צווייפל :
פראגע  :קשיא  :ענט ערן  :פראגע  :ניי ַגעריקיי ַט  ,אינטערעס ,צו רידנקייט ,
פ רגעניגן  :רג סם  :געפיל  :ק נשיענש ס  :ק ונ ביליטי  :שולדיק :
שולדיק  :אומשולדיק  :ריי ַ  :פרייהייט  :גערעכטיקיי ַט  :ערלעכקיי ַט  :אמת ,
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סינסעריטי  ,דורכזעיקיי ַט  :ומזעיק  :ונרע ל  :ניט -עגזיסט נט  :פ נט זיע :
שע ערישקייט  ,חלום  :של ף  :מנוחה  :שלום :רויק  :קוויט  :ה לטן  :צייכן :
סימב ל  :דר ווינג  :ענסיל  :גומע  :טייער  :וועג  :רומפ רן :
טר נס רט טי ן  :טריין  :שורה  :נ דל  :ש ילקע  :סעווינג  :אָ ער ציע :
ינערווענטש ן  :טוישן  :טר נזיש ן  :שריט  :סקיילינג  :קל ססיפיק טי ן :
אינדעקס :טערמינען  :ווערטער  ,פר סעס  :די ל ג  :ק מוניק ציע  :אויסדרוק
 :דעמ נסטר טי ן  :רעזענטירונג  :הקדמה  :ה גד מע  :הקדמה  :ספר :
שיט  :טרי  :נ טור  :ווינט  :לופט  :ים  :פיי ַער  :ערד  ,זונ סיסטעם  :ענערגיע :
) :ליכט  :מ כט  :שטר לבלוי
ענערגיע רענ ווייש נז
לעבן אומצופרידנקייט מיט צו רידנקייט
וווילט ג פון ליכט
איך בין לע פארבן צו מ לן דיין וועלט
ער לייזינג ליכט
ע עס וועט ה לטן אונדז אויב מיר ווילן צו פ רזעצן  ,בער וו ס ה לטן אויב
עס איז קציע וו ס נפ ולדז און דזשענערייץ ימ וש נז  ,סענסייש נז און
סטימי ליי  ,וויי ַל ווען עמעצער ריס נדז צו אונדז און רי קץ ק מף מיין פריינט
 ,געדולד און סייכל צו רשטיין די אנדערע זיי ַענדיק ק נפר נטעד ווייטיק  .ז
איז די קשיא פארוואס ריי ַ ענערגיע ז ר ליזירן אונדז ווי אויב מיר זענען
קינדער נ נסערד .מוט מיין ליב וו רט איז סדר צו זיי ַן געמשפט און וואס
וועט זיין די ריכטער פון סיבה  ,וואס קענען זיי ַן נ רמ ל און בנ רמ ל  ...ווער
עס יז !מיר לע ה בן אמונה און איך ה בן אמונה אין די וואס ה בן אמונה
געבן ז פאלן פון דיי ַגע פון וועט און מניש נט און דעם פ רל נג  ,בער ווי
ה ר וו ס לודז און עלודעס טר נזמיץ ס ונדס י מ-מיידל מיט
ה ללוסינ ט רי עק וז .ג רנישט מער ווי אָ רוען און הערן מיר ה בן צוויי
אויערן און איין מויל צו הערן צוויי מ ל ווי פיל ווי מיר רעדן און שווייגן איז ק מף
און ניט נ יוו דער נק נטר ולד  ,ווייניק נטקעגנשטעלנ איר וועט רובירן
שטילקיי ַט קענען אפילו זיין ט רטור וס בער ענט ערן פילע ס בדזשעקטיוו
ישוזאון ק מ ני נ בלע שטילקיי ַט איז שטיל בער קענען פונקצי נירן ווי דער
גאנץ וו פן דיזייר ס פון ימ ולסיווענעסס און נק נטר ול ב ל פ רל נג זוי
! רויק ראָ און הערן צוגעהערט שטילקיי ַט אין איר
אויב איינער ט ג זיי ַן
אויב איינער ט ג זיי ַן

וויי ַטקייט

וויי ַטקייט  ,וו לט דעסטרויער  ,סקערי  ,טומלדיק ,
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דער איז רילענטליס העל  ,שיין  ,שטר לנדיק און ענערגעטיק  ...יעדער
שטר ל האט ווי יומ נז פ רשידענע קער קטעריסטיקס  ,פ רשידענע מ דעס
פון ק מף  ,פ רשידענע ליכט  ,ד"ה יעדער שטר ל /זיי ַן יינציק און ויסשליסיק
.נו אויב איינער ט ג זיי ַן וויי ַטקייט ביי ַ מינדסטער עס איז געווען ריגינעל
.יעדער שטר ל האט די פ רעם פון ק מף  ,ווי ביי ַ קיין ציי ַט די מענטשן ז
יי ַנטיילן ביי ַ מאל ערייז ז פר קש נז .זענען מיר קטינג אויף די שטר ל  /זיין ,
מיר קען טוישן די ריכטונג און דעסטינייש ן .וועגן די דעסט נייש נז און די
ערשטער מ ל איך וועט ינוו וק די נ מען פון ג ט  ,איינער ט ג ב וויזן צו ה בן
שמועס ביליפס און אמונה מיט ק ר ן נאכגייער וואס דערציילט מיר די
ר
וויי ַטערדיק געשיכטע וו ס איך וועל ב שריי ַבן  :ביסט איר ש יל
געגעבןהענט און וו כימ נט פרעגן ג ט צו ל זן איר די מ קסימום כעזשבן און
בער ווער
פ רשילטן .מיין טיי ַער די געשיכטע בוילז ראָ
לינקס איר
לעס ף באפרייט די אינ רמ ציע ?אבער ב זונדער פון דעם דערציילונג איך
ווילן צו דערציילן איר ז מיר ה בן ק מף און ר דיוס  /זיין קטינג מיט די
 .סוויווע און יעדער ר ללס די ביינדלעך מיט דיין ענערגיע  /פ רעם  /אָ פירונג
לערנונגען פון

גר דוי ִר פאטער אין די ליכט פון לעבן

איך דאנק מיין פאטער דעם צושטיי ַער צו מיין לערנונגען ווי געזונט  ...ביסל
פון לץ  ...ז איז ווי מיר  ...מיר געשאפן ווען מיר זענען טענטיוו צו לעבן ...
ביי ַ רום אונדז  ...מיט סענסיטיוויטי צו לע
רעפלעקטיווע ליכט
איך רעפלעקט'ם נ ר משוגע
העל מ רגן
ווי גוט זוי וועקן רויף אין מיין וועלט  ,מיט די ק נ ריק צו זינגען  ,פיש צו
שווימען און בוים קסיגענ טע .איך פ רשל גן איר מיין ק מ ל ס ז  :די
ק נ ריק יינץ ענטש נץ מיט איר געז נג .די סמ רטיע פיש שווימעריי ַ און
סליידז איבער די וו סער .און די מ ז נס ב נסיי ז ברידז און ינס יירז .אין
דעם דריי ַ גליטערינג ביינגז און ינס ייערינג פון מיין וועלט  ,איך ה לטן מער
וועלט גל בוס אין די ענצטער ז ט וט לז די וועלט ווי עס איז געווען  20יאר
צוריק  ,נ ר ביי ַש יל פון די פ רב נד נ ך געווען רע .ס וועטן ס סי ליסט
.איך ה בן אויך צוויי מדבר רויזן  ,ביידע פארפאסט דורך די ציי ַט קערל פון
ז מד פון די מדבר וואס מאכט מיר ענוויזש ן פ רייניקט וועלט  ,אין דער
וועלט זענען די רויזן איינער אין זיי ַן ריגינעל ק ליר וו ס צו מיר מיטל
ערס וויר נס און אנדערן יינטיד אין שט רק גרין ט נעססימב לייז ז ר
מיר ה ן .אין מיין שרייבן וועלט  ,איך טר כטן  ,און איך פילן ווי אויב
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נדיסטערבד .אין גאנץ וו רעם סוויווע און די העל מ רגן צו שריי ַבן עטלעכע
 .ל ווינג נשמה ד וואס ווילן צו ימ דזש ן די רויז פון כ ווערש פט
טעג מיט די " ר סט " מוריש פילי ע 200
איך וו וק רויף אין פ רשידענע פ קט ווי געוויינטלעך און יקס ל רד ר ר
 .שרייבן ק רס ז דורך דעם בוך וו לט יקס נד מיין זיי ַענדיק
איך פ רטר כטנ אויף ווי צו טר נסמיסיע פון געד נק און יקווייט עס צו ליכט
 .און זיי ַן מ כט
 .ווי מיר לע טר כטן וועגן קייפל ערס עקטיווז ד ר ן צו נ כפ לגן

קייט

די נשמה האט דיסטורבינג מ ומ נץ .די וועג מיר קוקן אין זיך איז ניט שטענדיק
 .נ יוו
די ענערגיע יקס

נדז .ומרויק מחשבות מיט מיסד מינערז זענען
 .ער עטש ווייטיד
 .די קולות אין יוניס ן געזונט ל ודער ווי

קול

 .די ווערטער זענען ן אויסדרוק פון קונסט
פון דעם פונט עס וועט זיי ַן ינס יר ציע .די ביטינג פון די ה רץ האט זיי ַן ריטם
 .ז יקס נדז די וועינס
 .פ רשטיקונג איז געטאן דורך סטעלט
לע ה בן זייער ק .כל מיר טר כטן וועגן בייז .מאל זיי מ כן אונדז פ רמ כן
 .רויף
 .מיר לע טר כטן .די זכרונות זענען ניט שטענדיק פ רשטעלן
ניט ר טיקוועס ה ס וויי ַל עס איז שלעכט .ניט לע מ ל די געלעגנהייט ביי ַ די
 .רעכט ציי ַט
 .מאל נ ר וויי ַל מיר ליי ַדן .מיר לע ה בן ריי ַהייט פון אויסדרוק
 .ג רנישט מער ערלעך ווי די אמת .איך ה בן עטלעכע פארמען פון אויסדרוק
 .זיי ַענדיק געזונט איז צו ה בן וו ג
די וו ג איז

רוטין ציקל .זיי ַענדיק נערוועז איז
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ימב ל נס .מען ליבע צו

 .ב מערקונג
 .מיר לע ה בן ריינקיי ַט .די זון איז

מקור פון ענערגיע

די וניווערס ל ליבע בעגעץ רחמנות .די בנ רמ ל איז ג רנישט כאַ נז .כל
פ רגעסן ווען מיר ווילן .עס זענען שטענדיק עטלעכע ערס עקטיווז .זייער
 .ווייניק געדאנקען ק נוויקש נז
 .עס ירע ער ב ל זאכן .כל זענען אונטערטעניק צו אומרעכט
 .ליבע איז
שטענדיק

ליין און

מקור פון פ רגעניגן

ר טעקטעד .עס זענען מענטשן וואס ט ן ניט ווי צו
 .טר כטן
 .וויסיקיי ַט איז

פל שליגהט ז קלער פייז אונדז

מיר לע ה בן ווייסיז .מאל מיר ה בן פירז .מיר לע ז גן נ ריש זאכן .איך
 .ט ן ניט שריי ַבן ר ווער עס יז
מיר לע ה בן ע עס מיר ט ן ניט ווילן צו געדענקען בער איז גוט צו וויסן אז
 .מיר זענען טרויעריק און שטענדיק ריי ַנל זן עס און נישט ב ה לטן ע עס
 .מיר לע ה בן וו לנער ביליטיז .מיר לע פילן די פ רגעניגן פון ע עס
ווען די געלעגנהייט לערקס אָ ענס די טיר ר אים .עס פילז געפיל ק רעוו
צו יעדער אנדערער .ניט קיין איינער איז קיינער און זוי ה בן לע די
 .ענטיטלעמענץ צו שיי ַנען
 .פרענדשי איז שטענדיק

גוט רינצי

פריי ַנד איז אנדערן אליין

 positive .גיי דיין ינסטינקט איר זען די
 .מיר קענען לע זיי ַן ליב געהאט און ליבע מיר ליבע איז ליכט גענער ט ר
 .ווען מיר זענען ליב געהאט מיר ז ל נערקענען ז סענטימענט
עס איז ליבע און פ רגרעסערן די געבורט טעמ
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.שטענדיק מיט די ווערטער
 .אין שיידוועג ג מעס

! פ רטר כטנ זיך !כאַ ן איז לערנען ! נכאַ ן איז אמת !דורכפירן די זיך
! איך בין  ,איר זענט  ,ער איז  ,מיר זענען  ,זיי זענען !מיר זענען לע מיר
! און איך זענען זיי !און זיי זענען אונדז
! און נ ך לע וואס זענען מיר ?מיר זענען וו ס מיר עקסיסטירן
! מיר עקסיסטירן וויי ַל מיר זענען באשאפן
! ש פונג דורך ל ן !ליכט פון לעבן
! ליכט דעסיגנספ נט זיע און פ קט
דו ליז ם צווישן וו ס מיר ווילן און וו ס איז אין פ קט !פאקטן זענען
! ינטער רעטינג פ קט
פ קט רום אונדז !וווין ווו מיר זענען באשאפן !מיטל ז טר נספ רמז אונדז !
טר נספ רמ טי ן  /מיוטייש ן !כידעש און טוישן !טוישן סייק לז טריט !
! יבערג נג פ סע
! יבערג נג ב ריערז
! וווערק מינג סייק לז און ב קומען שוועריקייטן
! באשאפן און ויסגעטר כט שוועריקייטן דער פ קט
שוועריקייטן  /פראבלעמען ינטער קש ן צווישן די ס בק נש ס און
! ב וווסטזיניק
! ב וווסטזיניק און דערגרייה !פ רכ לעשט און רויעקציע ! ל ן פון מיר
! עקזיסטענץ
! איך עקסיסטירן ב לד מיר עקסיסטירן !מיר זענען

מיר

! א וועלט
א וועלט  ,א איך פארקערט אויף אונדז !מיר פירן זיך אויף דעם וועלט און זיי
! אונדז
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! איך ש ילן אונטער טייל פון איר
! איר קר נט אויף זיי
! זיי זענען די וועלט
! וועלט ביינגז
ביינגז וואס זענען דער ניט !צי לעבעדיק דער ינ נ מ ט ! ר דוצירן ליכט
! כאַ ן ליכט !ליכט ענערגיע
! ענערגיע מ כט !מ כט איז פ רל נג !דעסירע איז פעלן !פעלן איז פ קטיש
כל מיר קענען דערגרייכן פ קטיש !פ קטיש איז די פאקטן און ביכייוויערז !
! ביכייוויערז זענען ק מף
ק מף איז

ענטפער צו די וועלט !וועלט אין ק מף איז טר נספ רמ ציע !
! טר נספ רמ ציע איז טוישן

טוישן איז פ קטיש !טוישן איז

קעסיידערדיק פ רל נג ! ערמ נענטלי מיר
! זענען אין ענק לסע פון ווונטש

! וויל קענען זיין אַ רעסט !ניט לץ מיר ווילן אין די וועלט !אומצופרידנקייט
פון וו ס מיר ה בן און ניט עס !קיינער נריל !ניט פ קטשו ל געד נק !ניט קיין
פ קטשו ל נישט טיינ ב ל !פ רצווייפלונג נישט טיינ ב ל !פ רצווייפלונג
! צ רעס
! צ רעס זוי עס איז
! וו ס יגזיסס טוט ניט צוציען די פ רל נג
אויב מיר ווילן וו ס איז נישט ד רט !מיר וועלן נישט דערגרייכן גליק !גליק
! ווינטשן מקיים
! ונפולפיללמענט נכאַ יניס פון נ טיינ ב ל וויל
! ניט ריטש ב ל
! טראגט דע רעסיע
 .דע רעסיע פסיכאלאגישן שט ט ז איז ניט געטאן

121

! ניט געטאן  ,ניט פ קטשו ל נריל
אין דער וועלט עס ונרע ל פאקטן אויס ד רט !פ רסעס און געשעענישן וו ס
! זענען ריזומד ווי וועלט ז איז ניט ין דערגרייכן
ניט טשיוו ב ל איז רוחניות !רוחניות איז וועג צו פילן מיר !מיר לע לעבן
אין די גייסט !גייסט  /רעדיס סיטי ן
! מ וט ווייש ן ע עס ז דרייווז אונדז
! שטו צו ש ילן
! ק מף אויף אנדערע !אקט  ,ק מף
! אנדערע זיי  ,זיי קומען !איך ווס זיי ) וועלט ( !סאציאל וועלט
לערנען ביכייוויערז !פ רכאַ ונג פון וויסן !וויסן פון די פ קטיש פאקטן !וו פן פון
וויסן וויסן !טר נסמיסיע פון וויסן !צווישן זיי מיר איך וועלט !וויסן די וועלט איז צו
! זיין אין עס
! מיר זיי זענען די וועלט פון וויסן
! מיר לע ה בן עטלעכע וויסן
! יי ַנטיילן וויסן איז צו לערנען
לערנען איז לעבן !לעבן איז צו יבערגעבן !ב ריכט איז צו פ רבינדן !
! רעל טי נשי איז צו ינטער קט
! ינטער קט איז צו ש ילן אויף די וועלט
קטינג אויף דער וועלט איז טורנינג !יבערמ כן די וועלט דורך די וויסן איז
! יוו לווינג
! עוו לווע איז צו זיי ַן נ ל דזש ב ל
! וויסן איז געוואוסט קער !טורנינג וויסן אין

וועלט !מ לטיק לטשער ל חכמה
! ינפיניטע חכמה
! ינפיניטע נריטש ב ל

! זיי ַענדיק קלוג איז וטאָ י ן !יוט ו י ן איז
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פ רל נג צו דערגרייכן !וועט

! וועט איז ינער שט רקיי ַט
! ינער שט רקיי ַט איז איך !די איך יבערמ כן די וועלט
! די וועלט איז פארוואנדלט דורך זיי .זיי זענען טש נגינג וועלט
! ווער זענען מיר יבערמ כן די וועלט !דורך סיבה !סיבה יושר
! יוסטיץ גליי ַך רעכט !רעכט נ ר וויי ַל מיר וועט זיי ַן מיר !פליכט צו זיי
! מיר ז ל זיי ַן שיין צו די וועלט
! אקט מיט באוווסטזיין און די פ קטיש יקער
! קטינג מיט וו רענעסס מיט נריל פאקטן
ונרע ל פאקטן פ נט זיע
פ נט זיע דעסיגנסוו ס טוט ניט עקזיסטירן איז באשאפן !קרע טינג מ כט פון
פ נט זיע !זיי ַענדיק קענען צו ש ן איז צו זיין ריי ַ !פרייהייט איז צו וויסן !צו
! וויסן איז צו ש ילן
צו טיי ַטשן איז צו נעמען !נעמען איז היסכיי ַוועס !היסכיי ַוועס איז דער בונד !בונד
! איז שווערן
! דזשור איז לוי לטי
! לוי לטי איז אמת
! אמת איז איינער
! ונ ס מיר
! מיר זענען איינער וועלט
 .מיר זענען זיי מיר איר .ביינגז
 .גר וט איז זיי ַענדיק .זיי ַענדיק איז ד רט
 .עס איז

פ קטיש פ קט

! עס איז פ קט ז מיר עקזיסטירן און מיר זענען די וועלט
! וועלט פון לעבעדיק און ינ נ מ ט ביינגז
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 .די וועלט ווערט

ר מיר און

ר איר און

ר זיי

! די וועלט איז יוו לווינג
! עוו לווע איז צו זיין מער נ ל דזש ב ל
! זיי ַענדיק נ ל דזש ב ל איז צו ה בן וויסן
! וויסן איז געוואוסט
! וויסן איז דערפ רונג ! ר%ווט עס פילז !געפיל איז צו וויסן
! בלויז פילן ווען מיר דערפ רונג עס
! נאר אויב מיר געפרוווט
! אָ ציע ריי ַהייט צו דערפ רונג וו ס מיר ווילן
! רעכט  ,פליכט צו זיין רעס עקטעד
! מיר ט ן ניט וועלן  ,ט ן ניט וויסן
! מיר ט ן ניט וויסן מיר ט ן ניט יבערמ כן אין !קונה וויסן
! די פ רשידן סעלווז אין דער וועלט
! איר ט ן ניט וויסן  ,איר ווילן צו רובירן אנדערן קשיא מיר
! על טי נס פון צייכענונג אויף די דערפ רונג פון זיך און זיי
! עס ער וני ס זאכן דע

רטינג אנדערע ה בן יקס ירי נסט

און עס איז ר סט זינען ז ביסט נישט גוט !סייכל חכמה פון לעבן !חכמה פון
! לעבן
! שערד יקס ירי נסיז
! קונה וויסן !דורך ינטער קש ן  ,ינטער קט יבערמ כן איז
! די וועלט איז ינטער קש ן
מיר זענען די וועלט !די וועלט בין איך  ,איר  ,מיר  ,איר  ,זיי !יי ַנטיילונג ,
! ריי ַנדש ט
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! פרענדשי ק מ ליסיטי
! שערד וו לועס
די זעלבע איך אויף קייפל נ ודז .די געזעלש פט מיר זענען .מיר לע ה בן
! פריי ַנד !צווישן אונדז מיר קענען ש ילן
! דורך קטינג צווישן אונדז מיר ווירקן עס
! ער די וועלט ! לל ק טי ן פון די וועלט !טר נספ רמ טי ן
 .פ קט  .Newניו טר נספ רמ ציע איך  ,מיר  ,זיי  ,איר !א ניי ַ וועלט
פ רל נג
געבן מיר קוש  ...נ ר ווי יענע איר וויסן ? !געבן מיר קוש פ רב רגן  ,ווי
áיענע ז מיר סוררי ייעדער אנדערער ווען די פ רל נג געוואקסן גיט מיר
ווייך קוש די איר וויסן !!זיס זיס צו וויסן איר !איך געבן איר קוש מיין
ינס מניאַ
איך ט ן ניט של פן וויי ַל עס טוט נישט וועלן צו של פן  ,איך ט ן ווילן צו לעבן
.ד ס שטערונג וו ס האלט מיר ווייק .איך וועט נים עס מיט ינס מניאַ
ש טן וואלף איז געווען פ רפ לן בער געפונען
ש טן וואלף ק ריקו
 .ר טעקטעד  ,בער בלויז דורך ברירה .פידינג דיין דעקסטעריטי כעמיש
ר
ס לידס און געדרוקט פיססילע ה. 20די ריינקיי ַט אייגן ש טן דייווז
סירונג און האט ל נדינג  ,ק ריקו .ווי וו לף איז ר טעקטעד  ,בער
דורך שטעלונג ליין  ,געטובלט אין קל ר ל ונלינ ס .היי ַנט איך שריי ַבן מיט
ק ריקו וו לף ק נפר נץ זיין וועלט און טיי ַטשן עס .פריינט פריי ַ ניט לעבן ן
פ קטיש נעווביע ב ל לעבן  ,עמברי אין
זייער ווילד נ טור  ,בער
ק ריקו ווו איך גר דזש ווייטיד האט געטריי ַ יונג בלוט  ,ערלעך ס עציעל
ומדערשר קן נ טור  ,צ רנדיק אין זיי ַן יקערדיק בער שיין און דערעכ-
ערעצדיק פון דיין פריי ַנדב גלייטער און פריי ַנד .אזוי געטריי ַ טר וו לינג
ב גלייטער און ק מ ליסיטי שטענדיק ינטער ר ט ד מיט וו רעמקיי ַט און
ביסל גענוג צו וויסן די ש טנס פון די גאסן און
שטילקיי ַט .איך געלעבט
ק
אבער איך געזען די מוט וו לף און ער געגרינדעט שטום און ª .ק ריקו
סט טש ט רי ק נפיד נט פריי ַנד לינק ר זייער ריי ַהייט .אויב עס ס איין
ז ך די וו לף האט איז ריי ַהייט  ,בער ער איז געווען ליין  ,ליין !און ריי ַ !
ש טן וואלף עקסטר הומ ן גל וינג ענערגיע אין זייער וועג פון זיי ַענדיק .מיט
זיין ב רקינג ימ וזד זיי ַן זעלבסטשטענדיקיי ַט ווילד ש יל פון די נ טור פון
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גענעס .ב של סן צו טיילן זייער ד רש און ס יריטש וו לי ליין ניטל יוו מיט
וו לף ש טן ביי ַ די זעלביקער ציי ַט ריי ַ אין
די וו לף דער אלא ק ריקו
יוניס ן פר טערנ ללי פארבונדן דורך איינער שיסל און זייער טרינקען .מיר
זענען ליין דורך ברירה ?קל ר ס זענען ריי ַ צו טר כטן ווי די וועג נ טור .עס
איז ט ל נט צו מיר דעם ניטל די וו לף ק ריקו  ,בער ער ווילד ר ינייט
גענעטיק סוויווע ולז איר זייער קר ומ ז ומז צו די ריי ַ שט ט פון ריינקיי ַט
פון געפיל אין זייער אייגן נ טור .עניגמ טיק ווי דער וועג פון לעבן בער פיו לד
ר לעבן און געניסן דיין עלנט בער ריי ַ ה נט צו קיין
דורך ב גער
 .ריסטריקש ן דער ימ זיש ן
איך און ש טן וואלף זענען פריינט בער ונטש ר קטעריסטיק אין זיי ַן וועג פון
נק נווענש נ ל וועג פון אנדערע ק וערש ן  ,זענען ריי ַ דורך
ארבעטן אין
מוטער נ טור און זוי מיר וו קסן און וו ס מיר ינדוסט ינפילטרייט אונדז
ר
.ה וו נ קלוב איז ביי ַ די ה רץ פון מעשוג ס דער זעלביקער ד רשט
ריי ַ בער
רעוו לוציע און מיר נעמען חשבון פון אונדזער זיי ַענדיק  ,ד ס
 .עלנט קט מיט קייניין ינסטינקט ר מיט רבעט
מיט לע רעכט רעס עקט  ,ל זן איר איר און מיר !וו ס ט ן איר טר כטן פון
מיר און איך פון איר ?איך בין ד נקב ר צו איר ר בעת מיר לייענען  ,ט מער
! ונדער -געשטאנען
גייט פארביי פון די ק נסידערייש נז שוין לייענען מיר שוין גענומען זייער
על טי נס ביי ַ מינדסטער על קוו נט נראַ ט ט ל נט צו די לעג ל שעה שוין
? ! ה לבנ כט מ סע דער ש יל ה ן ז איז דער שרעקלעך קשיא
אָ ש יגלונג צו די ינטעל דזש ב ל ק ממוניק טיווע עקסט סי צו מינימום
און מיר שטילקיי ַט פון אפקלאנג ז סע ערייץ אונדז  .קס זענען ווייטיק פון
שוט רידזשעקש ן פון ברענען .ינסערמ ונט ב ל
ילו אין
ווערטער
שטערונג פיזיקלי בער נישט דורך כ רמ ונ ל און רוחניות כעמיע זיין ליכטיק
ר די פל וערינג פון כ נעלעס ייגעלעך
.סעלעסטי ל גופים ב פ לן אונדז
.אין זוכן פון ליבע קל ווער  ,וויי ַל עשירות באשטייט אין פארשטאנד די
מ לטיפ ס טיד ביינגז און שטענדיק מיט ע עס צו לייגן צו דעם מיינונג .אן
ר רחמנות און
וויי ַטער פ רגרעסערן דעם פ רל נג
אנדער דערצו ,
צערטלעכקיי ַט ז עגזיילד אונדז צו די פארשטייער זיך -ש צן אין
דער ערס עקטיוו פון די זיך איין און  .Viewגעזעלש פטלעך מידיאַ
ינדיוויסיב ל  ,ניט ליע -אין קיין וועלן ר מער וויל ז אויפשטיין אין דער ר ד
.דאס קריי ַז פון ג לד  ,גילד פון גוט אמונה און לוי לטי און רעס עקט  ,דער
הוי ט רעכט צו טוט נישט עקסיסטירן .מיר זענען ריין און ווילד אין די קט זוי
 ,און ג רנישט מער עג יסטיש ווי מיר וואס נ ר צו זיי ַן זוי שטענדיק ינוו דעס
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שוט
אנדערן מיט זייער פונט פון מיינונג .ינפליימד די מיינונג טויגעוודיק פון
וועקסל פון געדאנקען  ,עס איז דרינגלעך אַ עלירן צו ר סט זינען .ווען מיר
געבן דער ברענגען די זיך מיט די אנדערע .ג רנישט מער נישטיק אָ וו רפן
וו ס מיר ט ן ניט וועלן  ,עס ס גרינג .ליבע און ליבע איז ג נץ פילן די אנדערע
און ניט מיר .ק נסטרוקטיווע שטעלונג פון די לינק צווישן אונדז ביינגז  ,ס פערז
פון ה רמ ניע ז דורך לעבעדיק צוז מען מיט אנדערע ביינגז .געדרוקט אין
ינסטינגקטיוו ופפיר נ ר טר כטן פון מיר  ,דעריבער ביי ַ מיר  ,און איצט איך
ה בן ווידער .ק נפליקט וויי ַל איינער איז פארוואנדלען אין סעלווז און איך
קיינמ ל וויסן ווי פילע סעלווז און מיר מוזן פ רטר גן צו טר גן צו די אנדערע
.עס ס מין פון קומען צו אונדז וו ס איז שטענדיק עפענען .אי.יו .ס
ופמערקז מקיי ַט צו זיך מיט ז זיי ַענדיק זיך בוט -איר גייז און וו ס מדרגה פון
עג יזם זענען .גוט די פאנצער איך אלץ עס  -זיי ַענדיק זוי טה ט -שרייט דורך
טו ס ז עקסיסטירן און ז זענען מער אי.יו .ס אי.יו .ס קליקינג די פאנצער .און
דעמ לט ווי קומען נים אין דער ש יגל און זיי ַן שפיגלט בלויז די זיך ז יגזיסס
וויי ַל לע אי.יו .ס האבן טה ט -שרייט על ס אי.יו .ס די וועלט  .ר מיר
ליין  ,און ד ן  ,ווען מיר געוואלט צו ווערן געבעטן ט ריעס בלויז וויי ַל פון די
עג יזם פון עטלעכע אי.יו .ס קעגן אי.יו .ס .ל ונלינ ס ז וו רט זייער זיך -ליבע
האט בער ז האט נישט מ כן קיין מער איך ליבע איר .ליבע  :איך און דו
 .ליבע ק נקווערס לע  amorמני ווינסיט
ט קע אויב איר געוואוסט איר געוואלט און עס ז איר וויסן און וו ס איר ז ל
קיינמ ל דעם ווייסטפ ל דיי ַגעס וויי ַל עס איז ערנסט און ל נגינג קומען זינט
דעמ לט איך ט ן ניט זען דער געבן ווי גאנץ וו לט זיין פיט ז איר געקומען
און איר ברענגען טר וקסעססעס ניט ילו וויי ַזן רויף צו ווייטיק און ניט ווילן
מ כט בער איר קענען ניט ווילן איך ווינטשן דעם זיצונג פונט איז אזוי די
יינץ ז ל ניט זיין ד
זייער פ רביק לעבן ה בן פילע פארבן ז שטעלן מיר
וויי ַטער צו מיר איך קענען נישט זען די ג רטן רויזן בליען און פ לן וויי ַס עט לז
לויפן ל נגינג אוןפ רל נג קיינמ ל ליין  ,בער ד מ איך בין ד איר זענען
ד רט און איך געוואלט איר ד און דיין שיין ברוין אויגן זענען ווי ים הזיתים זיי
נ ר ווען איך טר כטן פון איר דערמ נען מיר וו וק רויף  ,איך וו וק רויף איך
לינקס ן פינצטער איך געפונען זיך ל נגינג אוןאלנגעוויקלט ליי ַדנש פט
כ גז  kisses ,פ רל נג אין לע ז איך געזען און דערמאנט שט רק
שט רק לע איר האט און באקומען און געבעטן נישט ימערדזשד ריבערט פון
זיי ַענדיק  ,און האט ניט פרעגן צו זיין אין ליבע ן ווייטיק געזען  ,איך געוואלט
איך האט דערמאנט לץ אוןוו ס האט מיר איז געווען לע זיי קען ניט מער
ינסיסט ד איז געגעבן ליבע  ,ז רגן  ,ר כמ נעס  ,ליי ַדנש פט ר לץ ז
ריי ַ ה רץ און עס ווארטן צו געבן וו ס איז
וו רט קיינמ ל זאגט ניט קיין צו
געבעטן דער ביי ַשטיי ַער איז אמת עס איז צו געבן  ,ןבעטן דער ד רפן אויב
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איר ט ן ניט הערן ניט רץ  ,גיט זוכן צו געפינען די עליקסיר רידל און די
אוצר ז האט קיין גליי ַך  ,נ ר אוצר וו ס איז ניט ג לד איז בליי ַביק ליבע און
געוואוסט וו ס איך געוואלט בער איך האט ניט ז גן איר איר געזעןעס איז
געווען ע עס די ער  ,ע עס ער געזען בער ניט איבערגעזעצט איז מ כט ן
בעת איז געבוירן  ,ן געזען געוואקסן ין מיר צו ווי מיר און איר געשריבן  ,און
האט ניט זען וו ס איז גר וינג ין מיר איז געווען ליבע  ,עס איז געוועןע עס ער
געוואלט בער האט ניט  ,בער געוואלט ט קע ליב געהאט ווי ער לייקט צו זען
עס וו קסן צו פ רנ כט לע געשעעניש ן מורא  ,ן ציטערניש ן מורא פון
פ ללינג של פנדיק צו וו רעם ל ונלינ ס ווי ה נט אונטער די ה רץ זענען
ד רט דורך די ענצטער האט ניט זען איר בער מיט  ,איך עלץ די רפום
איז עס ריח פון צינדל און דזש זמ ן איינגעהערט בער האט ניט הערן
בער איינגעזען איז נישט ד רט און איך דערקענט נעכטן איז געווען דער
זעלביקער  ,בער היי ַנט איז געווען נדערש געזען  ,געשמעקט און געהערט
איז נים צו נים יינציק איז ע עסס עציעלע ש טן מיר און עס איז געווען
יקערדיק איז ברידינג און ינה לינג טעם ר איר  ,האט ניט זען איר  ,ט ן ניט
זיי ַן עלץ און איז ניט דער סוף וויי ַל איר זענען ד רט  ,וויי ַט וועק בער דעם
געפרעגט מ נק צו וויי ַזן פ רויס  ,די צוקונ ט און געסט זזענען ד רט אין די
הינטערגרונט  ,אין די ענצטער צו קוק ן געזען איר  ,ן געבן איר ינוו לווד זיך
מיט לופט געפירט אין דער ים האט דיר צו וויסן די שמעקן פון דער ים נ ס
ברידינג און פרייד איז געווען וו ס ער געזען דעם ים  ,די ז מד ,די פיי ַכט  ,די
 .לופט בער דיין ברידינג
איך ליכט איינער אַ יר ס ט טפ לי און געניסן די ה רמ ניע צווישן זיי ַענדיק
און טראכטן ונטערטעניק מאכט מיר וו נדערן צווישן ר וז און פל וז אין
טראכטן געדאנקען און בדזשעקטיווז ינטער קש נז צווישן שריי ַבער און
לייענער קיינמ ל לייענען דר ט צו ק ריק וו ס איך געשריבן  ,ז מ דנע ,
בער איך וויסן עמעצערלייענען וו ס איז עס ווי  ,וועט דערגרייכן וו ס איך ווילן
צו ק נוויי דער זיי ַן ווייג אַ יר ס געגאנגען אויס און איך טר כטן ר מיר
וועט זיין ? !איך ט ן ניט וויסן  ,בער איך שריי ַבן ווי פ רעם פון רוחניות און
אינטעלעקטו ל ב פריי ַונג מאכט מיר גוט ווינטשן מיין לייענער איז צופרידן און
געזונט איך אַ טיד ר אנדערן מין פון שרייבן לעצטנס מער ק נקרעטע'ם ניט
זוי פיל ליכט און ענערגיע בער דורך ליבע און פארשטאנד דעסט נייש נז ,
די מיינונגליבע וו סיפער וסלי מין ווערטער ר עמעצער וואס לייקס צו לייענען
ע עס מער ל ווינג  ,קלוג און איך בין מיט עפענען געווער צו ליבע  ,צוטרוי ן
גער נגל און ן געוואלט צו זיין מביוו ל נט אין מיין ווערטער איך בין מער
דירעקט און ב ט נען ווילן צו ב קומען די געפיל ז געפיל ז יונייץלייענער צו
דער שריי ַבער פפיניטיעס דעריבער ווילן צו זיין וו ס איך ה בן שטענדיק
געווען ס נטייני ס בער אַ ילינג צו פריינט פון העסקעם ווערטער צווישן די
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אותיות ז קומען אינאיינעם און פ רעם זאצן שטענדיק קשר  ,און זייער
רע ליסטיש ה ן טראכטן ווערטער  ,נעבעכדיק מעדיט טיווע פר סעס אויב
איך ט ן טר כטן בער עס איז גוט צו טר כטןאויב נ ר אויף די ווילד ווי עס איז
ע עס ז יגזיסס נ ר צו ז גן ז אויך עקסיסטירן אין דעם שוט וועג דער
ר סט מוריש פילי ע ר לע ומגעוויינטלעך לייענען מיר עס
פ רעם דורך
איז נישט זוי ר סט אַ טי צו לייענען וו ס איך שריי ַבן און איך מודה ,איך
לייענען ביסל בער ווען איך ט ן עס צו מיר אויך מאכט מיר טר כטן דעם איז
מיין רויסרופן צו לייענען און פ רזעצן צו לייענען און צו טר כטן .איך בין
ד נקב ר און צופרידן מער ווי צו טר כטן ז עמעצער נדערש מיינט
געדאנקען !א שר ט ן ניט פילן איך פילן ווי רעגן אויף די שטיין גייט אריין דער
טר טו ר ה לעס זענען פ רייניקט אונטער ז מד און ערד ה רט און פאדערן
קשר קיין רט  ,קיין ל ץ דער אנדערן שטיין זע עפעקטיוו שייכות שטיין ,
ערד  ,ז מד געגאנגען אויף זיי זוי זענעןב ציונגען ינטער קש ן צווישן ק לט
שטיינער מיט דער ן ז מד דער ערד בער פ רייניקט דורך די ה נט פון די
מייס ן וואס דזשוינד און ערפעקט ד ליבע איבער לע די ערד ז ל זיין
פ רייניקט ווי די ק ב לסט ונז מייס ן איז די מענטש ז ק נעקץ פ רשידן
שטיינער און ניט קערן הערצערשטיין בער געפילן מ לד בלע צו קיין אנדערע
שטיק ז ל זיי ַן סכום פון ברעקלעך וו ס צוז מען שטיין עס קיין וו ג דער
טר גן פון ציי ַט רויספ דערן צעשטערן די ריי ַזע מיר גיין זוי זענען די מענטשן
ליי ַדן די מערסט מ סע בער אויב זיי דזשוינד די ר ל איז קלענערער ברעט-
ט די אנדערע שטיק מיט ליבע ליבע וועט זיי ַן די ז מד און שמוץ ז יונייץ אונדז
ן וויקנ ס ז  ,נ ר טר גן מינ מייזד אויב לע די ברעקלעך זענען צוז מען און
געזונט ק ב לד מענטש ערפעקץ זיי ַן אייגן שטיין און דזש ינס די אנדערע
צוז מען זענען שט רק און זענען וויי ַט און ה רט וועג רום די וועלט איז
נברייק ב ל פעסטונג לע
ע עס ז יונייץ אונדז אויסקליי ַבן טי זע
אמעריקאנער און פל ל ס אויב יעדער שטיין ס פערז טר גן ג רנישט בער
ז מד צו שטעלן אין ל ץ די שטיינער ווי מענטשן ה בן לעבן ווימענטש
שטיינער איז רי לייסט רעכט צו טר גן און לעבן ד רט זענען קליין שטיינער ,
סיק געוויינטלעך אנדערע ז זענען נייטיק
גרויס און זוי זוי נעס ז
לאַ יד רי איז מענטש אויף די ערד וועט  -מ ולדיד צו סיק אין די ריכטיק
סיק צוז מען זוי
רעטעניש ווו לע די ברעקלעך
ל ץמיינונג מיט
ל ץ און זענען ניט ווייניקער וויכטיק ווי אנדערע צו ווערן
לעמען האט
רץ זענען לע דארף אין דער וועלט
בילד פ רקרימט
רעטעניש ן
ל נעט ערד באדערפענישן לע די מענטשן אוןפרויען קיין איינער איז
וועג ווי צו זיי ַן לעבעדיק און פ רבינדן צו יעדער
ג רנישט  ,לץ האט
אנדערער ד איז גוו לדיק רעטעניש ערד מיר ב וווינען און זענען פארבונדן
צו יעדער נדערער ן געוואוסט בער לע ש ילן סוף צו די רעטעניש מער
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רעכט  ,אנדערע קרום בער עס איז נ טירלעך ז לע פיץ נ ך לע ז מיר
וועלן טר טו ר דרך איז ה רמ ניע צווישן די ביינגז וואס לע ווערק צוז מען
ר דער זעלביקער ציל די ליבע און קשר צווישן ירז ווי מיר קענען דע ינירן
זיך אויב אנדערע ט ן ניט וויי ַזן פילן און ט ן ניט דערציילן די אמתגעפיל איז עס
איז ע עס צו טיילן און אויב עס כערץ צו לעבן אויך פארטיילן ק ס בער וויי ַל
עס טוט נישט ס לווע לץ סמודלי וויי ַל אויב מיינונג און מיר זענען ק סטומד
געפילן זענען אונדזער נים אונדזער נים און ווען איר ווי עמעצער ז ל וויי ַזן די
נים ז און וו ס עס איז ווי אויב איך בין נעבעכדיק ווי איך בין בער איך וויי ַזן
ווי איך בין און וויי ַזן די נים און מיין נים איז ניט ר פ רקויף נישט צו זיין צו
טיי ַער וויי ַל די געלט קיינמ ל געקויפט מיר דער איך ווילן צו זיין ר פ רקויף
 ,ל זן ליין קויפן איינער בער איינער ז ךאיז זיכער בין קעגן די ייר אין
טויווע פון די קרוין וו ס ב כער טוט ניט ז גן קויפן לע וויי ַל איך בין נישט מלך
און קרוין ט ן ניט ווילן ט ן ווילן גייז מיט געפילן צ רעס וויי ַל עס טוט נישט ליי ַדן
עס און אויב איר ה בן ניט פארקויפט איז געקויפט איז צופרידןוויי ַל געלט האט
קיינמ ל געזען די נים ווייזט לץ און עס נעמט טשוטז ה צו נעמען זיי צו מיר
וו ס מיר זענען וויי ַל מיר זענען נישט גוט קיין איינער איז גוט גענוג וויי ַל איינער
ט ג די קרוין רי לייסט די טיי ַער און וו לט נים ונקר וונעד די זעלבע
ווייטיקזעלביקער פיי ַער איז געווען ליבע ליי ַדנש פט איז אונדזער פ נט זיע
אונדזער ויסגעטר כט טר נס סיטי ן פון די פ קטיש איך בין געטריי ַ צו די
ליי ַדנש פט  ,די ליבע פון ברענען און אפילו ווייטיק ז דיין פראכט עקסיסטירן
און איך בין קטי ר אין אונדזער וועלט זענען שטיל פילם קטריסע
בעראונדזער דורכפ ר איז ר מ נטיש ילם שיסעריי ַ ז סינגס ליד "
דעם איז אונדזער ברענען ליבע ן ווייטיק " איר קען זיין איך וועט זיי ַן איר זענען
דעמ לט מיר ניט ביידע קוקן און זען די זעלבע ערס עקטיוו דער זעלביקער
קורס דעם זעלבן צוקונ ט אונדזער ווינקל דיזעלביקער רט פיץ לע נעמט
לל'ם ר דזשעקטינג צו יידילייז לעס ף ארבעטן די זעלבע וועג דורך די
זעלבע מ רשרוט און טעמען כצן איר שטענדיק כצן איר זענען דערשר קן
פון די צוקונ ט איז שווער צו זען איר ליי ַדן ן ווייטיק וויי ַל איר זענען ניט ווונד
איז לעבן וויסן ז י איך ט ן ניט וויסן אויב י וויי ַל איך ימ דזש ן און פ נט זיע
איז נריליי ב ל בער איך וויסן ז מיר זענען ב זונדער בער צוז מען אפילו
נ ר זיי ַענדיק ד איך יבערגעבן איר ריס נד איר וויסן ווו איר קיינמ ל וויסן
אויב איך וועל בער איך גע ינען זיך ד און ד רט איך בין שטענדיק ד רט מיט
אירנ ך ט ן ניט וויסן וויי ַל בלויז ימ דזש ן בער איך ימ דזש ן לע גוט
ב רדערלעסס קיין בעריערז מיר און איר מיר ביידע שטענדיק ד צוז מען
דער ב זונדער זענען פארבונדן  ,איך ד ר ן איר און איר מיר איר ש ילן איך
רע גירן איר ל כן איך שמייכל איר רעדןאיך אַ רווו איר איר קוקן איך זען איר
סעעסט איך שטימען מיר זענען שטענדיק אין ניגן ווי איר ווילן ווי איר ווינטשן
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נ ר ר קוש איך רומפ רן איך לויפן סט מבלינג פלי בער ניט שטענדיק
פ לן דער לעידזש מיר איר זענען די היילן צו מיין פ רל נג צוז ג איך וועט
צו טרעפן איר אוןאיך געפינען לץ און ט ן ניט וויסן ע עס וויי ַל איך האט
ימ דזש נד עס וו לט זיין ווי דער צוקונ ט געזען איר און פילן איר עלץ מיר
אויך ווי איר לייענען איר וו ס איך געשריבן און וו ס איך עלץ איז געווען איך
ווילן איר לעבן שטענדיק מיט מיר איך סער ס די טומל בער ניטשל כט איז
דיסקול די קר קיינער איז צו ב שולדיקן וויי ַל איר ווילן צו זען אפילו ן קוקן
איך וויסן איך ימ דזש ן ז איר זען איז פ קטיש קייסעריש ק נקוועסט און איז
 .ניט פ נט זיע איז בליק ן אָ נ ר
נולליטי דער נול זע  ,קיין איינער פ רל זן די ש יל ווען עמעצער טשיווז וו ס
איר ווילן צו זיצן געהאלטן טעמ ערער לי צופרידן וויי ַל די מביציע איז צו
געווינען און דעמ לט געווינען די מער זוי צופרידן צו דערגרייכן פר סטרייט ד
וויי ַל עס ריטשט און ווילן מער שטענדיק מער קיין ק יסיט אויב איר ביטע און
ה בןאיך בין איצט צופרידן בער פ לל ווינג'ווע געד נק אנדערן ווינטשן איצט
רעם תאוות און
דעמ לט מר .זשעני שענקען מיר דריי ַ וויל נישט בער
ילו איצט מר .געניע פארשווינדט ניט איך פילן ווי ביסל ע עס מער הינטער
די שיינקייט איז די כ ר קטער ז קר פט ז דרייווז אונדז צו שטענדיק נ כגיין
ערזענלעך און ר קטיש ידע ליסם דעריבער דעפענדס ביכייוויער ל
ידע ל און געזעלש פטלעך ינדיווידזשו ליטי  ,מיין ליב דעם חילוק ז מ רקס
די שטעלונג פון קטינגאון מ טירי לייז ווי געד נק  ,געד נק איין וועג צו
נ כקומען דעריבער זוכן דער ריטשינג שט לץ ז קר פט פון נ טור ז ל וז
אונדז צו ווערן ווער מיר זענען יינציק ביינגז און גענער ט רס פון סיבה זיך צו
וו ס קיין פון אונדז ס ייר צו זיי ַן ס עציעל יט ן ניט גלויבן איר איין ט ג שוין
ד ק איר פ רטר גן שטעלן רויף מיט בער אויך ליבע און קעמפן שטייענדיק
ר שוט פאלן לע איבערגעבליבענע
אין אמונה פ לן ן וו נינג צו גיין ן
אין שולד ן נטשולדיקן נטשולדיקן און ו !דיין גרין  ,ברוין דיין רינצעסין
כיין דיין נשמה איז אויף איך ווילן איר  ,ווי ווער עס יז לעבעדיק  ,ברידינג
פריילעך מ ריג לד דיין פארבן היילן די יסורים מיר דיין ברייטנ ס איז מיין
פ רכאַ טקיי ַט און דיין שיין שיין ה ר של גן עס ש ן לינקס צווישן די שורש
ר דעם
פון ה רץצו טייטן די ל ונלינ ס איך ב גריסן דאנקבארקייט
ליי ַדנש פט ז ה נט ז פ רבינדן  ,ז שמייכל ז נעמט מיר צו ג ניידן
איך געזען איר געקוקט רויף איך באמערקט איך געקוקט ווידער אומגעקערט
 .צו פ רריכטן לייקט ליב געהאט ליב געהאט איז געווען ה וויי ַע פון ליבע
איר זענען זוי זוי און האט זוי צו מיר איך געזען עס איז געווען ניט ווי איך
געבעטן איר ווי איר זענען און איר !מעט טש ר וו ס איך עלץ טרויעריק און
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איר געפרעגט זוי ט ן ניט זיין ווי איר געבעטן מיר איז צופרידן איך בין נישט ווי
איר אויב איינער ט ג איר גע ינען זיךל סט טר כטן פון מיר ווי סט רטינג
פונט טר כטן ז לעבן איז מאַ ע און ז איך וועל גע ינען איר און איך
געז גט איר ב גריסן ד הייבט דער נסיעה און ז ג רנישט איר ה בן שוין
חשבון מיט מיר און ה ט מיר אין דיין כיידינג רט גיט מיראיינער בעידזשיט
 .און לץ איז שיין
ימ גינע ן קריייטינג שריי ַבן ן לייענען געהער ן צוגעהערט לערנען ן
דעקערייטינג זע דעוויז האט טעמע זען און פילן און ל זן זיך גיין אויף די
אותיות אין די ווערטער אין די זאצן אין די לידער מיט מיר לע זענען ישוז היי ַנט
איך פילן איצט מ דערנייזד מיט קיין פ רג נגענהיי ַט בשעת רימיינדינג מיר
פ רגעסןאון ט ן עס לע איבער ווידער אין דעם פילן פארשטאנד די אמת אין
די אויג פילן די לט נים אין די אויגן און איך זען איר און ן געש עט דער
נגקטשו ל און פ רשטעלן פ קטשו ל
דעמ ג גוערי'ם ס נטייני ס בין
היי ַנט איז זוי פ רגעסן עס איז ווי אויב עס איז געווען ניט קיין פריי ַערדיק
ציי ַטקומט פון די ינער אויג די רויס איך געדענקען איך עקסיסטירן און איך
געפינען זיך אין איצט די מ מענט האט שוין איז איצט בלייבט ר מיר צו קוקן
אין דעם נים דער מ מענט די מ מענט די געשעעניש ניט מ ל בער איצט
ארויס !מעט ימערדזשד ז וו רט פון די ש ילן פון נ ר ז ווילן פון וועט
לעצט פ רגעניגן נ ר צו שריי ַבן ע עס האט בער ק ר ס נדיד צו די
זעאונג פון וו ס ט ג און איז געווען געבוירן דעם שרייבט מ כט די פרייד פון
מענטש וואס לעבט זיין ט ג  -צו  -ט ג פל וץ און !מעט פיידז וו סערקל ר און
קל ר טר וו לינג די ווייך נים זענען טרערן פליסנדיק אויף דיין פרוי ד מע
מיידל ס נים ז מאל געץ פ רפ לן און איז ניט זיכער וו ס ער וויל בער יימז
צו זיי ַן ווי זיס ווי ק רש זענען אותיות זענען מאל ווערטער ווי נ ריש ווי
אנדערעליכט קומען פון די ינלענדיש מיט שיי ַנען ט ן ניט וויסן אויב שטורעם
בער פילן ברענען ווונד פון צוריקקומען פון י זדע צו דיך איז טורנינג
דורכפ ר אין דיין וועלט און איך זען אים מיט טיף קוקן וויסן ווי איר פילן איך
וויסן וו ס מוראאיך וויסן וו ס איר וויסן דיין וויל אין די פטערנונז אין יענע עלנט
נעכט עס איז ליי ַדנש פט עס איז פ רל נג איר נ ענט דיין אויגן פילן מורא
און איך ווילן צו טר כטן פון דיין פריילעך און גרייט צו העלדיש עמעצער ווארטן
שמייכל נעמען ג נווענען ב פ לן בער ט ן ניט נעמען די זיך ז איזדיין
אונדזער חלום אונדזער ב געגעניש אויף די ב נק פון טיי ַך איך שמייכל איר
נ ר רום מיט שטיין אין די וו סער ז באוועגט און באוועגט די שטיין איז
שווער בער איר און די וו סער זענען ריין ווייבער פון די קרייזי סט זאכן אויב
איך זיצן איך פ רטר כטנ שריי ַבן צווישן שורות איןויסגעטר כט טי פיש אין די
קוו ריום ווו ג רנישט און ג רנישט בער ג רנישט קענען ניט ב קומען גענוג
ברידינג קסיגענ טע צו זוכן די ריי ַהייט פון איין ט ג שווימען ן קוו ריום ז
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ט ל נט און זוי י חלום העלא איך זען ז איר זענט ד רט פרעגן ווי זענען
איר איך בין מער דער ווייניקער איר ז גן איך הערןאון איך טר כטן די מער
איך זען די וו עס פון דיין ווייניקער אויך קיינמ ל זען ווייניקער געזען און עלץ
און שעפעריש מיינונג בער  positiveוו ס וועריז איר און ניט ווייקייט דיין
קיינמ ל נעג טיוו איז ק נסטרוקטיווע נעמען ק ווע פ רלירן אמונה עמעצער
גר בס מיר פילן די קרעל ר טעקץ מיר עמעצער וואס קיינמ ל רגעסן און
דערציילט מיר איר דעמ לט י איך ווילן איר גליקלעך און צופרידן צופרידן ווי
לעמען נדערש איז וו ס איך ווינטשן דעם ב פעלקערונג יוו לווינג זוי עס
איז ליי ַדנש פט געקוקט פ רויס איך געזען איר דעם איז כיינעוודיק מ גיש איז
לע זגעוואלט איז געווען איר נ ר איר נ ר איר און איך זענען גליקלעך ווי איך
וו טשט די פ ללינג רעגן און נ ס פ רייניקטע און ליי ַדנש פטלעך מיר זענען
לע ינ נדייטיד מיט די טראפנס פון מ גיש און לע ז איז ק נווייד פרייד ווען
איך פילן ווען איך שריי ַבן איז ע עס ז איך זעןאיך געדענקען און זען איר גליי ַך
פ רויס אין די צוקונ ט און אין דעם איך ווילן איר צו שטענדיק טר כטן ווען איך
זען איר מיט מיר ו יק צו ו יק ליפן מיט ליפן גוף מיט ט טשט גוף מער ווי
פריינט איז שטענדיק ע עס ער געזען און האט נישט ז גן איז ע עסגעוואלט
און עלץ ע עס שט רק איינער ן נויט קשר שטעלן איר אין מיין פ נט זיע איז
קריייטינג ע עס שיין אין שיידז פון געל ווי די זון ז קיינמ ל גייט אויס און
ריידיייטינג ענערגיע לע ט ג קער אויס די ליכט ווען עס געץ פינצטער לע דיק
ריי ַן דעם ויסמעסטונג ד רט סיבה פינצטערניש עס איז קיין מ וט ווייש ן
פ נט זיע פון ינ ערגעצ ניט פון ליידיק איר ט ן ניט זען לע פראיעקטן אין די
טונקל בילדער וו נט טראפנס צו ערגסט מניעות טענט ק לז סט רץ די וויי ַזן
איך ליכט ליכט רויף די שט ף ביז ווען
איך וועט דרימינג טר כטן בער ט ן ניט טר כטן נ ר ווי ג רנישט איז ווי די
מיינונג מיינט דיפערענטלי פון מענטשן צו מענטשן איר טר כטן מיר אויך
געזונט !מיר טר כטן און ש ילן שטענדיק נ ר איינער צו זיי ַן געשעעניש ווי איך
ס זשיר נישט צו קליין ליבע ווי איך פילן לע די גוף
זען די ד רקנעסס'ם
רץ ד רמ נט ימ וש נז איבערגעבליבענע דורך דעם געזונט ט ן ז
דערציילט מיר אָ רוען סטרעסט און בז רבד דורך די ע ר'ם ריאַ ירניט צו
של פן בער עס זאל זיין בעסער צו פ רגעסן ע עס צו ב פריי ַען ש נונג
ולסע'ם שטייענדיק טיילד דזש סטיד ט מער לעצט געווארן באפרייט מיר
און איך בין שטיל בער עס איז שטענדיק לייזונג צו דער ר גע ט ן ניט
רע גירן בער קט נעמען ז רגן פון די סיטו ציע ד איז גוט ציי ַטש ס
 .אָ  ãוועק די ס פריד
איך געד נק איך געחלומט איך וו וק רויף איך געזען איר אין חלום געווען
מיי ַסע איר זענען די איינער וואס האט מער כיין מער שיינקייט לופט רינצעסין
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געווען מיין ינס יר ציע איז ניט פ נט זיע איז דיין ריטער וו ריער ר איר איך
געהאט קיין ונ רמ רעד ק מף צו ב שיצן די ה רץ זענען פ רשל פן איר
געעפנטצו פ לן של פנדיק איר מויל איך געד נק פון איר ביי ַ דיין זיי ַט לינינג
ליגנעריש געבעטן ר קוש געשאנקען אים פ רל נג געוואלט צו זיי ַן מיט
איר איך געפונען זיך דרימינג פון איר איך זען איר קל ר ליליע קרוינבלעטל דיין
רפום סעדוסעס מיר פירט מיר צו טרעפן איר ב קומען שווינדלדיק
פלוסטערעדמיר זענען אין דיין ד ך צו זען שטערן צוריק זיך צו איר און צו מיר
איר מ כן מיר שמייכל פ רפ לן איר מ כן מיר פילן איז זוי גוט ל זן מיר גיין
וויי ַטער פון קיין איין ביסט זוי מילד איינער פון איבער טויזנט דער בעסער
לוס ומענדיקיי ַט איז זוי שייןאיך פילן ר איר איז אוממעגלעך צו פילן מער
 .איז ל זן מיר גיין ר איר דורך דיין מ גיש ר דיין פרייד
איר 'רע קיוט איר זענען בעיבי ז ס געווארן רום אויף יס זענען זוי ליב
זענען זייער פריי ַנד איך ווילן איר מיט מיר זענען ש ס זענען די בעסטער זענען
די מ סט'רע לץ איך געוואלט און געוואלט קיוט קינד זענען זייער וו רעם
מיטגעפיל זענעןדי גרעסטע פרייד ביסט מיין זון
זענען זייער סמילינג'רע
זענען מיין עסקי שטיפעריש יינגל וועלט זענען איר יעקב מיין הינטעלע זענען
מיין קינד און מיין קינד טורנינג קיל אויך זענען די גאנצע ט ג דיין שמייכל  ,דיין
פרייד זענען פ ס נייטינג ענערגיעס פון ע עס ריין ש רינגען די וו נט ילז
צווועגן סערק ס פון מיר וויי ַל פון די זיס קומען און געבן מיר דיין קוגל צו מיר
איר ניט זוי זיס זוי קיל לע ט ג ט ס שטענדיק סמיילינג און גרייט צו גיין
צו די ג ס  ,די ג רטן זענען יינגל שטיפעריש ווי איר אוןאיר ווי איך ווילן איר
צו וויסן איך ווילן איר שטענדיק ביי ַ מיר
געפארן אונטער די וואלקנס פלו אונטער הימל שוין אין ל נ ץ מ רס און
דזשו יטער אין אויף מ רס ב של סן צו ליבע איר און דזשו יטער האט איר
ה בן ד איז מיין זיין פליענדיק פון ל נעט צו ל נעט ען האט שט רקיי ַט
האט מ כט ד רט איז פרייד איז געווען ע עס ז ק נוויידאיז ליבע אין בליען
זוי האט דער זון קר פט אריבערגעפארן ווי זונרויז האט גערן אין רילענטליס
י ג פון ע עס ברענען איז חלום איז געווען דערגרייה איז ן ביעקטיוו לץ
מיט ליי ַדנש פט דימענסי נלעסס איז גרויס איז סט נישינג לעס ף געקוקט
זייער ל ווינג דורך ענצטער איך באמערקט אויף די כערייז ן פארבראכט
סק נד די ל ץ געקוקט פ רויס איך געזען דיין שטערן איז ברילי נט שימערינג
געקוקט רויף איך געזען די לעוו נע איז געווען מיין און דיין תקופה ל נדש פט
י זדע איך געזען איר צו רומפ רן אויף ערד און אונטער דער ים
איז
נאכגעגאנגען רויףגעפארן ווינינג הענט אויף די ערד און אונטער דער ים איז
 .געווען נ ר די לעוו נע-ליכט

134

ס וד דע איז פעלן איז צו פ רל נג איז צו ליבע איז צו טר כטן איז צו פילן איך
פ רפירן דיין ווילן איז צו ה בן איר ד איז צו ווינטשן דעם זיצונג איז צו ליבע
זיך איז שטענדיק טראכטן וועגן איר איז צו פילן דיין ביי ַזיי ַן איז מיסט זיי ַענדיק
ן איר און טר כטן און ווילן און פילן-ט און ליבע איר ן געזען איר און ווינטשן
איר מיט די  5סענסיז  :דערזען געזען איר ן טיר  ,ן ריח איר שמעקן  ,געהער
הערן איר דוינגז ן ר ש  ,געשמ ק דערפרייען מיר ן ר ווינג איר און
פ רבינדן איר ןפ רבינדן ג רנישט בעסער צו געדענקען און פילן די
 .בענקש פט
ש ן ע עס פ נט זיע בער איז זייער ווייג ימ דזש ן ש ן און יבערמ כן
שריי ַבן צו עמעצער לייענען ט ן ניט וויסן וו ס בער איך וויסן וו ס בער פעלן
ינס יר ציע איך ה בן צו נעמען שטיין צו נים דעם סיטו ציע צו שריי ַבן און
ה בן ע עס צו לייענען נהייב צו טר כטן איך וועט רובירן צו פ לןגעבן רויף
 .וויי ַל עס איז נישט גרינג צו ב קומען
אויב איינער ט ג עס צו ז גן דווענטשערז דער מיס דווענטורעס אין נ ר
איינער ט ג דער איינער י ר איצט פ רג נגענהיי ַט איין י ר איך קענען זען 50
טעג זענען  365טעג י ר  7 ,טעג וו ך  24שעה ט ג ד איז ביסל פון
 - 50ט ג מאל ר די  365ערי ר עטלעכע וויקדייז און  60מינוט ר 24
! שעה מאל קורץ  ,לעבן ר די מ מענט

ערער געווינען ן מורא איז די לעוו נע-ליכט דורך די ים איך איז געווען דער
קאַ יט ן האט לץ דורך ה נט ב רד די י זדע געקומען די של כט בילד ווינס
 .איז פיט
אויב עס ט ג גייט  -פרייד ז עמעצער וו לט של ס די טיר  ,עפענען
ענצטער און ומדערשר קן פלי אונטער הימל עס איז קיין ז טוט דין אומוויסיק
מיר דוירעסדיק קעגנציי ַטיק העסקעם ר פריי ַ הערות  ,סוויווע אין זייער
וו רעם רט עס ליליעס  ,מער ג ולדז צוריקטוט וועסט נ ס ב דן  ,פיי ַכט אויף
בפוסק טעד ל מ און פענטיק זיכער זיך צו סיבה פיל מ נץ
די ד ך ,
ריסעס ש נונג עס ניט גרינג אפילו שווער מאל בער קיין איינער איך מיינען
קיין איינער געוואוסט וו ס מען פארשטאנען און באמערקט ווי זיי ַענדיק ליין אין
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דער מ סע בער ד איז לעבן ן יגזיסטינג און אויבן לע זייער ריל קט נט
ר ל מענט טי נס געשריבן וו ס איך האט ניט
סמיילז בעקיצער געשריגן
ר
פ רשטיין בער ס עציעל עלץ איך געזען לץ און ג רנישט געקוקט
דעמ לט געשריגן נ ר וויי ַל האט מיר און קיינמ ל ל זן איר וויסן בער
ג רנישט ד איז די רפום ז יקס נדידאון ליט דער עדגי ליי ַדנש פט פון
ווייטיק איז ציי ַט צו ז גן ע עס דעמ לט ניט נ ר וויי ַל עס איז געווען ע עס
מ ווינג אויף די וועינס געלאפן די בלוט מאל וויי ַט פון ה רץ וו ס טוט ניט
מ ע איז נ ר צו ב קומען געד נק ווי עס היץ די שט רק ליי ַדנש פט און
שט רק ילו אין די נשמה עוויען איז דער הוי ט מענטשן און האט מיינונג
וויי ַל איר זענען דערשר קן פון ע עס ז פילז לעס ף עס איז שטענדיק סוף
נהייב איך טר כטן איך פ רדינען איז נישט ר מיר דער ר איר איז
און
ר ביידע וויי ַל מיר ליבע און אויך אָ וו רפן ע עס ז נ ר ע עס ז איז
רגע
געבוירן און פלערישיזוואקסט לץ איין ט ג און עס איז געווען
פ רשווונדן איז זוי לץ ז געטראפן ניט נ ר וויי ַל מען געוואלט צו לעבן
איינער ט ג און אנדערן מ מענט ן זיי ַענדיק קאַ ריזיק שטענדיק זייער וויכטיק
איז ציי ַט געווען ציי ַט ומ נגענעמקיי ַט איז און איז ניט מער גענוג מאלגלויבן
צו זיין ריב רן ווי איך קוק און האט ניט ימ דזש ן איז דער אמת אין פרי
עלטער וו ס איז אמת איז דעמ נסטרייטיד אין דער קט איין ק מף צו געווינען
ה רץ איז געווען די בריינטשיילד קשר ן ע עס דער ווער עס יז נישט ז גן
וו ס געטראפן איז געווען ע עס מורא געהאט לע ז ש קינג איז געווען ניט אין
אָ ווישן עס איז
רויסגעוו רפן איז ווי ער דורכגעגאנגען זיין האנט מיט
שטענדיק עמעצער ס זיי ַט וויי ַל דעמ לט ד רט איז ניט צו ז גן י אפילו
טראכטן וועגן ניט געהאט דעם איז ניט סיבה בער י עס איז ניט שטענדיק ווי
ז און איז קיינמ ל פעלןאבער מאל טאן ג נץ אויסגעדרייט אין ניט זע
סינסעריטי קעמפן ר ריי ַהייט פון ש ילן איינער איז נישט אמת און נישט
י וויי ַל איך בין נישט און נישט נ ר ווילן צו זיין לעבעדיק וויי ַל איך עקזיסטירן און
ווען איז שוין געד נק צו זיי ַן לייענען צו יקס נד און שריי ַבןצו של פן ווי ער
געגאנגען און געלאפן געשטאנען איז נדערוויי פרוכט פון די ריי ַ און קלוג
טראכטן איז ווער פון ב וועגונג געגאנגען און געגאנגען נ ר וויי ַל איך ליב
ר דעם וועלט ליבע ט ן ניט גלויבן אין
געהאט אפילו אויב ניט
סו ערסטיש נז גלויבן אין מענטש און זיין המצאות שאלות ס מ ש נז
ימ דזש נייש נז ילוזש נז איזמיט י נס דער ר ט נס צו ש ן ר ק ץ
ליכט איז ענערגיע און דעם קען ניט זיין געזען בער געשאפן קיין פירן וו לט
און קען איז דער מענטש איז געווען זוי ר סט איז בלויז ימ דזש ן און ש ן
עלץ ניט די זעקסט זינען ווי עס איז גערופן בער עס איז געווען זוי פ קטיש
 .ז געטראפןווען מיר געוואלט
אויב מיר געלעבט בעקיצער דורך מ ומ נץ  ,צי על קוו נט דער
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ילו הייס ,

ניט קיין איינער וו לט ז גן ז ליבע איז ווייטיק וו ס כערץ ימ דזש ן ליבע ן
טעם מער ווי איר וו לט
ווייטיק איז צו וועלכער עס נעמט ברענען שיי ַנען מיט
ימ דזש ן די אמת איז איןל ווינג און געבן  ,אפילו צ רעס די זעלבע נישט
ילו ניט געזען ,
געזען בער ס עציעל פילן און פ רש פן ווייטיק צו ליבע
בער אלא פעלן צו ב שיצן פון ווייטיק דיין ליבע שייכות קריייץ שוץ פון די
אומרעכט ליבע עמ ציע וויי ַל דעמ לט דער ווייטיק קומט פון די ה רץ אין
דייןקוקן זען די ים וו ס איך בין נ ר קוקן צו ליבע היטטינג די וויעס אין די ז מד
ווינט טרערן די כוואליעס איך זען ברעג מיט שעלז סט מבלינג אין די שטערן
 .געשריי  ,זוי קערל פידז מיין ה רץ
אויב איך געליטן איז געווען וויי ַל איך האט ניט זען דער זיי האבן ניט רשטיין
וו ס געלעבט סמיילינג זונרויז פרייען און עמבעליש ז מיט זון בימז ריי ַ זיך און
וויי ַזן דיין שיינקייט ז שטיקער ז משוגע פירז לע ה בן ביסל ע עס ז איז
יי ַניקן ר
אריבערגעפארן איך האט ניט זעןווי דעם געטראפן איז געווען
ל נג מ מענט ווי קען נים שושקען איצט האט ניט ל כן וויי ַל עמעצער געזען
מענטש וואס בעקיצער כעזיטייטיד נ ר וויי ַל ער געקוקט און עס לינקס קיין
איינער באמערקט וויי ַל איך געליטן איז געווען שטיל ר ע עס ז געלעבט און
געליטן ווי עלץדי נ כט איז געווען ק לט איך געקומען צוריק ראָ די וועג מיט
לוס בער ווי עמעצער איז
לץ און ג רנישט ווער עס יז האט אלץ געווען
געווען קורץ אין דיין אויגן געזען זיכער קט ד קלאר און האט די ומעט פון
בקיעס איצט ז די ומזיכער ניט גי ס  ,פ לש עלטעראיך דעמ לט געקוקט
ווייטיק ז טרויעריק דערזען און  Meביי ַ די סטעליע און לץ געווען וויסט אָ
ל עט טו ען מיר כבוד דורך די ציי ַט איך גיין צו די שט ק בלויז וויי ַל עס פאלט
און ראָ אין די נ ווע פון לע ז איז אין מענטשהיי ַט שטילקיי ַט די
דיסטורבינג קול פוןדיסטורבינג שטילקיי ַט פון עמעצער וואס טוט ניט ז גן זוי
ווערט גליקלעך וו וק רויף איין ט ג ווען ער פ רבל נדזשעט צו מיר האט עס
איז געווען ניט פרייד ז איך עלץ און לע אין איין ט ג רבעסערן מ רגן איז
געווען וו ס ער געוואלט נ ר וויי ַל עס איז מענטש איז טרויעריק
אין די ס ל טוד פון פינצטערניש ריטש ז אויס נישט ז גן קיין צו ברודער עס
איז נישט געגאנגען צו ש ילן איר אין די ה רץ אויב עס איז געווען נ ר צו זיי ַן
ליין האט קיין רחמנות
די שטיינער איך זיצן שרייבט צו איר וו ס איך ה בן קיינמ ל פארגעסן דיין
שמייכל דיין פירמע איז ע עס ער שטענדיק געפילט ווען ער איז געווען ליין ,
 .פון ציי ַט צו ציי ַט געד נק פון איר נ ך ז און עלץ נ ר געדענקען איר
ווען חלום וועקן רויף און קוקן מיר ווונדער אויב איר וועט נ ך זיין ווי
ימ דזש נד דער טר כט דער נ ר געפארן די חלום טוט בויען ג רנישט
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ק ליע מערקונג זוי ר רעלי חלום איז
ענדערונגען ג רנישט איז
פר סטרייטינג צו וועקן רויף און לץ אין עס ן מענדמענט  ,לעס ף
 .חלום דער ניט חלום לץ איז גליי ַך
אין טרויעריק נ כט לעבן און שטיל און זייער ס ל ן מיס נטהראָ ע שטיל
בער עס איז שטערן שיינינג  ,לעוו נע-ליכט צו ילומיניט ילו די מערסט
צ רנדיק און כיי ַיש סוויווע עס איז ה ן עמעצער פ רל זלעך איינער זיי ַענדיק
ילו אמת ב גלייטערביי ַ קיין
ז נ מ ץ אונדז און ציען רויף פריי ַנד ,
ציי ַט זיי ַן עס די לעצט עמעצער וואס קוקט ביי ַ אונדז מיט גליי ַכגילט ן גלויבן
טוט ניט קוקן מיט ליבע ינפליקץ אונדז ווייטיק עפעס ט ן ניט גלויבן אין זיי ַענדיק
פריינט און זוכט נ ר ר דיין ו יק אויך ער אלץ פילן די חילוק פון וואס איז
פריי ַנדפריי ַנד און פילז די גלויבן פון ליבע ילו אין דעם ווייטיק פון די ציי ַט ז
איין ט ג מענטש וו לט זיי ַן קיין איינער קען ז גן אויב עס איז געווען האט
געזאגט ן געוואוסט וויי ַל די מענטשן שטענדיק מאכט ע עס נדערש סירן
איז איינגעווארצלט אין זייער וועג פון לעבן פון די מ מענט פון געבורטוו קסן
רויף און יווענטש וו לי שט רבן לץ די מענטש האט ווער עס יז געוואוסט
פ רויסיקע וויי ַזונג און ניט אפילו וויסן וו ס ער האט ז איז מענטש און זיין
 .זיי ַענדיק
איך געזען אין דיין אויגן זיכער שיי ַנען ע עס האט צינגל איז טיף און האט
גרונט צו ליבע איך געקוקט ווידער פארבליבן צו שיי ַנען די קוק איז מיר געווינען
ש ון ווי ג זירטע און שט רק שטערן געכאפט מיין אויג איז שיין געפיל
דערליי ַדנש פט ווען איר זען ווו איך וו נ זיי ַן ווילן איר צו גיין מיט מיר די זעלבע
וועג עס איז געשריבן אין דעם מעגילע ז ביסט מיין קסל צו וויינען אויף
עמעצער צו ווילן צו זיי ַן שטענדיק און איך בין שטענדיק ווינטשן ז רט ז מיר
און די זעלבע שטערן שטענדיק  Moonlightוועלן געווינען מיט אונדזער
.שיינינג
איך ט ן ניט רשטיין דער ט ן ניט רשטיין זוי ילו נ ר ט ן ניט וויסן
גענוג שכל צו פ רשטיין צו וויסן זוי י קען טיי ַנען איז ינפ רמד פון דער
געשעעניש איז געווען וויי ַטער פון וו ס געטראפן נ ר געוואלט צו וויסן ווו עס
אנגעהויבן און געענדיקט לעס ף ווילן איר צו וויסן ז טר ץ לץ וו ס קענען
סירן וו ססוף קענען ניט פ רויסז גן ז איך וועט ניט פ רגעסן איר און ז
איר קענען שטענדיק ציילן אויף אונדזער ליבע אין קיין סיטו ציע וויי ַל עס איז
ניט בלויז ליי ַדנש פט איך געקוקט אין די טונקל איך געזען די טיפעניש פון נ כט
עס איז ציי ַט צו אָ רוען פ רבעסערן די מוזיק אויף די ר די און ל זן מיר
פירןדי נ כט איז ב גלייטער קענען טיילן די מערסט ש ירעוודיק געפילן ,
וויי ַל זי האלט סיקריץ און די ווי צו רופן עס שטיל נ כט עס שטענדיק האט גוט
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 .אויער בער זאגט ביסל כ טש שטענדיק ק נניווינג און זוי איך בין צופרידן
ווי צו לעבן רעסט נט פון די גאנצע וועלט שמעק פון ריי ַהייט צו ב פריי ַען
דיי ַגעס ז געפיל פון טפיסע ינקריסיז די וו ולטידזש נערוועס ינטלען ן
אנדערע צו זען  ,זע  ,קייטן ז ביסט באפרייט אין אונדז ז נטיי ווי צו זיי ַן ריי ַ
און נ טירלעך צו ע עס מער ב נ ל דער סעקסי דער איך ימ דזש נד ווי עס
געארבעט איז צו שריי ַבן און ה בן ע עס ימ דזש נד און רע ר זענט ד מיין
זיי ַענדיק ר סט שטיין די פילן און זען איך שריי ַבן לץ ז איז דורך די מיינונג
 .ער דילייטיד ה ן איר צו לייענען אויך
דאס יחיד יינז ם שטעלע און יימל סלי דעם דיס רי נטייש ן ז ושיז אונדז
צו בליווי ן אין ג נץ נווער פון געפיל די נטריי ַבן צו טעמען גלויבן דעם איז
כצן אַ יר ס רויך יקס נדז
וו ס איינער פנימער בשעת לעבעדיק בליק
טעם נ ך אנדערן טעם אויג דיהיטן די מינוט פ רן די אַ יר ס ברענט
סל ולי ר ע עס איך זוכן קעסיידער פון איצט אן אנדער טעם  ,וו רט
איידער גייט פארביי די ציי ַט ה ן דעם דיקש ן גיין וועק איין ט ג עס
שטעלונג  positiveגעטראפן ז פ רן ערס וויר נס מי פרוכט מ גיש פון
איזע עס גוט דער אפילו יקסע ש נ ל ריגינעל וו לט זיי ַן אויב זיי שטיי אויף
פון די נ טור פון און ווילן צו זיין בעסער און מער ווי ז !ווינער און לעס ף
וווערוועלמינג די פרימ רגן ק נקווער ר אין דער שטיל נ כט לע אין מיין
ר אילוזיע מיט די וויי ַטערדיק צושט נד צו ווערן
כאַ ן לע
ה נט ן
צופרידן דער זייער צופרידן נ ר וויי ַל געוואלט
און ווי לע טייל פון ווי מיר פילן זאכן היי ַנט אין דעם ט ג פון קיין סענטורי'ם
רידיס וזד צו גליק צו לעבן איך האט ניט לעבן צו הערן וו ס איך געהערט און
נישט זיין וואו איך האב נישט געווען ווי געזונט ריב רן צו לעבן מ כן די ר סט
אין ע עס ס ט לי ומגעוויינטלעך שויןאיז פ רשטעלן אין די פ רכ לעשט
ע עס ז מיר ט ן ניט מיינונג איך בין געגאנגען פ רויס מיט זיכערקייט ווער
פון ע עס וו ס איך ט ן יעדער ט ג שטענדיק לעבן מיט גלויביק לץ מיר
ימ דזש ן איז פ קטיש דערגרייה אויב מיר זענען סל וועס פון עטלעכע וויצע
דער קיין מיי ַלע קענען סער ונדז עס און בלעטער עסדזש מ ס לויפט פליעס
אין דער פ נט זיע פון די סענסיז מאכט די ה רץ פונט ר מ ל דערגרייכן
די לעצט ריי ַהייט פון מענטש וואס טוט ניט ריכטער דורך זייער קש נז
 .זיי ַענדיק איז צו לעבן ריי ַ
איין ט ג איז געגאנגען צו געשווינד געראטן צו פ רלירן מיר געשטאנען צוריק
אָ זוך און
זי ונג און די צוטרוי פון
ב לד ריזומד מיט די טעם פון
ינסיסט ד געלעבט ווי אויב עס זענען געווען אן אנדער ש ס גענומען
מעלעך בער פעסט און זיכער שריט אומגעקערט צו די קרייזי סט ר סע
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פון די וועלטר סע איז גערופן לעבן איז ר איר ז איך סטר ג לד און ריטשט
זיש נד אין די לויפן  ...דורך
די ציל פון זיי ַענדיק צופרידן צו זיי ַן געזונט
סטר ג לינג ליין איז נייטיק ריי ַהייט און דעם איז די שוועסטער פון
ל ונלינ ס ווי געזונט דע רטינג שטענדיק כיילייטיד נ ר דער ערשטער אוןצום
סוף איר קענען בלויז זיין זיך ערשטער און לעצט לויפן ליין ווען דעם איז דער
פייטינג גייסט בער מיר זענען קיינמ ל ליין ה בן לעבן פ רויס און ז איז
לויפן צו לעבן און זיין ערשטער און די לעצט ווען מיר זענען סט רטינג ציקל
איז נ טירלעך ז רויסגיין ביי ַ לעצט בער עס זענען ווייזט ווו מיר זענען ווינינג
איז אזוי דער ערשטער לעבן אין איין רט און אנדערן לעצט בער קיינמ ל
שטעלן זוי קיין לויפער אין די ר סע פון לעבן מיר שטענדיק געווינען און ביי ַ
דער זעלביקער ציי ַט צו פ רלירן און ז ס וו ס ס ק מף און מצליח זיין אין
! לעבן
Powered
דורך פריי ַע מעדיט טעד  ,עקוו סי נעי און לעס ף גענומען
רטיי ק מף אויף די רעסטל סנ ס מענטש ווערט ומגליקלעך ווען לעבן ניט
נ ר ווען קענען נישט טר גן צו זיין שטיל איז נייטיק צו קוקן ר גליק ז קומט
פון ין וויי ַל מיר זוכן ע עס ימ ייש נטלי פון רויסווי געזונט דעם דיי ַגע מאכט
אונדז טרויעריק פ רטר גן ל ונלינ ס און זיי ַענדיק פארשטאפט סטרענגט נז
אונדז זיי ַן טשיווד מיר לעבן מיט זיך ריטשט די צופרידן פולקייט איינער וואס
טיסטיק
זוכט ג רנישט וויי ַל עס איז געווען געפונען ניט טר כטן פון עס מיט
 .וועג פון לעבן בער די גרעסטע גליקאיז ין אונדז
ט ר ד רט 6 ...ט ר עס ווען נישט פרעגן 6 ...ט ר ווען עס ס ניט ד ר ן צו 6
6 ...ט ר עס ווען איר ווילן 6 ...ט ר עס אפילו אויב נישט 6 ...ט ר עס ווען איך
ט ן ניט פילן 6 ...ט ר ד רט ווען מירפל מעס 6 ...ט ר עס ווען איר טר כטן
פון מיר  ...עס 6ט ר ר וועלכער קומט 6 ...ט ר עס ווען איר ימ דזש ן 6 ...
ט ר עס אפילו נישט פעלן 6 ...ט ר עס נ ר וויי ַל י 6 ...ט ר ד רט ווען
מירליבע 6 ...ט ר עס וויי ַל איר עקסיסטירן 6 ...ט ר עס וויי ַל איר חלום מיט
מיר 6 ...ט ר ד רט זיי ַענדיק ד 6 ...ט ר שטענדיק ד רט  ...וו ס איך
 ...טר כטן 6ט ר ד רט
אויב אלץ זען איר  ,און ז גן אים געקוקט טשיק ווע מיידל מיידל  ,איר האט
ע עס אין העל קוקן פריילעך און ג זירטע שמייכל זענען פרוי ר די וואס
ווילן שיין און כושיק ער ס ז ז סידוסט מיר און אלץ נ ר געוואלט זוי עלץ
 .ג סט ס-איר מ גיש ?עס איז געווען מיין ט ג  -צו  -ט ג
איין ט ג איך געד נק לע ז נ ר וויי ַל עס איז  ,ט ן ניט וויסן וו ס איך וועט
ז גן און דעמ לט שריי ַבן איז נדערש איז אפילו שרעקעדיק ז חלום פון
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זיי ַענדיק און ניט געוואוסט וו ס איז געגאנגען צו פ רקומען איך געפרוווט צו
י זדע אויף איינער פון די
ב שריי ַבן וו ס וו לט אלץ זען ד ענדיקט
וועלטשטילקיי ַט ז עקסיסטירט און ז עמעצער געליטן טר כטן ווער עס יז ז ל
ט ן נ ר צו ט ן וו ס אנדערע ט ן ניט פעלן מוט ט ן ניט ש ילן  ,בער זיי
וויסן ווי צו איגנ רירן די וווילשטאנד פון עמעצער וואס טוט ניט וויסן ווי צו קוקן
און זען פ רל זן און טר כטן !דיליט די אַ יר ס  ,די קל ש הייבט ווי די רוען
 .היילונג פ רל נג
איך וועל שריי ַבן צו עקס רסיסע און ש ן .זיי פ רברענגען צוויי מינוט הייבט
דער אמת פון שרייבן און ה בן ע עס נדערש איר ניט ניט איר .איך פילן ז
איך קענען ניט  ,אויף די אנדערע ה נט פילן וו ריער ווער האט די טרויסט ,
אַ יר ס  ,וואקסט דער
די געווינען .זענען  16מינוט פון די אויסמעקן
 .פ רל נג צו רעליגהט עס .אלץ גייט ווען איר פילן וו ס איז געשעעניש
איך בין טראכטן זוי איר וועט ה בן צו וו רטן .שוו כקיי ַט פון די נטריי ַבן
פ רל נג צו געווינען לץ וועט קומען ווי די ס נסעט .עקסיסטירן אין
קעסיידערדיק ק נט קט מיט פ רל נג .איך טר כטן די ה לב שעה נ ך די
לעצטע ציי ַט איך זען זיך און איך פילן ווען ער וווערטוק די ציי ַט .די רומפ רן
אין סעקונדעס  ,אין מינוט זענען ווי ר ק ץ צו פיי ַערן יעדער שטיי ַגן .איך פילן
ביסל  ,טראכטן ווי וועט איך דערגרייכן די שטיי ַגן .עס איז ומ נגענעמקיי ַט
 .וויי ַל עס איז צוטריט אַ יר ס  35.מינוט זע די קט איך ווילן צו ב טל מ כן
איז נישט טראכטן  ,איז געווען קטינג מ ק ניק ל און ר סידזשער ל מ דע
.
איך געהאט דעם צוטריט בעש ס

ר צעס פון יקסטינגש ן פון די סיטו ציע
.

רעק ל ק מיר פליטינג  ,די ס נטייני ס ש פונג .ווערטער  ,זאצן מיט ק מף
און קשר .איך הערן אויף די ר די ז די ל ן קען ב רט  ,איך פ רטר כטנ
און פילן מיט צפון  45.מער מינוט און אט אנדערן אַ יר ס  ,איך טר כטן ,
פון לויף !כל בער !מעט לץ מאכט מיר טר כטן און וו ס מיר מוזן ק נפר נט
.
 .עס איז

שעה מיט

רעזולט ט פון  20יאר דורך  30איך ה בן

מיר לעבן  % 66פון לעבן טראכטן וועגן די  % 100ז די  % 33קענען געבן
 .אונדז .איז ק מ ליצירט  ,בער דערקלערט
אויב איך ט קע ה בן צו קעמפן און מביציע צו לערנען
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מיטל צו ש ילן

ניט גרינג  ,ניט שווער צו צוריקקומען צו סמ קינג " נ ר " אַ יר ס .אויס ביי ַ
 .ציי ַט  ,און נ כגיין מ רשרוט ז טוט נישט רויעקט
 .ד ך  ,איך רויך אויף די סיטו ציע .מיי ַן נ טור האט צו נטה לטן ריינקיי ַט
 .זיי פארבראכט צוויי שעה  03מינוט און ד ן טר כט עספומ סעי
וועט איר

רויסקומען  ,ע עס וועט ס רטיר .איך סט רטעד צו שמייכל ,
 .טראכטן ז ע עס איז געגאנגען צו ב קומען
 .די יזי סט איז צו געבן רויף  ,בער איך וו לט ב שטיין
 .געשטארקט און געד נק נ ר ז גן איך וו ן

ומנ טירלעך ע עס איז בנ רמ ל .ווי איך פ רטר כטנ  ,די בעסטער טי איז
 .ריטענדינג צו של פן
די וועט איז צו קומען בער איך וועט ניט לויפן וועק .איך בין ניט קיין ליכט ,
 .בער די ענערגיע קיינמ ל פ רפירן
איך פילן

בליץ מ כט ז קיינמ ל וווערש ד ו מיר .איך וועט ענדערן  ,דעם
 .וועט ניט קווענקלענ זיך צו יבערמ כן לץ
 .און איך וועל וויסן וויי ַל איך וועלן
 .א רויק און ב נ ל אַ יר ס  ,ע עס כעזיט נט ווי נויינג

ווען איינער ט ג מעווע ק מע'לל פרעגן איר צו ברענגען צוריק איר האט וו ס
האט ניט ווען ג רנישט געוואלט לע פ רל רן ווי וו לט איך ט ן ן איר
ינוו לווד די ב שריי ַבונג ז ליי ַדנש פט האט ריז ליבע און שטענדיק ס ווי
ווען טראכטן פון איר  ,דורך וועלכעאיך פ רפ לן ד  ,איר ד רט ווי איך
געוואלט צו זיי ַן ווולק ן ווי צו ק ך דיין ה רץ ז גיג נט ליבע  ,שטענדיק
טיף פ רל נג קומען פון מיין וועלט איר
טריומפ נט ערגעץ איך עלץ
שטענדיק געוואלט  ,ס עציעל ווען איר ל כן די קוקן פון גליק איזשטארקער ווי
לע די עלעקטרע  ,דורך וו ס לע קר נט ז ביינדז אונדז און קיינמ ל
סע ערייץ אונדז קיינמ ל האט די כוונה פון פ רטויט וס טרעפן ימ דזש ן די
בריק איבער די טיי ַך ווו דער טר טו ר שוין מענט ג רנישט געזען די פיגור און
אַ יר זיס ווערטער ווי ה ניק אותיות
געלאפן  ,און פארבארגןאיך לייענען אין
זענען נישט בולשיט האט טיי ַטש און זענען בעריד אין די פ רג נגענהיי ַט ע עס
ז דער ווינט איז געווען בל וינג און געד נק ז נים יינטיד מיט ב רשט
אין נל ווד פריימווערק ז איר זענען טייל פון די ריז לטינג קונסט זענען ייניד
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 .אויף די פ רשטעלן  ,איז דער ז עס עלטער
די פיגור
 .נטלויפן  ,געלאפן בער ער גר בד מיר און ולד מיר  ,האט מיר מיט אים
פארשאלטן פיגור ז מיר ט ן ניט זען בער ז ראָ ג טעס .ער איז
נרעק גנייז ב ל פ רעם פון פייע  -ווי אויסזען ר קטיק .געמורמלט די
! פיגור  :איר זענען דערשר קן פון מענטש מיט קיין נים
יא  -איך געזאגט מיט עטלעכע מורא .מורא ניט וויי ַל איך נ ר עקסיסטירן אין די
 .ביי ַזיי ַן פון ליכט
איך האב גערעדט פון ליכט און ענערגיע בער קיינמ ל פון מענטש וועמענס
נים אויס ניט וויסנדיק און וו לו טו וסלי און לויפן פליינג ן טשיווינג דיין
 .גשמיות
די פיגור איז זיי ַענדיק פון פינצטערניש ז קענען ניט לעבן ן ליכט .מ דנע
ש טן ז ב ה לטן איר אין דער פינצטער און שטילקיי ַט .אבער
ביסט
סערדזשיז פון ליכט און מיט וו ס הוט סטענט ס פ סעלעסס  ,שוו רץ .איך
שטיי ַגן צו הימל  ,מ גנ פיי מיט די דיסט רש ן פון דיין קוקן און מעט מ רפיק
ליכט .צוזאמען די טיי ַך סקיעס ווי ווער עס יז טייך מיט סולט ן לופט פון
דיס נד נסי און ריס נד מיט די גיכקיי ַט פון שוו רץ סקיעס און דענסיפיק
מיר צו פ לן די קריסט ל און עדזשי רעגן .אבער ר מענטש מיט קיין נים
וו סער יערסעס מיין גוף און מיין אייגן הוי ט ג בערדין נישט ווייקן .עס איז
געמאכט פון ש טן .די ויסגעטר כט פיגיערז זענען ריקריייטיד דורך מיר צו די
 .טויט נ כט  ,י גן פליינג פון פינצטערניש און ליכט פ דערונג
 .איך בין

פריי ַנד פון ומגליק ש טן

 .כל בייז איז די פיגור טוט ניט עקסיסטירן
 .עס איז
די געשריי ווי

פעלנדיק אויסזען

פ רעם פון לייפל נג פ רגעניגן ימערדזשיז פון די מערקי נשמה
,
 .די געפיל פון שוץ צו אנדערע און די שרעקלעך בוזזינג נשמה

 .וו ס ריסעס אדער פאלט בער שטענדיק ריסעס צו די סק ם דרעק
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 .וו ס איר זען איז ט קע הויך און ניט די פ ל פון די פעלדז
 .אויף די כייץ פון די כוואליעס  ,ווו די גרין ליגט און בלוי פיידז
 .סורגע רויט פלינק ווי די רינצי ן פון אנדערע
די ד רק  ,פ רומערט  ,לייכטזיניקע איז ניט שטענדיק פ רשטעלן ווי עס
 .די נז די פ רצווייפלונג פון הויכן און שטיל געשריי
אין די ווערטער רעפערס צו טרעפן די סו ערנ טשער ל מ גיש ז ינוו לווז
 .ליי ַדנש פט
ן כאַ ן  ,בריוו דורך בריוו טוט בויען ליטער רישע וו נט פון ווערטער
נברייק ב ל
קומט ב שערט פ קט  ...ווו פל וז שרייבן און טרערן פון
צופרידנקיי ַט וועמענס זיי ַענדיק איז ניט קעגן  ,בער ווי עס ווערט ריווייט לייזד
און אויס רעכט צו ברעכן נט רקטיק יי ַז ז רי עלז אייגן מ גיש פון זיי ַענדיק
צווישן די בלענדיק ביינגז און ווי ז פיידז אין ברענען פיי ַער פון פ רל נג צו
רויסרעדן דעם ל נג מודיע .ער שרייבט און זעצט די נשמה די וט רינג פון
ש פונג מ שין .צווישן שורות און רייד ד ס וו ס איינער מיינט און אנדערע
 .ב מערקונגען
ווערטיג ו
א התחלה  ,פעלדז  ,וויי ַל ציי ַט איז נישט יפעמער ל .די ר לעל פ לן צו
.אין טי ט ע וו ג מיר און איך ש רינגען ç ,שלעכט נהייב  ,ררעפע
ונטערטוקנ זיך .איך ט ן ניט ק ליע מ כן מיר  ,דזש מ ט און ימ דזש נד
ווערטיג ו .פעסט ה רץ סט רט לד דורך ע עס ז איך ימ דזש ן טר וו לינג
.אויף די פר נט  ,איך געזען לעבן אין רגע צו רוק איבער די לופט .עס איז
געווען די ריי ַ פ לן דעם פ ל ס של גן די ערד  ...די נ ס ט ר וועג שיינינג אין
די לופט ברידער הינטערגרונט איז ק לט !די נ ס ספ לט פילן די פריש
וו סער ז גל ווס אין די טונקל געדענקען די העל און ג זירטע הימל און עס
איז געווען זוי שט רק ז ערד  ,שטארק ר ל דעם וו לט צעשטערן וו ס איז
געווען קומען .די זייגער האט פארשטאפט און ימ רט לייזד די מ מענט פון זיין
געד נק .אין ס ידז אויבן די ווינט געקומען אין טיילס ין און ק ילינג זיך
אויסגעדרייט און רויז  ,רויז  ,אומגעקערט צו די פריי ַערדיק מ מענט צו זיין קיין
 .ש עטער רופן עס זוי רייזינג די פ לן ווען דראַ ט סקייר ק טינג
די גאווה פון פילן ווי איך זען אנדערע געליטן עמעצער וואס עלץ און קיינמ ל
געזען יעדער אנדערע אין די הויט פון אנדערע ה ן קיינמ ל ס פר יס ריסעס
דער גייסט פון העלפן און קעגנציי ַטיק הילף אין די וועגן עס זענען ב ולדערז די
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מניעות וזינג שט לץ געבוירן ז וועג איןאיך גלויבן וויי ַל די וועלט איז געווען
צו קעמפן ביז די סוף און ענשור איר און זיין לעס ף און ב קומען צו די דנ צו
וויסן יעדער אנדערע און זייער וועלט פענסינג אין דער קונסט פון לויט עס צו
פ רש פן בל וז לע גייט דורך געפיל פון של גן דורך די סוף פוןשווערד
פייטינג ליי ַדן נינטענש נ לי טר נסמיטינג מ כט צו געווינען און ה בן שיינט
רויס זיי ַענדיק דער געווינער און לוזער ווען פ ללינג  ,פילן די ווייטיק בער
ריסעס און פאלן רעכט איז פייטער וואס ווינס די ווייטיק איז ימ דזש נד
איןהויך די לעצט קט און מיר ה ש רע וועגן די כבוד פון די געווינער און לוזער
 .לע פייטערז פ רדינען די געבעטן נצחון
ז מ רגן
עס איז געווען לייכטזיניקע און דיסטרעסינג פ רט ג טרערן ניט וויי ַט פון
יבעריק רופט ז געמאכט זינען אין דעם נים פון לט-געב קן פיי ַכט מ רגן
שוין די נ כט האט ריסיד ד האט ילאַ סט ציי ַט געקומען געשריי און האט צו
היטן אויס ר די זון צו קומען און יוואַ ערייטיד טרערןפליסנדיק ראָ און די
וועלט מיט וואלקנס שוט שמייכל האט דערשטוינט ב של סן מיר צו ב שליסן
ר וו ס איז געווען צו קומען וו לט ק נטר ל און דעם באמת רובירן די
ב שלוס איז געמאכט ניט ב וויזן זיך פון ינ ערגעצ ניט וו לט איר רויסקומען
געפיל ז דער פ נד איז געווען געפיל דער מינוטגעוווינהייטן פון וועגן מוט און
ערס וויר נס פאסטעכער מיר ה ן די ריס רויף און קלער פייד די נע ל און
טרעטשער ס ווינט געקומען די פ רל נג צו דערגרייכן ע עס ז וו לט
 .דערגרייכן
גליק וו לט זיין ל נטשט ציי ַט צו ליבע זיך און ר גרעס אין די ראנגלענישן און
ב ט לז פל ל ס ש ס איז ינטלעך ר די וויי ַטערדיק טעג של גן די טיי ַטל
לייענען די שעה  ,מינוט און סעקונדעס און באפרייט מיר  ,ווי אויב דורך מ גיש
איז ז ט גפרייד און גל דנעסס געזען מער ווי רו $מענטשן איז פ רשידענע
 .וויי ַנשט ק מיינונג וו לט וו דע סירן וו לט פשוט סורטיר
די וועב
איך געקוקט עמעס רום מיר געזען די ל נדש פט און איז ניט מיעס געקוקט צו
געזעלש פט געזען וועב ווו לץ איז פארבונדן און לץ בער איך געד נק
ל נעווען פ קטיש דר מע טויט איז די ב זוכן פון דער
דעם ש ין איז
ש ין און די וועב איז ר איר מין פון וועטשערע גענומען די ש ין וואס געליטן
רו $און מינדסטער וו ווע סטונג מענטשן און ווי ז געפאלן של פנדיק דעם
דיוו וערינג ק לה וו לע ה בן געחלומט ז די וואס געשטארבן אין זיי ַן וועב
ש ין איז די מיעס טויט אויפגעהערט צו עקזיסטירן און מ רט ליטי וו לט
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ונטערפ לן דעם איזדי חלום פון זיי ַענדיק ימ רט ל ן מורא פון די וועב  ,די
רמירן
ש ין און לעבן לע ונטערפ לן בער עס איז רויף צו אונדז צו
וועב און קענען זיין גוט ר לעבן טוט ניט ב קומען מיעס ה בן די וועט צו לעבן
און ניט קוקן די ש ין ווי די סוף בער בער סוף פון ציקל פון פירמע /
וועב ז איז שטענדיק אונטער ק נסטר קש ן בנין די וועב איז יוו לווינג און די
 .ש ין קיין לייזונג איז וועב  ,די מיעס ש ין און מיין פ נט זיע
ק ווע לייץ ונליט אַ יר ס צווישן בייז און ר וסט ד ק ווע ב קומען דעם דעם
ל ץ איז ערי  ,געזונט  -טענד ד ווו מענטשן קומען פון ערגעץ איך זען זיך
אין דער צוקונ ט צו ש ן שלייף אין דעם ל ץ ווו איך שריי ַבן און דעריבער
ביעקטיוואיך ה ן ריטשט אין וועגן  2000שעה פון וו ס וועגן איינער
ה בן
ער ווידמען זיך ט ג אין דעם ל ץ ס סיפיקלי גערופן ק ווע לייץ ווו איך
ה ן צו ילומיניט שורות צווישן מיין ט ג  -צו  -ט ג פילן ריל קסט ענערגיע
ילו ר ינסט נט'לל ה לטן טעגלעך ר צעסצו שריי ַבן קעסיידערדיק
ש ן  ,וו נדערן  ,טראכטן און שרייבן איז ע עס איך געפינען יקסייטינג און
טש ל נדזשינג ים ימ דזש ן זיך אין מיין וועלט סיז צווישן די דנ ד רט איז
לעבן !שווימען אין די אקעאן פון שרייבן ווו איך זען טינט פל וינג צו ש ן שיין
שורות צווישן טעקסטן  ,פר סעס  ,לידער דער אפילו שוט געדאנקען ן פיל
ופמערקז מקיי ַט דער אָ ז ץ  ,ילו ש נונג טוט עקסיסטירן ינטענטש נז
נס צו דערגרייכן אין דער
אין מיין קע ן גייעג רויף אותיות מיט ה ר
הינטערגרונטהערצער ז פילן פ רשידענע ימ וש נז  ,סענסייש נז  ,בער
וו ס ענינים איז צו ונטערטוקנ זיך אין אונדזער ים און ס עציעל ליבע דער
 .פ רשידן סיז
איך ליכט די ל נטערן ל נטערן מ כט צו ענערגיע אט דיליץ די ילומ נייט ד
פ רל נג ס ף כאַ נז ז די
ליידיק  ,ל מבירן געפיל ווייקס אין מיר
ליי ַכטיק פל ם ילומ נייץ ן נ כמיט ג סיז סל ולי  ,זייער פויל איז ליכט
ווייק נז העל קוקן און וויגעבוירן געווינען אין די ביי ַזיי ַן פון וויסן זיי ַן געבן
רייעך ז פילז
רפום  ,טיף און ק נטיידזש ס זע
טעמ
וועק
פ רגעניגן צו יי ַנ טעמען און ווי גוט יעדער ט ג קיינמ ל טעמען די זעלבע
לופט שמייכל די שמייכל ניט שטענדיק ינטלעך בער וו ס מאכט איר
שיין נווינקען ביסל שמייכל  ,צייכן פון פרייד און מיי ַכל ווי פ רכאַ טקיי ַט
זייער נ טירלעך און ריל קסט ייביק פרייד ווען זינענדיק שמייכל של גן מיר
שיי ַנען ז קוננינגלי ניט מיינונג און ווען איר פ רבינדן מיר איז נדערש
סטוננינג'ם ביסל טיף טראכטן ר מ מענט ווי גליקאויס אין די פ קט פון
 .דו ליטי פון פריילעך שמייכל צו קוק צו ליכטיק ווי איך האב א מאל געזען
פ ד פ ד

דעסטינייש ן ז מ רקס די בענקש פט ן עלטער וויי ַט מדבר
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בער זייער נ ענט צו די הוי טקוו רטיר צו זען איר פ רל נג ווילן נ ר איר
 .פילן איר געהערן ניט לץ וו ס איך שריי ַבן בער איך פילן וו ס איך שריי ַבן
שוט  ,בער ניט געמינערט דעם וו רט ז מיין ה רץ צוגעהערט צו
ד איז
דעם ווינט אין די ווינט ענטר סט צו נעמען איר ביסל ווערטער געשריבן מיט
סטן וו לט ז גן איר עס וו לט מ כן זון ל ן מיט זיי ַן
די רעגן ז מיט
שטר לן און איראיך וו לט ז גן ז איר ניט מיין ענערגיע און ר איר מיין זון
וועט שטענדיק שיי ַנען ילו אויף טעג ווען שניי איז דעם טראכטן ז די ווינט
 .וו לט שטענדיק קלאַ
מיינט  ,פ רטר כטנ זיך און פירן זיך דער נישט צו ש ילן איז נישט
אויסגעדריקט פילז און ווי שווער עס איז צו פילן און צו אויסדריקן ניט נ ר מאל
גענוג נ ר צו עקסיסטירן בער פ רטר כטנ איידער רי קטינג ווי געפיל
ר צעס און פ רהיטן ווי געד נק ק נטר ל קט דער נישטש ילן איצט זע
 .די ווייזער דעמ לט פ רהיטן
עס ס פילן נ ך דעמ לט פ רטר כטנ ג נץ אָ רוף ז קענען ניט פילן
קענען אויך הענגען מאל דורך שטילקיי ַט טר כטן און נ ר בליי ַבן דורך די
 .ביי ַזיי ַן וו ס מיטל זיי ַענדיק
די שטערונג איז נישט די שטערונג צו געווינען די וויי ַזן זיך ן מורא מאל פילן
טוער בער אינטערעס איז צו לעבן און קעמפן ר אונדז צו נטוויקלען דעם
מאל איז צו וו קסן און לערנען אין דער גער נגל ר לעבן מיר שטענדיק ה בן
צו רע גירן צו די נווער  ,ומגליק ב קומען מניעות איזמ קס מייזינג די איך
ב קומען איז די מ קסימום פ רגעניגן צו געווינען און געבן אונדז די געהעריק
ווערט צו ב קומען אונדז און געווינען ווערט אין לערנען פון דיפיץ און לעס ף
 .געווינען איז די עס נס פון לעבעדיק
מ ריטימע סווערלינג וו סער ר ולינג אין די ים  ,די ז מד ס יננינג דראָ וויסע
קערל דורך קערל ווינטל ר ולינג אויף די שט ק  ,כאַ ן מיט איין ה נט די
קע ן טראפנס מיט אנדערן ז מד פון דער ים ווי ב לעב ס די ט אין פריי ַ
זיך ה נט ,פריז זיך יקס נדז געפיל פון וו ס האט לץ אין זייער הענט
בער ניט לץ האט ניט לץ איז טשיווד מאל יסקיי ס הענט צווישן וו ס מיר
פילן אין אונדזער הערצער און הענט לע ה בן ציטער און ן ימערדזשינג
 .בער פ רמינג כווערלווינד
! ניט וו ס צו ז גן איר איז אמת  ,בער עס איז ניט בס לוט ליגן
? די פל מינג ווייטיק פון

נווער .וואו  ,בער ווו זענען איר ?וו ס איך האט
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 .איך האט ניט חלום וויי ַל איך בין וואך ווארטן
איר וועט קומען  ,וועט ר טעווען מיך פון דעם מורמלען שיווערינג מיר  ,ופמ כן
מיר  ,ברעכן מיר און קעראַ ץ און זאגט איר ניט ניט !וואו איך בין  ,איך ווילן
 .מער  ,איך קענען ניט ה לטן בלויז לעבעדיק און ברידינג
 .וועג דורך די פר נץ און אט ע עס ז האלט מיר מ ווינג פ רויס
 .וויי ַל צוריקציענ און ב קומען צוריק צו ווו איך בין ניט
איך ווילן צו לויפן

וועק ,

וועק די

ילו טר כטן דער זיין

אַ יר ס  ,קל ש אויף די ר קס און
 .פולמינ טעס

מיי ַן ה רץ איז ווי דעם אַ יר ס וו ס גייט אויס צו די פ רל נג צו ריקינד ל
איר וועט זיי ַן די איין ז ושיז מיר און קנו ונטיעס .איך וו לט ניט  ,ט ן ניט
 .ווילן צו זיין פריי ַ פ דעם ז טייז ערייווז גרי ס
צי ניט ווילן צו זיין וו ס איר ז גן דער ז גן וועגן מיר  ,איך ווילן צו זיין וו ס איך
 .פילן
 .דאס עקל  ,טוט ניט זען ז סטר נגלעס און סקוויזיז און דיסטרויז
 .דאס בונד וועט זיי ַן איבערגעבליבענע
אלץ צוריק צו נול .איך נ ר ווילן צו זיי ַן  0ן קיין ל דזשיק ל נ כפ לגן  -רויף
דער נעג טיוו  ,בער איר ב שטיין ז איר  , positiveט ן ניט ווילן צו זיין
 .מוזן ט ן און סירן
 .זאל מיר
? פארוואס וויינען
איך ט ן ניט וויסן  ,בער שטענדיק וויסן וו ס טרער פאלן און פריי ַ  ,איך אויך
וויסן וויי ַל מאל איך לויפן אין די ערר רס פון אנדערע און וויי ַל איך ה לטן ה לטן
.
איך ווילן צו וויינען  ,איך ווילן צו פ לן מיר .דאס פארביטערטקייט פון געפיל ז
בלעטער מיר מיט וו רעם ק לט ציטער וו ס  ,בער ווערט דיין טרערן  ,און
ל כן און פילן .די סוף וועט נעמען ז רגן פון סוף דערגרייכט דורך טרער נישט
 .יוויקטיד בער שטענדיק לערקינג און לויפט אין די נים פון טרער גליי ַכגילט
איך איז געווען טראכטן  ,ווי איר זענען .אזוי וו כעדיק ,
148

זוי ווי וו ס איר

 .טר כטן  ,זענען

נ רמ ל

איך ט ן ניט ז רגן וו ס מיי ַסע  ,איך ט ן ווילן צו זען וו ס איר קענען ניט געבן
 .מיר וו ס איך ד ר ן און ניט איר
וועלן מיר .צו איר איך ווילן איר ווי איר ה בן שטענדיק געווען  ,וו ס ער טר כט
 .איז וו ס איר זענען דער ווו איר זענען ניט  ,איר זענען טאן ווי איר מ כן
 .איך בין מיר
איך ט ן ניט וויסן ווי איך סט רטעד דעם געשיכטע איך טר כטן ביסל וועט
 .דערגרייכן בער צו ה בן קיין פיי ַל אדער די בויגן  ,ל זן ליין ציל
איך ה בן קיין ציל צו של גן  ,איך ט ן ניט אפילו ווייטיד ט רי  ,איך פילן ז
איך דערגרייכן איז זיך  ,די פיי ַל איז געטריבן אין די ה רץ  ,זוי מיין ווייטיק .א
עלנט ה רץ  ,אנגעצייכנט דורך קלאַ ווי רעוויט ליזעס  ,די ווייטיק איז אויך
 .שט רק די וועט צו מ ע
איך בין ניט ריי ַ .איך וועט קיינמ ל זיין ט וט לי ריי ַ  ,ליבע מיין ריי ַהייט ,
 .בער איך פילן געבונדן דורך ווער האט ליבע ר מיר
? וויי ַל זיי ליבע מיר
וו לט ליבע .זיי ווילן צו זיי ַן ריי ַ און ט טשט צו עמעצער .וועלן מיר פילן ליין
 .און ננ וטיסט
איך ט ן ניט ווילן צו

רשטיין ע עס  ,ט ן ניט ווילן צו טר כטן וועגן ע עס ,
 .וויי ַל איך ב פ לן  ,איך ווילן וועק פון אַ ר וטשינג

איך ט ן ניט ווילן ליבע האט צו זיין ריי ַהייט .איך נ ר וועלן צו פ לן וו ס איז
 .אין מיר
 .די יי ַן  ,נווער .איז און ניט מער איז
 .געקומען די מ מענט ן געפיל לינקס
 .דאס נ טור צו ט ן און ופמ כן און מער  ,צו ז גן וו ס מיר וועט ט ן
איך ט ן ניט ווילן צו ט ן ע עס  ,ט ן ניט ווילן צו גיין וועק  ,איך ווילן צו גיין ווו
 .איך ט ן ניט ב קומען
 .זייט ניט און ג רנישט וועט ברענגען
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צי ניט וויינען  ,ט ן ניט ל כן  ,ט ן ניט טר כטן  ,ט ן ניט קוקן און פילן ווי איך
 .בין נישט טויט
! וו ס

טר געדיע

 .און איך וועט ה בן צו גיין איינער ט ג איך וועט אויך ונטערפ לן
ווי קומען ?יא  ,איך ווונדער וו ס דעם  ,וו ס ז  ,בער ט ן ניט ווילן צו
 .טר כטן וו ס האט שוין טר נסמיטטעד
צי ניט ווילן צו קעמפן  ,ט ן ניט ווילן צו זיין ווי פיל ווי עמעצער וואס קיינמ ל איז
 .געווען
 .די קול כ נץ וואס ל מענץ
 .הענגען אויף
 .איך וועט רומפ רן  ,איך קומען און גיין געדולדיק
וו ס קענען איך ז גן  ,איך ט ן ניט ה בן  ,ט ן ניט ה בן פיל און אנדערן זוי
 .איך פעלן
 .ינוויידז מיר זיין טעלינג מיר נישט וועלן צו .איך ט ן ניט ווילן
איך ט ן ניט ווילן צו גיין צוריק  ,איך ווילן צו זיין ד ווען די מוזיק פיעסעס און די
 .ווינט בל וז
צי ניט ווילן צו זיין די טיי ַוול  ,ט ן ניט ווילן צו זיין מלאך  ,ט ן ניט ווילן הימל
 .דער גענעם .איך ווילן די ערד ווו לץ יגזיסס
צי ניט ווילן צו פ רל זן  ,איך בליי ַבן ווו איך בין  ,איך ווילן לע ד רט  ,נ ר מיר
 .ל ץ צו טעמען און טר כטן אויף אים
 .ימ גינע און מ כן מיין אייגן עקזיסטענץ
 .איך נ ר ווילן לופט צו טעמען .וועלן מיר פריי ַ ווי די לופט מיר טעם
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איך איז געווען שרייבן וו ס וועט טר נס ייער נ ך לייענען וו ס מיין זיי ַענדיק
 .וויל צו ק נוויי
ל ץ וועט ניט זיין האט געזאגט  ,פיל
איך וויסן עס ס ניט גרינג .איך טר כטן
 .אויך ז וו ס וועט ניט זיי ַן פארשטאנען
 .איך אָ וו רפן
 .וועהעמענט ווילן צו אָ וו רפן וו ס ימ
 .די נישטיק זאכן ה בן קיין רט אין דער ה רץ עס איז
 .וו ס מיר זען אין

ווערישעס מיר
ל ץ פון עמ ציע

בליק איר קענען צייכן אין דיין ה רץ

 .ער קענען ניט נעמען עס  ,ט ן ניט ווילן צו זען  ,בער פילן וו ס דיין אויגן זען
 .קיינמ ל עפענען די אויגן פון די ה רץ וויי ַל ער קענען נישט זען און איז צ רעס
 .איך בין דאָ
צי איר זען מיר ?איך טר כטן נישט !קענען איר פילן מיר ?אויך איך טר כטן
? נישט !וו ס ט ן איר זען אין מיר
ום  ,איך איז געווען ד כדי דו עסקוועסעססעס מיר  ,קענען ניט שטיין ניט ה בן
איר  ,וויי ַל וו ס יונייץ אונדז יז סע ערייץ אונדז  ,בער איך דערציילן איר איך
 .בין דאָ
איך וועט ניט רעטענדירן
 .איך וועט שריי ַבן און ל זן עס לויפן
 .וו ס איך שריי ַבן איז בלי
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טרער

 .ווי איך געשריבן

טרער ווי עס איז  ,טרויעריק  ,עלנט  ,נ ס  ,פריי ַ

זאל מיר ווישן דיין טרערן  ,דיין ווייטיק  ,דיין ומעט  ,דיין ל ונלינ ס  ,ז
 .ס פ קייש ן ז איז צו זיין ליין
זאל מיר לעקן דיין טרערן  ,איך טרינקען דעם ווייטיק איר פילן
! נאר  ,ליין .מיר  ,ד ס איז מיר  ,נ ר מיר
 .ווי בין איך ?נ ר מיר
 .די געפיל יקס

נדז צו באמת געפיל ווייטיק

ווי טוט עס פילן ז מיר זענען .איך טר כטן וועגן איז געגאנגען וויי ַטער פון וו ס
 .קומט פון אויסלאנד
ר אנדערע נ ר קוק אין
ינווערד וויסן ז איך עקסיסטירן  ,צו עקסיסטירן
אונדז  ,בער קיינמ ל זען די זעלבע וואס איך פריי ַ בלעטער  ,איין שיץ  ,פריי ַ
זאצן  ,פריי ַ בלעטער  ,איין שיץ  ,פריי ַ פר סעס  ,וועלן לץ צו קומען וועק ,
ט ן ניט ווילןר טעווען ע עס  ,איך ליידיק זיך  ,נ ר זוי עוו לוירעי ז לץ איך
ססע אין די בריוו פון ז ץ מער ווייטיק í ,שריי ַבן  ,לץ עוואַ ריזע  ,עסוואַ
 .יעדער וו רט דיין ווייטיק  ,איך שריי ַבן צו שטעלן מיר ריי ַ .צי ניט ווילן צו ליי ַדן
אן אנדער ט ג אין די פרימ רגן  ,די פריש מ רגן לופט  ,טומלדיק צו.איך ווילן
די נ כט  ,שטיל נ כט  ,ווו איך זען אין די טונקל דעם ליכט איר ברענגען מיט
 .איר
 .זאל ס פ רבינדן די שטילקיי ַט און פינצטערניש
זאל ס מ כן די ליכט בל קק וט .זייטן  ,עקן  ,טש רמז  ,ס עלז  ,לידער ,
 .פר סעס
 .איך וו נ זיין דיין ליכט אין דער פינצטער נ כט
ווי איך ל זן זיך גיין אין די עקן פון דער טיף טיידז ש ילן די הארפן הויך
מערמ יד .איך ווילן צו בליי ַבן און קוקן ביי ַ איר ן טעלינג איר וו ס איך וועט
 .שריי ַבן
 .צו קיינמ ל פ רגעסן איר
ג רנישט !האט ג רנישט
די ציל מיט די ווערטער איז נ ל .איך ט ן ניט וועלן איר צו לייענען  ,מיר ניט
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 .מער וועלן צו שריי ַבן איין ט ג וועלן צו ז גן איר
 .אבער איצט נ ר געוואלט

ביסל פון ג רנישט

איך ט ן ניט וויסן אויב איר וועט לייענען  ,פיל ווייניקער

רשטיין וו ס איך
 .ה בן צו ז גן איר

וו ס ווילן איר צו ב מערקן איז ז ענטענד ס און לע  ,בער ק ונץ ר מיר
 .און עס איר קענען ציילן אויף מיר .אבער ט ן ניט ז גן ווער עס יז
 .איך וועל וו רטן

ר טויט דעסע ע מיר

! טויט ?עס איז קיין טויט
און דעם איז שטענדיק פ רשטעלן .איך בין נישט דערשר קן פון טויט בער פון
 .לוזינג איר
ניט ז ע עס ש טן מיר  ,בער די דערפ רונג פון בעת און נישט געהאט איז
? די חילוק פון זיי ַענדיק  ,ווי קענען דעם זיין זוי
איך ווילן ג רנישט  ,ר ביסל און פיל ע עס איך ווילן  ,איך ווילן ג רנישט איך
איבערחזרן  ,איך האט לץ ווען איך האט ניט וויסן און איצט איך וויסן וו ס איך
ווילן ג רנישט  ,רידזשעקטינג וו ס איז און קיין  ,איך וועט זיי ַן ריי ַ  ,ריי ַ פון
 .לץ צו מירטייז און וועט פ לן מיר פארביטערונג  ,וו ס איז ה בן
! פשוט  ,איך ווילן צו ווערן
קען איך נ ר זיין מיר ?יא מיר און לע  ,דעם איז ג רנישט איך ט ן ניט ווילן ".
" טימעלעסס
נ רעסידענטיד לויפן
קלאַ  ,און אנגעהויבן ביטינג ינסעס נטלי של גן מיט
נ מ לי דער ינדזשערד דעמ לט איינער ט ג געעפנט קיין מער קומען
פון
צוריק צו ט ן עס איז געווען די עפענען און טייקעף נ ענט ווי איך וועט
רויסרעדן  ,איז מיי ַן ,בער שטענדיק אין מייןדיין סדר עס  ,איר און איך אין
וו רט דעריבער די ה רץ !די טיף ומעט פון זיי ַענדיק
עס איז ניט באקאנט צו זיין ווער און לערן צו לעבן מיט דיין נווינקען זע  ,דער
ריס איז נעגל דזש ב ל און ה בן ביל נגינג איז ע עס ז שטענדיק פיידז ווי
אויב אין רויסגעבן  ,איז קיין ומכיישעק אין עס נס נ ר ווילן צו זיין איז פון די
זיךאיר קענען זען אין די הינטערגרונט אונדזער ינער און עס מיר זען ז עס איז
ב שיי ַמ ערלעך
ג רנישט זוי ערגער ווי צו ב שיי ַמ ערלעך העכער זע
טר כטן  ,איך ט ן ניט ל זן צו אויסדריקן ווי פיל נידעריקער איז די מדרגה ביי ַ
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וו ס מיר שטעלן זיך מיר וועט זען ווי די העכער זיך ,איז ינקריסינגלי נ ענט צו
ינפיניטעסימ ל שטענדיק געחידושט וטאָ י ן אט ווערן געבוירן  ,לעבן און
לערנען און ווען איר ט קע פ רשטיין ווייסט ז פיל געגאנגען וועק פון לץ און
? וויסן דיין אייגן זעלבסט וו ס האט געביטן
? אלץ אין מיין שטיל וועלט !ווי קומען
וויי ַל איך בין גרייט צו טוישן און נים לע בער !מעט לע קומען פון מיין
וועלט מיין וועלט שטיל ?עס איז די סייכל ז דערציילט מיר צו ט ן די רעכט
ז ך זוי !ימ גינע ? !א ויסמעסטונג פון די סטר ט ספיר ן לימ ץ יקס נש ן
גייט אריין די נטוישונג פון מ גיש טימעלעססלי אויס ביי ַ די מדרגה פון אילוזיע
זיך שטענדיק מיט דער פינצטער אויסזען פון אמת אילוזיע פון די וו רט שוין
גערעדט נטוישונג ,ד ר דור פון ינער קאנפליקטן פון די שוט יעסורים ז
 .ביץ קיין ה רמ ניע
עניגמ טיק  ,טיף און ש ירעוודיק ז איז די ניט -ביינדינג בריוו פון ענערגיע פיל
 .מער אותיות דער בריוו ביסל וו רט
ד איז

מענהיר וו ס וועט סעדימענטינג און שרייבן פיל אין ביסל איז געזאגט
.

אין רויסגעוו רפן זאכן איר וועט קומען פילע וועט זיין די וואס ל זן איר ,
ה רט
ר
אנדערע וועט ניט שטיין .צו דערציילן איר ז דער גרעסער
פייטער  ,בער איר " נוצן " ז ביסל וועט שטיין  ,בער יענע ין די ינער
קלענסטער ה בן די ווערט ז בלויז איר קענען ב קומען .לעבן  ,וו קסן ,
 .לערנען  ,און אין דער הינטערגרונט שטענדיק די ביסל וטאָ י ן וויסן
ד איז ט ג ר קליין ביסל  ,וועלן נ ר אנדערן לערנען ז שרייבן איז צו
פ רייניקן די נ וער פון דעם ר סט וויסן פון וויסנשאפטלעכע וויסן  ,זיי ביידע
 +דערקלערן בלויז מיט דער טיף חכמה וו ס איז לייענען
 .איך וועט נהייבן ווו איך ווילן צו ענדיקן
די רויך יקס

נדז די ינלענדיש פון מיין צימער  .ר מיין ינלענדיש אויך  ,דעם
 .איז וויי לייטיד .איך ווילן צו ברעכן מיט איר און מיט אנדערע
? איך וועט ב קומען

סטרענגטה  ,שט רקיי ַט און קר פט ז כ נץ מיר און דערציילט מיר צו מ ך
! פ רויס ן מורא
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 .איר וועט סוף איידער מיין טעג
כל יקסטיריער איך וועט אָ וו רפן  ,ווי איך וועט פילן  ...איך ט ן ניט וויסן ,
בער ד איך ל זן מיין ביסל געשיכטע איז אויף דעם בל ט  ,איר אויפשטיין
 .מיין ניי ַגעריקיי ַט ביסל געשיכטע
וו ס איך וועט דערציילן איר אין די בלעטער איז ר מיר צו גע ינען די אמת
 .זיך  ,וואס וואוינט אין מיר  ,ן רויס וועלט
 .ווי איז ד ס מעגלעך  ,מיר וועט זען ווי איך וועט ב שריי ַבן מיין דערציילונג
צו ניט מער שטיי ַגן  ,צוריקציענ זיך ט קע גרייט צו גיין .סמ קינג האלט צו
 .דורכנעמען דעם ל ץ
 .דעם דערציילונג הייבט ווו וועט סוף
וו ס איך ז גן איר איז צו קעמפן לץ .זאל ס זען אויב איך קענען ב קומען צו
די סוף  ,און ז גן איך האט לץ און ג רנישט  ,ווי מ קסימיזייש ן פון די ינער
 .זיך
האט אנגעקומען דא אין בעקיצער אויף סיג רעטטעס יקוו לד די נומער פון
 .בלעטער לייענען וו ס
זאל ס נעמען די ק מף  ,דעם וועט ה בן די לענג פון ציי ַט
! סאָ ר אין שעה  ,אין מינוט  ,אין סעקונדעס .עס ס איבער
 .איך וועט נהייבן ווו איך געענדיקט רויף
איך בין גרייט דעם סמ קינג יערסעס די ענצטער און ריליסיז אין די לופט ,
 .איך ווילן צו זיין דעם רויך ד רט איז בלויז לופט
איך נ ר ווילן צו טעמען די לופט
איך ווילן צו ל זנ שווימען און ימ דזש ן וו ס ד וועט ז גן .וו ס איך ט ן ניט
 .וועלן צו ט ן  ,נהייב יווענטש וו לי שטענדיק מ כן די זעלבע מיסטייקס
 .די של כט איז וויי ַט פון זיי ַענדיק פארשפארט
 .וו ס איך ווילן צו ק נוויי איז געפילן  ,סיטו טי נס און קאנפליקטן
און די ק מף איז אויף ווינינג די זיי ַענדיק וואס איך איז געווען .איך ווילן צו זיין די
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 .אנדערע  ,די פיגור טשייסינג מיר
מיי ַן אייגן וויסיקיי ַט ז לערץ מיר און דערציילט מיר  :רויסקומען ווינס איר
 .ד איך בין שטייענדיק  ,בער פייטינג קעגן דער ב וועגונג ז י גן
מיי ַן הוי ט  ,קומט צו מיין זיך  .ריי ַ זיך  ,יקס
סט רטעד ד

נד זיך  ,ל זן מיר זיין איר דורך
 .מיר

וו ס איך וועט זיין .וו ס זענען די שאלות  ,גיינ וויי ַטער ן
 .פלינטשינג  ,זע פיגור וו ס כ נץ מיר

טוט  ,פ רקומען ווידער און ריב רן צו לעבן און פילן .ניט קיין דעמ ג גערי און
 .ילוזש נז  ,לעבן וו ס איר קענען ניט זען
 .וויי ַל בלויז דעמ לט וועט איר ר גרעס  ,ב קומען רויף און ז גן
 .איך ווילן צו זיין וו ס איך בין  ,איך בין מיר
 .זיי ַענדיק ז איך איז געווען און ז די פיגור וועט זיי ַן
איך וועט זיין ווי איך ימ דזש ן .ווען טשייסינג מיר איך וועט דערציילן איר
 .שטיי ַגן
 .פ סינג מיר און ב פריי ַען מיר .צום סוף נ ך צו נהייבן
כל ז געד נק .היט אייך דעם זיין טשייסינג איר און די סוף צו די ק בלע איר
 .זענען פריינט
ניט קיין מער נעבעכדיק

ר דעם מ מענט .ריטשט די סוף פון יי ַניקן  ,ער
? גערירט מיר און וויס ערד צו מיר  ,זענען איר עס

 .איצט איז די סוף פון די נהייב ז איך וועל ב ריכט דאָ
.

ר איצט איך ז גן  ,נ ר קומען צו מיר און ינק ר ערייץ מיר צו נצחון
! הוי ט אין מיר יבערמ כן אין דיר .פ רמ גן מיר
 .איר וועט זיי ַן די לעצט ציי ַט מיין רייעך .יא  ,איר וועט גיין

צי ניט וויי ַזן מיר טרויעריק מיט דיין אָ פ ר .דורך די וועג איך בין קוקן אין דיין
 .וועג
גיין ווי איר געקומען  ,פון ווי איר געקומען .איך ט ן ניט וועלן איר  ,איר זענען
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 .מער

ר מבלינג ומגליק .דיין ביי ַזיי ַן איז

 .איך וויסן ז

ב ליידיקונג

ר איר  ,קיינמ ל וו ן  ,נ ר פ רל רן

 .איר 'רע ווי אַ יר ס סמ קינג פריי ַנד פון די קרענק
טייל און גיין  ,גיין געגאנגען ז אויף נקומען וועט ניט זיין ד רט .ווי איך האט ,
עמ נ צו דיין רייעך ז בלויז דורך  ...ירעס געווינען אנדערן ט ם און רפום
.
א שר איר ט ן ניט איר וויסן  ,ניט יענער זיין דו אין מיינונג וו ס ר וו ק ס
 .איר
זינט איך וויסן איר געדענקען
איך וועט

ביסל י רן .גענוג איצט ז ד ליגט דער
 .פ רל נג צו פ רזעצן מיט איר

ר
כצן אין דיין ביי ַזיי ַן טכילעס געד נק  ,בער סימען
 .מינערווערטיק יילמ נץ

זענען אונטער און איך ש ן אונדזער קשר  ,בער דיז סטר ס און ילוסערי
ביסל שוו ך .איך רויספ דערן דורך
פ רגעניגן צו לעבעדיק טנ ים
 .דע ר ווייש ן .וויי ַל בלויז דעמ לט זיי ַן ליכט און נ טירלעך  ,זוי ז פידז מיר
קיל  ,קל ר  ,וו רעם און כ רמ וני ס וועט זיין די פ רגיטיקונג
נ טירלעך ווינט פל וינג ווי ציי ַט שטענדיק עלץ מיט זיי ַן צ ון .לופט קער נץ
ב פעדזש ד קעגן אונדז וועט זיי ַן סט רמז פייסינג אונדז  ,עס איז בלויז
 .נ טירלעך ז דער רויך פון די לופט זיך
אין וועלכע מיר געפינען אין נ טור רויס ווי ין די ה רמ ניע פון די ריי ַ קער נץ
.
בלומען  ,וואקסט און ק נס לידייץ די זייער שורש פון ב פריי ַונג .וויל
נ מביגי וו ס אונדזער ב געגעניש איז די זייער ר זעווע פון די צייטן פון
מדבר ס נדז ריינדזשינג פערמינג סיבה .די גיין רויף פריינג די מענטשלעך
ר סט בילד  ,צו די עקס נטריס טי פון די נווינקען שייכות ז סע ערייץ
אונדז .מיר זענען פ רשידענע  ,איך בין נ טירלעך און רג ניק דו ביסט
קינסטלעך און סינטעטיש און דערפאר ניט עקס רימ ס ן מיר  .ן די קט ז
 .וועט נוטר לייז  ,איר וועט מ כן מיר צופרידן
איך וועט עפענען די טיר ר איר צו קומען רעדן צו מיר .אבער איך וועט ל זן
עס דזש ר צו ב קומען אויס ב לד נ ך .פיגורע איר זענען ווער פון אייער
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פ רש רייטן  ,ק נס מעס מיר געדולד פון ומרויקיי ַט .איר זענען און איר וועט
 .זיי ַן ביסל פיל וויכטיקייט
 .מיר לע ה בן די נ ריש סט געס  ,יוזש וו לי אין קינדער
אבער אויב זיי ז גן אונדז אין ד לץ צו ב פריי ַען די קינד מיר ה בן אין אונדז ,
דעריבער איך געהאט מיט דיר שלעכט פ סע .איך בין געגאנגען צוריק צו
 .דער ציענט רויק
איר קענען גיין איך של ס די טיר .ג נץ וויסן וו ס איר געקומען  ,בער אויך
 .וויסן ווו דו ג עסט
 .די ריס איז ברייט  ,ווידער געד נק צו פ לן איר
נטלויפן  ,ן מיר  ,ענקל סעס איר און יקס ל ודז .פון די ערשטער ט ג ז
דיין וו רט האט שוין מיין פר זע  ,בער ט ן ניט דערציילן מיר ווען דער וויי ַטער
איר ז גן מיר  ,העלא  ,איך בין ד  ,בער וו דע דיין י זדע וועט זיי ַן
צוריקקומען צו שווער בער כ רמ וני ס פ קט זוי ז עס איז יעדער זאל
 .ב פ לן ,מיר ה בן וו ס מיר זוכן ?אזוי נ ר וו רט פון איר  ,ז ס ביי
 ...און איר געקומען געגאנגען וועק סט רטינג
עס איז געווען די לעצטע ציי ַט  ...פ רפירן קומען צו ל זן .א טרער געפאלן און
 .יקסטינגגווישט די וויינען
די שטריק ז ביינדז מיר  ,איז נישט די זעלבע וואס סופפ ק טעס מיר .די
 .נ דע פון די ה לדז  ,כ נגגינג דורך פ דעם
 .עסטר נגול ס די מיינונג און סופ ק ס באוווסטזיין
מעלעך טויט רידזשווו נייט און גיין דעם וועג און
וו ס איר פ רשל ג איז
רעדן ווי מיר ה בן געטאן .קיינמ ל וועט מעקן די ווייטיק קיוטלי ווי איין קלאַ
 .שניי ַדן די ל מ נייט ר ק ס לעבן
אין די ש יץ פון די כער וינג זיק רן און גה סטלי קלאַ .איז דיין
דיטש ט מ וס ביי ַזיי ַן צווישן זיי ַענדיק און ניט זיי ַענדיק .לעבן באדעקט אין
פ וט גר פיק מ ומ נץ ז לע סט רז און טייקעף אויסגעגאסן .וויי ַל איר
 .לעבן אין מיר אויס פון מיר .ירייסיז דיין שיקז ל און לעבן די בר כצ ל
דאס ייביק פילן פארשפרייטן די וויי ַטערדיק מ ומ נץ .ווי צו פליען ן געלאזן
 .דיין זיצ ל ץ
158

דאס מ ל גייט ניט ה לטן וויי ַל טעמען און קענען איר אלץ ה לטן  ,וו ס מאכט
 .איר טעמען
לעבעדיק איז ווי שט רק ווי די נטריי ַבן צו טעמען .אבער נ ר ברידינג איז ניט
 .לעבעדיק
 .ווען איר ל זן איר צו לעבן ניט איר ה לטן ברידינג
 .דערפאר  ,וו ס איז ז וו ס ערייז ז אין

פענטיק בילד

ן לימ ץ דער פאלגן  ,דער וויי ַטער שריט .דאס ימערדזשינג פון זיי ַן אנדערן
יעדער מ מענט סווי ס אונדז וו ס מיר ט קע זענען  ,די אילוזיע פון זיך-
פל געלל טי ן פעלדז איז צו לעבן בשעת מיר זענען לעבעדיק  ,וו ס באוועגט
אונדז איז דער נ טור ז סער ונדז אונדז קעסיידער און נ ר דיסטר קץ אונדז
 ,איך מיינען ז לע בז ר ש ן ציי ַט איז ינ -טענדיד בלויז ילוסערי מיינונג זינט
נ טור ריפלעקס לע ר מען ר נד מלי און סו ערל טיוועלי יקסידינג יעדער
 .מ מענט פון מענטשלעך ב וועגונג פ רעם
וועלכער ערייז ז רום דער פיגור פון די זעלבסט איז רויס ז מ גנ פייז די
גרעסערע
ינלענדיש  ,בער בלויז כאַ ן די געפיל פון דיסטר קש ן איז
זיי ַענדיק ז באוועגט אונדז צו מוטער נ טור .אויב ביי ַ קיין ציי ַט  ,ערלעך ,
ק נטר דיקטערי ינוויידז איר איז סימ לייטיד אין די רעגע פון מיינונג די
 .ערטער קענען ניט גליי ַכן די לערנען און רויסג נג קיין מ מענטום
 .טה נקפוללי סערדזשיז  ,די גוו לדיק און וויי ַט געד נק
 .איך וו לט ווי צו רעדן וועגן  ...איר ב שליסן  ,שטענדיק מ נ בר סטע
 .ריווערסינג די ראלעס זאגט ה לטן שטיל
 .די פלי פון

וו רט איז

קט .ווי איגנ רירן איר און נעמען איר פון

איר זענען פליענדיק רום אין די ווינט ש טן .וויי ַל איר ב ה לטן  ,זיך זוי ווען
 .איר ווילן עס
? צי ניט איר זען
 .געבן דיך אן  ,איר וועט ה בן אן אנדער פריי ַנד וואס נישט דיין שוט ומגליק
 .עס ימערדזשיז סטימינג רויף
עס איז געווען

זוי

ז ק ונטינג צו צען  ,איך איינגעזען ווי פיל
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וויסלומבר מענט מ מענטבילד מ מענט פון די צוקונ ט ענצטער איז
עפענען און מיינונג בלויז די לעצטע רויך יקס נדז און ווי די דרוק פון די
 .צוקונ ט ווערט גרויס און וו סט
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