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-ליטערַאטור, קריטיקער, ןיאיבערזעצער, ןיַא יִידישע סָאוועטישע שרַײבער
,  איבערגעזעצט אויף רוסיש ֿפון יִידיש אוןהָאט געשריבן אויף יִידיש. ןיֿפָארשער

.ווַײסרוסיש און רומעניש  

 

 דער אינוואליד און די וועכטערן
 ווענטל ֿפונעם גארדערָאב און נעמט ארָאּפווַארֿפן ֿפון זיך דעם םליד שּפַארט צו די קוליעס צודער אינווא
 גייט דורך מיט ַא בַאשעֿפטיקטן ַײֿפַארב. בַאֿפרײענדיק די הענט ֿפון די ַארבל אומגעשיקט, ַאויבערבגד

.טרָאט ַא מענטש אין ַא ווַײסן כַאלַאט  

אונטערן ָארעם ֿפון דער . ַא שווַארצער ָארטָאּפעדישער הענטשקע אים אין ַײדי רעכטע הַאנט איז ב
. רָאזעווער ֿפוס-איימעדיק ריקט ַאןלינקער איז ֿפַארד  

.גיט מען אים ַא רוף ֿפונעם גַארדערָאב –!  וולַאדימיר ּפַארֿפיָאנָאוויטש–  

!ךַײ ַא גוטער מָארגן א–  

מיט דער , צוזַאמען מיט זַײן ווַײסן כַאלַאט. ערט אים ניטדערה, ַא ֿפַארטרָאגענער אין זַײנע זָארגן, יענער
. ערגעץ ַאנטרונעןעשווַארצער הענטשקע און מיטן רָאזעוון ֿפוס אונטערן ָארעם ווערט ער אין איין רג  



, ּפלָאנטערנדיק זיך אין די אייגענע ֿפיס, הינקענדיק. אין ֿפַארשיידענע ריכטונגען צִיען זיך לַאנגע קָארידָארן
.  ֿפיגורןקומען אויף אין זייערע לַאבירינטן, ַײנגעהַאלטן קלַאּפנדיק מיט ַא קוליע צי מיט ַא שטעקן אין דילא

 בַײ די יינעם ֿפון די שטייענדיקע אין א גרַאדער ריי שטולןף אוייעדערער מָאסטעט זיך אַײן געדולדיק א
ַאן , טייט נָאך ַאלץ ַאן אויסגעגלַײכטערויף איין ֿפוס שדער מענטש א.  ֿפון די קַאבינעטןווַײסע טירן

ווָאס , ָאט וועט זיך ֿפַאר אים ווידער ַאנטּפלעקן דער גוטער גַײסט-ָאט: אין דערווַארטונג, ָאנגעשטרענגטער
, מיטן אויג ניט צו כַאּפן, אין איין רגע, ווי ַא גַײסט, הָאט זיך ַאזוי הַאסטיק דורכגעטרָאגן ֿפַארבַײ און טַאקע

.לוֿפטן דערן ֿפט געווָארן אימיסגעדַאווי או  

זי טיטשעט דעם אינווַאליד . די וועכטערן ֿפון די בָגדים הָאט שוין דערווַײל בַאוויזן זַײן מַאנטל אויֿפצוהענגען
וועלכע מיינען מסּתם ניט , קוקט מיט ֿפַארליבטע אויגן, ער קערט זיך אויס צו איר. אין הַאנט דעם נומער

  .אויף צווייענדיקן גוידער, ימיר ּפַארֿפיָאנָאוויטשןנָאר וולַאד, זי

געווען בַײ אים יענע ווָאך אין – . ווענדט זיך צו איר צוטרוילעך דער אינווַאליד –! ט דָאס איז ַא מענטש ָא–
 גיט –? הַא, ַאֿפשר וועט ער מַאכן ווי עס דַארף צו זַײן. טן-43 געהייסן קומען הַײנט אין .ֿפערטן קַאבינעט

ער ֿפילט מיט . כָאטש די ֿפיס זַײנען גַאנץ.  ַאליין ַא קַאליקע–. מיט ַא מָאל ַא ציטער ַא סֿפק אין זַײן קול
און ער , איך הָאב אים דערציילט. ווי אן אייגענער ברודער,  איר מעגט גלייבן,גערעדט מיט מיר, יענעם

הָאב . ברַאט אויסצוהערן-ַא נאש,  הָאבן מען דָאךַאן אַײזערנעם געדולד דַארף. הָאט מיך אויסגעהערט
ין ַא  אדָא, יין ריי דָא אין אַאז שוין יָארנלַאנג הַאלט איך זיך אין איין ֿפַארשרַײבן, אים דערציילט איך

 ווידער ַא –גַאס  דו בַאווַײזסט ניט דורכגיין די .כָאטש וויין, און דער ּפרָאטעז כָאטש שרַײ, צווייטער
.ַאנדער ָאנשיקענישמָאזָאליע צי ַאן   

און גייט גלַײך , נַאט? צי כ׳וועל זיך מיט אים הַאלטן ביז מָארגן ֿפרי,  איר וועט ַא מָאל נעמען דעם נומער–
.און דָארטן ווַאקסט דער עק, איר קלַאּפט דָא מיט דער צונג. טן-43אין   

?ינעטדער קַאב-43דער , ווּו איז ער. איר זַײט גערעכט. ער ווַאקסט,  ַאהַא–  

.  אין סַאמע צענטער–  

. ֿפַארווּונדערט זיך דער אינווַאליד–?  אין וועלכן צענטער–  

 ּפונקט ווי יענער ווָאלט זי ביז אין ,ּכעסענטֿפערט די וועכטערן מיט ַאזַא  –, אין צענטער ֿפון דער שטָאט –
.ארַײן בַאליידיקטבלוט   

,  ֿפון קָאכן זיך–.  ווּונדערט זיך דער אינווַאליד– ? מיט ווָאס הָאב איך עס אַײך ַאזוי דערצָארנט–
, ליבער מענטש, דו זָאג מיר בעסער –? דָאס ווייסט איר, דרוק-הייבט זיך דער בלוט, דַאנָאטשקעשגרַאז

. רעכטס צי לינקס–,  ער גיט ַא ווַײז אויף דער קוליע– ?ווּוהין זָאל איך קערעווען דעם דישל  

. סּפרַאווָאטשנע ביורָא איך בין דיר ניט קיין –  

דער וועכטערנס צווייענדיקער גוידער בלָאזט זיך ָאן און גיסט זיך צונויף מיטן קעלנערל ֿפון איר גרויען 
און דָא בַאלד גיט איר צעֿפָארן לַײב זיך ַא שטעל אוועק . ויֿפצושליסןניט א, י ליּפן צִיען זיך צונויףד. כַאלַאט

.און זי ווַײזט דעם אינווַאליד ווּוהין צו גיין, ָאבֿפַארן טירל ֿפונעם גַארדער  

 מוטיקט –,  גיין גייט מען ַאוועק אויף צוויי ֿפיסויף ַאלע ֿפיר אוןנָאוויטשן קומט מען צו ּפויזען א צו ּפַארֿפיָא–
.זי אים  

:ַא דערשטוינטער, דער אינווַאליד  

 –: ן דרייט אויס דעם קָאּפ צו דער וועכטערן ער מַאכט עטלעכע שּפַאן או–... ַא גוטע נשמה,  זע נָאר–
.אויף קוליעס שטייט זי. דַײן גוטע נשמה, ווָאס זי הינקט בַײ דיר אונטער, מער  ניט  



:די וועכטערן צעלָאזט זיך אויף גָאר ַא הויכער נָאטע  

ווי , ַאזַא איינעראון טָאמער ָאט ,  זעט עס יעדערער–ָאט איז בַײ דיר איין ֿפוס ! זיך אויסגעזוכט  ַא חכם–
 דָאס זעט קיינער –, אוועקגעשטעלט מַײן נשמה ַאויף קוליעס, יז בעסער ֿפון ַאלעמעןער א, ווָאס מיינט, דו
.ניט  

עמעצער , זָאל זַײן –: טרַאכטנדיק  ַא ווַײלע–.  ס׳איז ניט ֿפון די גרינגע זַאכן דערקלַײבן זיך צו דַײן נשמה–
 בַאשטעלן ֿפַאר איר ַא –מַײן עצה !..  טֿפו–איז ַאלציינס ,  מיט ַא ֿפלָאקןהָאט ווען דערלַאנגט איבער איר

.ּפרָאטעז בַײ ּפַארֿפיָאניטשן  

 

הענגט אים , נעמט בַײ מיר די וועכטערן מַײן אויבערבגד, ָאן ַא ווָארט צו זָאגן, מיט ַא ֿפַארֿפינצטערט ּפנים
איך גיי . יר גָארנישט ווָאס צו ֿפרעגןאיך הָאב בַײ א. ֿפערל מיט ַא ציגיט ארויס ַא קַארטָאנד, ַאקורַאט אויף

 מע הָאט מיר שוין צוויי מָאל ַאויֿפגענייט ָארטָאּפעדישע שיך און ביידע מָאל הָאב ווּו, גלַײך צום קַאבינעט
ף איר וילָאגט זיך אויף ַאזַא אויֿפן אאיינע מַײנע ַא בַאקַאנטע מַאניקיורשע ק. איך זיי ַארויסגעווָארֿפן

צי געהער . בַאזונדערס מיט ֿפרויען״, ״מיט לעבעדיקע מענטשן איז ניט גרינג הָאבן צו טָאן: ּפרָאֿפעסיע
נָאר ַאז די , ווייס איך ניט, מיט וועלכע ״ס׳איז ניט גרינג הָאבן צו טָאן״, איך צו דער קַאטעגָאריע ֿפרויען

קָאן ״ַא לעבעדיקער מענטש״ , אי געלט, י צַײט זיי אאויףּפַאטערנדיק , ַארויסגעווָארֿפן ווָאס איך הָאב, שיך
. טרָאגן מיך מַײנע ּפלַאטשֿפיס צו דעם זעלבן קַאבינעט ַא דריטן מָאל. אין דעם בין איך זיכער, ניט טרָאגן

 יך ניט ֿפויל און זעץ מיך אויף ַאין אב. זע איך ניט ווַײט ֿפון זיך יענעם אינווַאליד. איך קלַײב זיך צוזעצן
ווָאס זוכן , ניט ֿפון די. ניט קיין נַאר.  ַא טשיקַאווער מענטש,גלַײך צו זען, ער איז. ֿפרַײען שטול בַײ זַײן זַײט

?איז ֿפַאר ווָאס זָאל איך ניט כַאּפן מיט אים ַא שמועס. ַא נייטיק ווָארט אויף בַארג  

.דערקענט. ער קוקט זיך אין מיר אַײן  

ן ווי ַא ש איר רעדט מיט ַא מענט–. ר הָאֿפענונגסלָאז ַא מַאך מיט דער הַאנט גיט ע–! מגליקו ָאט ַאן א–
...איר הָאט דָאך געזען, ַאיר הָאט דָאך געהערט. עס זיצט אין אים ַא שד, לָאזט זיך אויס, מענטש  

אויף עכטערן ״ַא נשמה  ָאט הָאט איר אַײנגעֿפונען בַײ דער וו–.  גיב איך ַא ֿפרעג–?  און ֿפַארקערט–
. דַאן ַאמתן ש, איר זעט ֿפַאר זיך ַא ֿפינצטערע ברִיע, ַײך הָאט זיך ָאבער קיין מָאל ניט געמַאכטא. קוליעס״

איז ער גָאר ַא גָאלדענער , צי ֿפַארמָאגט ער בכלל ַא נשמה,  ֿפַארטרַאכטן זיךַײנֿפַאלןאַײך וועט גָארניט א
אויב , נָאר טָאן וועט ער ֿפַאר אַײך, ען סַײדן מיט ַאן ָאּפצווענגעַא ווָארט וועט איר ֿפון אים ַארויסצִי. מענטש

.ווָאס ער קען, ַאלץ, איר וועט זיך נייטיקן  

, ַאֿפשר איז זי גָארניט ַאזַא סטערווע –,  כַאּפט ער זיך–, ווַארט נָאר! נָאך ַא מין געמַאכט?  ֿפַארקערט–
מַײן . מתן גָאבַאווָאלט איך ֿפון איר געכַאּפט דעם , ״טֿפו״ווען איך דערצייל מַײן טָאכטער וועגן דעם . יענע

נָאך דעם ווי ַאזוי , עס ֿפַארדריסט, איר ֿפַארשטייט, ָאבער. ַאז איך בין צו ַא היציקער, ּכסדרטָאכטער זָאגט 
ות ניט געליטענע די נשמ-ן בַײ די ניטגמע, ֿפיל מענטשן הָאבן ֿפַארלָארן הענט און ֿפיס און לַײב און לעבן

.נייטיקן זיך אין ַא קינסטלעכן ָאנשּפַאר  

?ַאז יענע איז ניט קיין געליטענע, ֿפון ווַאנען ווייסט איר  –  

Следующий! – 

ֿפון דעם , דער מַאכט ֿפון נַײגעראיך בלַײב אין . דער אינווַאליד איז ֿפַארשווּונדן אין קַאבינעט
ווָאס אין ֿפַארשיידענע צַײטן הָאב איך ֿפון אים געהַאט , מענטש-איך בין דָאך ַא ּפען, ּפרָאֿפעסיָאנעלן נַײגער
.סַײ ֿפרייד ָאן ַא ברעג, סַײ אויסגעריסענע יָארן  



. ניט קיין רעטענישהּפחות -לכלמיר נָאר דער אינווַאליד איז ֿפַאר , איך ֿפַארטרַאכט זיך וועגן ביידע צדדים
נָאר די . ָאבער צו דער זַאך, ַאֿפשר צו שַארף, הָאט ער געזָאגט, מע הָאט אים ארויסגעֿפירט ֿפון די קיילים

ווי ַאזוי גייט עס ַא מענטש אין משך ֿפון עטלעכע רגעס ַאריבער ֿפון ֿפרעכער גרָאבקייט צו ... ֿפרוי
ֿפַאר ווָאס הָאט : און ּפלוצלינג... ַא מין ֿפַארשטעלעניש. ל צו ווער ווייסט ווָאסמָא ַא גוטסקייט און ווידער

?און ווָאס ווָאלט זַײן ווַײב געזָאגט?  ֿפון דער טָאכטעראדער אינווַאליד ֿפָארויסגעזען ַא גָאב דווק  

 

ַא נַײעם . לן נָאר טויגןזיי זָא. מיטן בַאשטעלן די שיך הָאב איך זיך דָאס מָאל ָאּפגעֿפַארטיקט גַאנץ גיך
דערזע איך . איך גיי צום גַארדערָאב. ַײנדרוק ֿפון ַאן ערנסטן מענטשןער מַאכט ַאן א. סטער געטרָאֿפןמַײ

הַאלט ַאיך זיך ָאּפ , מיך זעט ער ניט. ווי דָאס ערשטע מָאל, ווידער דעם אינווַאליד אין דער זעלבער ּפָאזע
. עטווָאס אין ַא זַײט  

מיר הָאבן זיך .  הָאבן ֿפון איר קיין אויג ניט ַארָאּפגעלָאזט–, דערהער איך –, ט דער טָאכטער איך מי–
איך אין . גייט זי ָאוונט, ינדערֿפריער ַארבעט אויף דאיך גיי א. ַארשיידענע אומבַײטןאַײנגעָארדנט אין ֿפ

קיין שום , ַאזַא ווירטן, ַאזַא צוכט, איז ניטָאַאז זי , שוין צוויי יָאר, נעבעך, און מַײנע.  זי אינדערֿפרי–ָאוונט 
...  מיט איר זיך טרעֿפןדַארף דווקא. קָאנטָארסַײ אין , ינדערהייםסַײ א, מי איז איר ניט געווען צו לַאסט

נָאר מיט קיין . און די אויגן לַײכטן בַײ איר ווי לַאמטערנעס, זי ליגט אויסגעצויגן אין בעט. נהייטייַאזַא ש
, סטָאליַארקע איז מַײן ֿפַאך(הָאב איך איר ַא לענגלעך טישל אויסגעמַײסטרעוועט . ָאן זי ניט רירןַאֿבר ק

ַײן דָאס טישל מָאסטעווע זיך א, זי ווי נָאראיז ווען , )מַײן טַאטע איז אויך געווען ניט קיין שּפעטנע סטָאליער
זָאלן אירע ליכטיקע אויגן הָאבן . עלעוויזָארבַײ איר צוֿפוסנס און שטעל אויף אים ַאוועק דעם קליינינקן ט

מיר און , ַאז זי ּפַאטערט אונדז דָאס לעבן, טַײנעט זי. אויף ווָאס צו קוקן דעם לשון הָאט זי ניט ֿפַארלָארן
״ : שמייכלט זי שוין, איך קער זיך אום. קָאן איך דָאס ניט הערן און לויף ַארויס ֿפון צימער. דער טָאכטער

 איז נָאך –רייד איך ,  איז שלעכט–שווַײג איך ? ָאס ֿפַאר ַא שלַאק ַא ווַײב דו הָאסט זיך גענומעןוו, זעסטו
.ערגער״  

ווַאווע איז די דָאזיקע ש ַאזַא מין ז–גיט ַארויס ַא מַאנט , מעשֹה נעמט די וועכטערן מַײן מַאנטל-בעת
.ֿפַארלירט זי קיין ווָארט ניטאון ֿפון דעם דערציילטן , זי טוט איר זַאך. ֿפולבלעכע ֿפרוי  

:און דער אינווַאליד  

נה געהַאט און רעדט אויך מיך אַײן צו געֿפינען זיך ַא והָאט די טָאכטער חת,  דורכגעגַאנגען ַאזוי צוויי יָאר–
?יר נָאך ניט קיין ַאלטן מַאנצבל לעבן ַאלייןשאיז דער , זָאגט זי, ווי לַאנג.  ַארבעטזַאמע ֿפרוי,וווילע  

. חכמה אַײער טָאכטער –ַא : ווָאס הָאט די גַאנצע צַײט געשוויגן, ָאט דָא ערשט רוֿפט זיך ָאּפ די וועכטערן
.איז ער ַא חתן, ווען ַא מַאן ֿפַארלירט די ֿפרוי, איז זי ַאן ַאלמנה, ווען ַא ֿפרוי ֿפַארלירט דעם מַאן  

.עגעבן דעם נומערַארויסג, אויֿפגעהַאנגען, ַא כַאּפ מיט הַאסט ַא מַאנטל  

טן ַאּפריל -3דעם . טן-1945אין . בין געבליבן ַאן ַאלמנה צו נַײנצן יָאר, ווי איר קוקט מיך ָאן,  ָאט איך–
, איר מיינט... און שוין, ַאוועק אויֿפן ֿפרָאנט)  יָאר19אויך (טן ַאּפריל איז מַײן מַאן -9דעם , נה געהַאטוחת

, טן איז עס געווען-1948אין , יָא, נו, דורכגעגַאן דרַײ יָאר? ווי איצט, מבעאיך בין שטענדיק געווען ַאזַא טו
ן  מַײ–,  זָאגט ער צו מיר יעדעס מָאל–, ״קום. הָאט זיך צו מיר צוגעטשעּפעט ַא קוטשערַאווער לַײדַאק

ר געווען זייער ווַײל די הָאר זַײנען בַײ מי, ״ַאלטיטשקע״. וועל איך דיר אויסקושן ַאלע גלידער״, ַאלטיטשקע
, ָאדער אויף דער ּפלייצע... און צעּפ, מיט דער צַײט זַײנען בַײ מיר טונקעלער געווָארן, סעַײמעט ווּכ, העלע

 הָאב איך ןַא זו, אויסגעלָאזט הָאט זיך... ַא גַאנצע קייסעריניע. ווי ַא קרוין, ָאדער ַארומגעדרייט ַארום קָאּפ
. הויז ניט געקומען ָאּפנעמען מיך מיט דעם קינד-ער איז ַאֿפילו אין געבורטאון . דעם לַײדַאק, אים געבוירן

מיר זַײנען דָאך (ניט קיין ַאלימענטן . ווּוהין הָאט אים דער שווַארציָאר ֿפַארטרָאגן, איך ווייס ביז איצט ניט
.ניט קיין בריוול ַאֿפילו, )ניט געווען ֿפַארשריבן  



און עס איז ווי צוויי טרָאּפנס . אויסגעהָאדעוועט דָאס קינד, געהָאלֿפןמַײן מַאמע הָאט מיר ַא ביסל צו
אויף מַײן ַאמתן מַאן איז ער ,  מעגט ניט גלייבןאיר, איר מעגט מיר גלייבן, ווַאסער ענלעך אויף מַײנעם

ווי בַײ , טַאליעדי . אן איידעלינקער, ַאזַא לַאנגינקער, עס איז מַײן קינד און זַײנס. יָאריקן-19אויֿפן , ענלעך
.ַא יונג מיידל  

.וין ניט קיין קינדשדָאך איז ער ? אַײער זונס,  און  ווָאס איז זַײן טועכץ–  

ס׳איז נָאך קיין חודש ... נָאר ַא ווַײב הָאט ער זיך גענומען. גָאלדענע הענט.  ַא ֿפרעזערָאוושטשיק איז ער–
ַאז איך טרָאג ארַײן ווייניק געלט אין , נצוהערענישןנעמט זי מיר צו געבן ָא, נה ניט ַאוועקונָאך דער חת

, טויג צו גָארנישט, זַײן ווַײב, ַאז זי, ּכדי מַײן זון זָאל מיינען, און די שטוב רַאם איך בּכיוון. טשַאֿפטדער וויר
? וַײס געלווען די ווַאנע איז ָאנשטָאט ו, ַאז איך קָאן ניט צוקוקן, נָאר ווָאס זָאל איך טָאן. נָאר איך קען

וועסטו ווי , קָאן טרעֿפן, נָאר שטַארבן, לעבסטו ווי ַא מענטש, ״ַאז דו לעבסט איינע אליין: טרַאכט איך מיר
לעבסטו , לעבסטו צוזַאמען מיט דערווַאקסענע קינדער... ביז עמעצער וועט זיך כַאּפן, ַא דַאכלָאזער הונט

ס׳איז ... טַארבן וועסטו ווער ווייסטשָאּפ איז בַײ דיר דָא און כָאטש ַא דַאך איבערן ק, ווי ַא דַאכלָאזער הונט
נָאר די . ס׳איז סומנע איינע ַאליין. מיר הָאבן זיך געמוזט צעבַײטן, בקיצור. און ַאזוי ביטער״, ַאזוי שלעכט

ענטן זַײנען ִילדי ק. דָא ֿפַארבַײט איך צַײטווַײליק ַא בַאקַאנטע.  ַארבעט איךאין ״זַאריַא״. ַארבעט רַאטעוועט
ווערט ַאֿפילו אויף , ֿפיר ֿפענצטער און ַא צוויי בַאגלָאזטע טירן-ַאז איך ווַאש אויס ַא דרַײ. מיט מיר צוֿפרידן

.ניט נָאר אין שטוב, דער גַאס ליכטיקער  

ָאלט עס ּפונקט ווי זי וו, קערט זיך אום מיט ַאן אויסגעלַײטערטן ּפנים,  ַא טרָאג ַאוועק–ַא נעם ַא מַאנטל 
דער אינווַאליד נעמט . דָאס ּפנים איז בֿפרש ַא חנעוודיק. ערשט ַארומגעווַאשן מיט ֿפריש קַאלט ווַאסער

.קעשענע-דערווַײל עּפעס זוכן אין זַײן בוזעם  

איך הַאלט זי שטענדיק בַײ ,  איך אַײך ווַײזן די ֿפָאטָאגרַאֿפיע ֿפון מַײנער וועל–,  זָאגט ער–,  איר ווילט –
.יךז  

זי קערט .  די וועכטערן ווערט ֿפַארֿפַאלט ערגעץ אין דער טיף ֿפונעם גַארדערָאב צווישן ֿפרעמדע מַאנטלען
.זיך אום מיט ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע אין דער הַאנט  

...ַא שטַאלט,  זעט ַא ווּוקס–.  זָאגט זי–,  דָאס איז מַײנער–  

ווישט זיך מיט ַא ברייטן בלויען נָאזטיכל די , ין דער הַאנטאויך מיט ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע א, דער אינווַאליד
.ווינקלען ֿפון די אויגן  

נָאר דָאס איז .  ַא מַאנצבל זָאל ּפלַאנכענען איבער יעדער קלייניקייט–,  זָאגט ער–,  איר הָאט געזען–
.ווען ַא יִינגלאיך בין נָאך דַאן אויך גע. ֿפון ַא קָאנטוזיע איז עס בַײ מיר געבליבן. גָארנישט  

 

דער . וועמען זי הָאט דערלַאנגט, די ֿפרוי הָאט ַאֿפילו ניט געזען. איך הָאב אוין בַאקומען מַײן מַאנטל
נָאר . ווינטשן עּפעס גוטס, מיר ווילט זיך זעגענען מיט זיי ביידן. אינווַאליד קוקט אויך ניט אין מַײן זַײט
, צי לייענען זיי ֿפון דָארטן ַארויס דָאס ֿפַארגַאנגענע.  ֿפָאטָאגרַאֿפיעסביידנס קעּפ זַײנען ֿפַארנייגט איבער די

.ָאדער ַאֿפשר שמייכלט צו זיי די צוקונֿפט  

...ווָאס עס טרעֿפט זיך נָאר ניט אויף דער וועלט  

 


