
 
ן גַאסבָאניֿפרַאט -יִידיש װַארשע  

 
- א-  
 

  .דענעייִ  אַ ט ֿפרו? ''דירה '' אַ  מאּתאיר דַארֿפט מס, יונגערמַאן -
.איך הָאב ֿפַאר אַײך ַאן אײגענע הײם  

ָאבער ער דערשרעקט זיך ֿפַאר ,  הדירדער יונגערמַאן דַארף זיכער ַא 
ן ָאװי ק, ער טַאּפט אין טַאש דעם אײנציקן זלָאט". הדיר"דעם װָארט 

''?דירה"ען װעגן ַא ומלער ח  
נט די מחשֿבות ֿפונעם עלײ ''דירה" דיר ָאװָאס לײגט ֿפ די יִידענע
.יונגערמַאן  
ט ֿפון הַײנטשני, די געקומענע, זי קען זײ  

ַא בעטל , ַא װינקל אין איר אײנציקן חדר אױֿפן בױדעם":  הדיר" אַ 
ן זי װײסט ַאז ער זוכט נישט קײ. און ַאמָאל ַאֿפילו ַא טײל ֿפון בעטל

. ַא ּפָאר שטרױען אױף דער ּפָאדלָאגע, "קָאנט"נָאר ַא , דירה  
.זי שלעּפט דעם יונגערמַאן נָאך זיך".  ַא גוט הַאץ" ָאבער זי הָאט   

.ער װעט בלַײבן ַא װַארשעװער, דער יונגערמַאן איז צוֿפרידן  
 

-ב-  
 

זָאגט ַא יִידענע מיט ַא טוך , איך הָאב ֿפַאר דיר ַא שטעלע, ֿפרַײלין -
.ֿפַארװָארֿפן איבערן קָאּפ  

אױף מיר ; איך הָאב ֿפַאר אַײך ַא גָאלדענע שטעלע אין ַא רַײך הױז -
.װעט אַײך דָארט זַײן'װי גוט ס, געזָאגט  

.ַא שנַײדערין ווערןזי װיל , דָאס מײדל קװענקלט זיך . 
ק װעט דיר ענדיטמײנסט טַאקע ַאז ש? אין גרױסן יךז טוסלַאהװָאס 

!דַארף מען נישט, װילסט נישט? אונטערקומען ַאזַא גליק  
, ֿפַארזָארגן זי װי ַאן אײגן קינד, הֿבװיל איר טון ַא טו'מ  

!הַאלט זיך נָאך אין גרױסן ''דָאס''און   
  

רה און װעט מוזן יקײן בריִידענע װײסט ַאז דָאס מײדל הָאט נישט די 
רן יזי קָאן זי ֿפַארל: קלערטדָאס מײדל שטײט ַא רגע און .גײן מיט איר

?ֿפונעם אױג און װּו װעט זי דָא גײן אין דער גרױסער שטָאט  
 שוין יט איר אין שטָאט און איזמָאזט זיך ל, זי געֿפינט זי אױס

.בַאזָארגט מיט ַא שטעלע בַײ רַײכע מענטשן  
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-1- 

- Yungerman, ir darft mistome a “dire” ?, ruft a yidene.  Ikh hob 

far aykh an eygene heym. 

Der yungerman daf zikher a dire, ober er dershrekt zikh far dem 

vort “dire”. Er tapt in tashn dem eyntsikn zlot, vi ken er kholemen 

vegn a“dire“? 

Di yidene vos leygt for di dire leyent di makhshayves funem 

yungerman. Zi ken zey, di gekumene, nisht fun haynt. 

A “dire“, a vinkl in ir eyntsikn kheder, oyfn boydem, a betl un amol 

afile a teyl fun bet. Zi veyst az er zukht nisht keyn dire, nor a 

“kont”, a por shtroyen oyf der podlogue. Ober zi hot a “gut hartz”. 

Zi shlept dem yungerman nok zikh.  

Der yungerman iz tsufridn, er ver blayben a Varshever… 

 

-2- 

 

- Fraylin, ikh hob far dir a shtele, zogt a yidene mit a tukh 

farvorfn ibern kop. 

- Ikh hob far aykh a goldene shtele in a raykh hoyz, oyf mir 

gezogt, vi gut s’vet aykh dor zayn !. 

Dos meydl kvenklt zikh, zi vil vern a shnayderin. 

-Vos halstu zikh azoy in groysn? Meinst take az shtendik vet ir 

unterkumen aza glik? Vilst nisht, darf men nisht ! 

-M’vil ir ton a toyve, farzorgn vi an eygn kind, un dos halt zikh 

nokh in groysn ! 

Di yidene veyst az dos meydl hot nisht keyn breyre un vet muzn 

geyn mit ir. 

Dos meydl shteyt a rege un klert. Zi kon zi farlirn funem oyg un vu 

vet zi do geyn in der groyser shtot? 

Zi gefint zi oys, lozt zikh mit ir in shtot un iz bazorgt mit a shtele 

bay raykhe mentshn. 
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