שלומיאל און צורישדי.
פון :בעל מדות ,קאווע שטיבל.

די קערלעך פון דעם געשיכטע זענען איינגעזייט געווארן אין א ווינטער-אוונט ,אין א טינקעלער צימער ,אין
שטוב פון "פעטער פנחס" ,פנחס האט ענטהאלטן א טעלעפאן רוף פון זיין יונגערע שוועסטער תחי' עטליכע
שעה בעפאר ,צו ער קען אקאמאדירן אין איינע פון די צימערן אין זיין גרויסן פאלאץ ,די "בעשוי" וואס מאכט
זיך יעצט ,און ווערט געפירט דורך מרת גראס די "שדכנ'טע" און "קעגנאיבער" שכן.
שלומיאל האט נארוואס געפייערט זיין געבורטסטאג אויסבלאזענדיג " 71טרעוול-ליכט" אויסגעצירט אויף
מילך קעסטלעך נעבן זיין געלעגער אין ישיבה ,די אויפברויז פון זיין משגיח האט נישט פארפעלט צו קומען ,ער
האט צעשטערט די "העפי בירטדעי" געזאנגען און פארטריבן אלע בחורים פון דארמיטארי שטוב אריין אין
זייערע צעלן.
שלומיאל האט שוין געקאלט זיין מוטער עטליכע מאל און דערקלערט שטייף אז ער הייבט אן "ווערן
דעפרעסט" ,אקערמאן און זילבערמאן פון זיין יארגאנג זענען שוין חתנים ...און מאמי ווי בין איך? טראץ די
מוטער'ס פייערליכע רייד אז עס איז נאך צו פרי האט שלומיאל פסיכאלאגיש איבערגערעדט זיין מוטער זאל
שוין רופן שדכנים און אים ארויסרוקן פון ישיבה וואס ער האט באטאנט אלץ "עקלדיגע דזשעיל" ...רוף עס
נישט נישט אזוי האט די מוטער זיינע מוחה געווען ביי איין פאל ...דארפסט לערנען תורה וועט עס קיין דזשעיל
נישט זיין.
א צייט דערנאך האט שלומיאל באקומען דעם אזוי אויסגעווארטן טעלעפאן רוף ,ווען זיין מוטער שטייט
ביים אנדערן זייט טרייבל ,שלומיאל'קא ברענג אהיים דיין שיינע סוט דו גייסט האבן א בעשוי מיט א מיידל
און אויך ...העלאו? זאג תהלים.
אין מינוטן האט א האלבע ישיבה אנגעהויבן וויסן אז שלומיאל גייט גיין זיצן צו א בעשוי" ,זאג נישט פאר
קיינעם"! איז געווען די ווערדלאזע סלאגאן וואס איז געווארן די "פון מויל צו אויער" סטעיטמענט אנצוהויבן
די רעקארד ברעכנדע נייעס ,שלומיאל האט אריינגעמורמלט פארן משגיח אז ער גייט אהיים צו א
"אינפוינטמענט" און דאן מיט א געפיל פון א מיליאנער פארלאזט די ישיבה בנין.

גנעשא די מוטער פון שלומיאל איז געשטאנען ביים שפיגל ווען די שדכנטע האט אריינגערופן פרעגן אויב
מען האט שוין א פלאץ ווי צו מאכן די בעשוי ווען זי באשטעטיגט אים אז יא! פעטער פנחס אקאמאדירט די
געשעעניש.
שלומיאל איז נאכנישט געווארן פארגעשטעלט ,ער איז א נידריג געוואוקסיגער מיט א פימפל פארפולטע
געזיכט ,ער איז אלעמאל דער וואס צושטערט די קופקע ,ווען ער איז געוואויר געווארן די פענאמען פון
"מאלעסטערט ווערן" האט ער זיך גראד דערקלערט אלץ א וויקטים ,און דערמיט האט ער זיך געהאלטן פון די
אויפגעקלערטע ,רייכערנדיג מיט א גאפל און זייענדיג א ראדיקאלע קאווע-אדיקט האבן אים נאר צוגעהאלפן
זיך צו טרעפן איזאלירט פון די גאנצע ישיבה-געזעלשאפט.

"צורישדי שטערן" מיט וועם ער גייט זיך היינט טרעפן איז א הויכע מיידל ,נישט הויעך :זייער הויעך ...שוין
העכער ווי געווענליך ,זי רעפרעזענטירט שטאלץ די מאראנצן-קאליר און שטייט גאנץ גוט מיט חבר'טעס ,די

אינפארמאציע וואס שלומיאל'ס מוטער האט געקליבן אויף איר איז עפעס וואס האט איר געשטופט צו גיין
ווייטער.
שלומיאל פארעכט דעם אנצוג ער לייגט אריין די הויזן אין קראן אראפצורייבן א שטיקל מאראסט ,אכךךך
רעדט ער צום סוט מיט פאראיבל פארוואס פונקט יעצט?!...
זיין מוטער האקט שוין אויפן טיר "מ'פארט"! ,קום אראפ אין קאר די "אנדערע זייט" איז שוין ביי פעטער
פנחס.
שלומיאל געט א נעם ארויס דעם בראש און הייבט אן קעמען די פאות ווי א וואנזיניגער ,ער פרובירט נוצן
"דיפעטי-דו" צום ערשטן מאל אין געשיכטע און ווען זיין פאות הייבט אן שיינען און שמעקן ווי א פוירפיום-
פלעשל באשליסט ער אז דאס איז נישט גוט פאר אים ער בייגט אריין דעם גאנצן געזיכט אין קראן און רייבט
אראפ די גאנצע דזשעל מיטן האנט.

א צעשלאכטענער לויפט ער ארויס פון טוילעט ,ער וויל שוין "זיין-א-חתן ..."-געשווינדער נעמט ער אריין די
נארוואס געפאלישטע שיך וואס די גויטע האט אים היינט צופרו אויסגערייניגט ,טרררר .די טעלעפאן קלונגט
העלאו? ווער איז דאס די חתן? יויש מאכסט מיר "א באנטש פון נחת" ...הערט זיך די אויפגעלייגטע שטימע פון
די באבע אין אלטן-היים ,שלומיאל ווערט בלאס און ווייסט נישט וויאזוי צו רעאגירן ,ער האקט אראפ דעם
טרייבל און לויפט אראפ מיט איין אטעם מאכנדיג א פלאן נישט צו דערציילן פאר קיינעם אז די שידוך איז א
סוד פאר גאנץ בראד .ער קומט אן א פארסאפעטער צום טאטנ'ס אויטא אנאליזירנדיג צו די ווייטאג פון זיין
פוס אז ער האלט נאך ביידע שיך אין די האנט...
מען פארט צום בעשוי ,די מאמע איז הויעך און דערשראקן ,שלומיאל רעד נישט וואס דו דארפסט נישט
קומט די ערשטע אנזאג ,דער פאטער מער א ליבליכע אוישוויץ-געשלאגענער מיטן גאליציאנע איידלקייט
מאכט אוועק די מאמע'ס אקארשט געגעבענע הדרכה צולייגנדיג אז "די בעסטע איז ווען מען איז ארגינעל"...
די מאמע וועלכע באשליסט אז דאסמאל וועט זי שוין שטיין אויף אירע רעכטן ,לאזט זיך ארויס אין א סעריע
געשרייען אזוי אז טאטע און מאמע הייבן זיך אן רייסן זיך ביי די קעפ ,די קאר וועלכע פארט אויפן שאסיי ,ווי
א שיכור זאל זיין מנהיג ...געט א שיפע פארקיר אריין אינעם ברייטן לאט פון פנחס די פעטער.

מען גייט צי צום בעשוי מיט גרויס געפילדער ,שלומיאל און צורישדי ווארפן זיך מיט די הענט ווען שלומיאל
דערמאנט זיך פון זיין נייע הוט וואס ער האט פארגעסן מיטצונעמען ,ער טראכט נישט צו לאנג דערפון ווערנדיג
ענטואזיסטיש פון זיך אויספאנטאזירן וויפיל כבוד ער גייט באקומען ,יעדער גייט אים וואונטשן און ענדליך
וועט מען זען ווי ..שלומיאל! רייסט מען אים ארויס פון זיינע זיסע דמיונות- ....מען גייט אריין צום בעשוי -די
מאמע לויפט צו ראפינירט ווי א געווינער אריינשושקענדיג אין אויער אז ער זאל זיך אויפפירן מיט אירע
אנווייזונגען ,זי לייגט צו "די מיידל איז "קעניינעהארע" ספעשעל צו דער זאך"" ,אומגלויבליך"...

צווישן גלאזערנע געשיר און הארטע קוכן ,ביי די טישל'ס ביידע זייטן זיצן זיי דארט ,שלומיאל האלט זיך
איין מיט גבורת הנפש צו באזיגן א גרעבצל וואס מאכט די וועג ארויס פון די טיפענישן פון זיין מאגן ,ער עפנט
די שמועס איבער זיין מנהל'ס נייע קאר ,זי לייגט צו אז איר פרינציפל איז די שכן פון זיין מנהל'ס טאטע ,ווען
ער שניידט אדורך די געדעכטע לופט מיט א געשיכטע אין ישיבה ...האהא לאכט זי א גוטס ...מיינע פרענדס
האבן אויך געמאכט איינמאל טונא-פאשיט פאר פאן און ווען מיין טיטשער ...די טיר עפנט זיך און  8פאר אויגן
געבן א טאנץ אריין ,נו מען קען גיין צום לחיים? שלומיאל און צורישדי קוקן אראפ און דאן ארויף ,אהין,
צוריק ,און דאן איינער אויפן צווייטן ,זיי זענען צעמישט און פארטרויטלט און ווארטן איינער אויפן אנדערן צו

געבן די ווארט ,ווען צורישדי'ס טאטע "די יעצט-ווערנדע" מחותן באשליסט אז גענוג גערעדט מען גייט צום
לחיים.

די חתן זאגט יא ,די כלה זאגט יא ,מחותנים יא און פון הימל יא ,ענבי שלומיאל בענבי צורישדי די הימלען
ווארפן זיך פאר געלעכטער די טעלעפאן קאל'ס הייבן אן שטורעמען ...אין ישיבה ווארפט מען טישאס און ביי
די משפחות טוט מען זיך אן שיינע קליידער.

לחיים! איז שלומיאל'ס טאטע מודיע אין א ספעציעל דעזיגנירטע טאן וואס הערט זיך ווי א "איכה ישבה"
סטיל קלאג-לידל ,לחיים טובים ולשלום! איז צורישדי'ס טאטע ספעציעל אויפגעלייגט ,ער פאכעט מיט זיין
האנט אין ריכטונג פון די ווייבער אין קאך ,צו זיין ערשטע שוועסטער וואס איז אנגעקומען.
קאמיש איז אז די ערשטע מאן צו אנקומען צום לחיים איז פעטער פישל; פישל וועט אלעמאל זיין דער
לעצטער און שפעט-קומער .ביי בר-מצוה'ס ערשיינט ער ביים בענטשן און ביי מסיבות נאך די גורלות ,דא איז
אבער אנגעקומען מיטן גאנצן טראכט ער ווישט אפ די פארע פון די גלעזער מיטן ערשטן טישו ארויסגעקומען
פון בוזעם ,און זעצט זיך א פרייליכער צום טעצל "ראמבאולס" סימן טוב ומזל טוב...
"אימאזעלטאבאיסימענטוב" הייבט מען אן זינגען דעם ניגון די ערשטע אין א סעריע מאלן דעם נאכט.

"האלעקאסט זיידי" קומט אן ,געשטופט דורך אן אייניקל פון מארטין לוטער קינג ,ער שטראלט און וואלט
יעצט געוואלט ווייזן זיין מיטלסטער פאר אדאלף היטלער ,ער שוועבט הויעך און ווערט געזעצט אויבן אן נעבן
חתן.
איינע פון די פעטער'ס זאגט נאך פון די "ליקוטי יבשים" א שיינע ווארט ווען די איינציגסטע וואס הערט זיך
צו איז די כלה'ס טאטע וואס מוז ווייזן אינטערעסע אין די פאמיליע ווי ער שיקט אריין זיין טאכטער.

די חתן'ס עלטערע שוואגער נטע א "טיכטיגמאן" ,איינער וואס וואוינט מיט א בלוטוט אין די אויער א
גאנצע יאר ,שאפט פאר די חתן א קארטן "מארלבארא צוגערעטלעך" וועלכע ווערן סארטירט אין די חתן'ס
טאשן איבערלאזנדיג פלאץ פאר די דעקלעך ,פעדער'ס ,קענדי'ס ,און אנדערע אביעקטן וואס גייען נאכקומען
און ארויפשיסן די סטאקס צו די הויכן.
ביזדערווייל נעמט מען ארויס די תנאים פאפירן ,ביי די משפחה זיכט מען צו שפארן געלט ,די מכובדים
ביים טיש רייסן אראפ מיט אייפער שאלאכטס פון טענדשערינען ,און ברעקלען מיט די פינאט ניסלעך ,עס
הערט זיך א געפילדער ביי די נשים ,אלעס רעדט אויפאיינמאל אזש מען מען קען חלילה טויב ווערן ,ששששטיל
זאל זיין רופט אויס נטע" ,מען גייט ליינען די תנאים"
די דיין פון שול נעמט די פאפיר און הייבט אן פארזאגן נישט איידער ער פארעכט עטליכע גרייזן אויפן
צעטל ,ווארטנדיג מיט געדולד ער זאל זיין אין אלע בליצער'ס און קעמערא'ס.
אחדא דתדי הדי בי אדדי הייבט ער אן ליינען די צעטל ,עלטער באבי שיסט אויס אין א יאמערליך געוויין
וואס פאלגט נאך א שטילע טאן פון טרערן געווישעכט'ס און נאז געציעכץ ,די עולם איז התרגשות'דיג און די
חתן שוועבט אין "טרוימלאנד" נאר טראכטנדיג וואס עס גייט זיין ווען ער גייט שוין טראגן א טלית אין שול
און וויפיל אויגנברעמען ער גייט אויפהייבן.

ווען די טעלער ברעכן איז פארגעקומען מיט הילף און עצות פון די עלטערע דור פרויען וואס האבן שוין
ערפארונג פון וועלכע זייט צו שטויסן ,האט שלומיאל אנגעהויבן בליפן ,ער האט געציטערט ער גייט יעצט זען
זיין כלה און איר געבן א זייגער.
מזל טוב! מזל טוב! באקומט ער פון אלע זייטן הענט ,ער איז פארנימען געבן זיין האנט פון איינעם צום
אנדערן ,אזוי ארום גערן פארשפרייטנדיג די לעצטערע וויירוס וואס קורסירט ארום ,עס טוט זיך א
יאמערליכע סענזאציע ווען שלומיאל גייט צום ווייבער שול ,אין באגלייטונג פון אלע פעטער'ס וואס קומען נאר
מיט צוליב די גרויסע מצוה פון והיו עיניך רואות ...שטייענדיג נעבן די "קאלע" האט ער פון די לינקע נאז לאך
ארויסגעמורמלט זיין איינגעחזרטע ברכה... ,מזל טוב ,מ'זאל בויען א בית נאמן בישראל און זיין אייביג
פרייליך... ,אמן! האט צורישדי געענטפערט אינגאנצן א צעקאכטער ,איבערגענימען די מתנה ,און מיט א
ציטערדיגע הענט איבערגעגעבן די הערליכע טאשן-זייגער ,וואס האט אנטוישט שלומיאל ,מיינענדיג אז ער
באקומט דא א "הענטזייגער-מחותן"...

אלעס זעצט זיך צוריק ,שלומיאל ווערט פרייליך זעענדיג ווי נתן זיין בעסטע חבר קומט אן ווען נאך אים
פאלגן נאך עטליכע חברים ,זיי ווישן אפ די פארהויכטע ברילן ,און מיט שמחה שטעלט מען זיך צום אויבן אן
געבן מזל טוב ,נאכן זיכער מאכן אז קיינער קוקט נישט נעמט זוסיא די "באם פון די גרופע" ארויס זיין צעל
(קרעדיט יואב) און מען כאפט א "סעלפי מיטן חתן""... ,מיין פאות איז נישט גוט געמאכט" ...רופט זיך אן
שלומיאל זעענדיג זיך אין א סקרין שוין עטליכע שעה אן צוטריט צו א שפיגל.
די שמחה הייבט אן זען א ענדע ,די פעטער'ס האבן זיך צוביסלעך ארויסגערוקט ,לאזנדיג די חתן און
עטליכע זיידעס ביי א טיש ליידיג פון מענטשן און אנגעהויפנט מיט בערגלעך שאלאכט'ס ,שלומיאל איז דאן
ערלויבט געווארן נאכאמאל צו כאפן א שמועס הינטער די פארבריקאדירטע מחיצות מיט זיין צוקונפטיגע
ווייב ,ווען עטליכע אין צוואנציג קעמערא'ס מאכן די וועג אריין צווישן לעכער און שפאלטן אפכאפנדיג יעדע
אטעם וואס די צוויי געבן.
דא איז אונטערגעקומען א אומגעראכטענער דורכפאל אויף וואס שלומיאל איז שטארק געשלאגן דערויף
נעמליך ,זיין נאז האט אנגעהויבן בליטן ,ער האט צוערשט נישט באמערקט ווי רויטע טראפעלעך גליטשן זיך
אראפ אויפן ווייסן העמד'ל ,אבער ווען צורישדי האט אים געווינקען אז עפעס איז נישט אין ארדענונג האט ער
זיך אויפגעשטעלט פארשעמט און געזיכט א גרוב זיך צו מקבר זיין ,ער האט זיך אויפגעשטעלט און רעאליזירט
אז די סצענע איז נישט אנגענעם.
שלומיאל האט אנערקענט אז זיין טרוים פון ערשיינען אויף די "שמחה וועבזייטלעך" קען נישט צושטאנד
קומען שטייענדיג צעבליטיגט און איז אריינגעפאלן אין א דערביטערטע שטימונג.
נטע וואס איז געשטאנען דערביי זייענדיג א שטיקל הומאריסט האט זיך געגעבן א רוף אן אין א
סארקאסטישע טאן ...המממ ראמאנטיש!" ...אריין אין מאחורי" זיך דאן כאפנדיג אז ער זיצט נישט ביים
געוועב.
דער חתן האט א גוט-מוטיגער באקומען ערלויבעניש צו זאגן "א גוטע נאכט" פארן כלה ,און דאן איז יעדער
אהיים.

ווען אויפן וועג אהיים איז שלומיאל געווארן געפרעגט דורך זיין מוטער וואס מען האט גערעדט ביים
בעשוי? ,האט ער שטאלץ דערקלערט אז זיין ווייב האט געוויזן ברייטע קענטעניס אין די נושא פון

"דייעביטיס" ,אריינווארפנדיג די גאנצע קאר אין א נערוועזן שטימונג "פארוואס קען מיין כלה אזוי גוט די
סארט אומהיימליכע נושאים"? ...האט די צוקונפטיגע שוויגער געטראכט מיט וואונדער ,שלומיאל האט כלל
נישט באמערקט ווי זיין מאמע מאכט א רירנדע פאון קאל צום שדכן'טע.
א צעפרידענער איז שלומיאל געגאנגען אין בעט ,נעמענדיג זיין "טאגבוך" ווי איינגעפירט אין די יארן פון
ישיבה קטנה ,צושרייבנדיג מיט גרויסע בוכשטאבן ביים היינטיגן דאטום :היינט איז געווען מיין "טנאיעם",
נישט כאפנדיג אז די אפטייטש פון תנאים איז "באדינגונגען" און אז ער האט זיך אונטערגענימען היינט א
לעבנס-פלאן ...שלומיאל גייט א ווילדער אריין אין בעט ארויסנעמענדיג די באהאלטענע "סענסע"
אריינגייענדיג צו  FMראדיא מיט א כעס ,זיך געבנדיג א רוף אן "איך האב גארנישט מיט די ראש ישיבה מער",
ער איז איינגעשלאפן א זיסער שוועבנדיג אין גלייך מיט די וואלקענעס.

די חדשים פליען ,שלומיאל הייבט זיך אן אידענטיפיצירן "נערוועז",ער גייט אויפשטעלן א אידיש ביידל ,ער
גייט צו די "חתן-שיעורים" פון יעדע מעגליכע פראגראם וואס ווערט עדווערטייזט ,ער פארשטייט שוין אלע
רמזים און סוגיות ,יעצט דארף ער נאר פראקטיצירונג .ער האט שוין חרטה געפילן זייענדיג פון די ערשטע פון
די יארגאנג וואס האבן חתונה .בעת ווען אין ישיבה האבן זיינע פריינט "גוטע צייטן" ווי ער הערט כסדר.
ער לויפט פון שטריימל געשעפט צום קליידער מבין ,פון גראסערי צום חתן רבי ,ער איז קריטיש אנגעוויזן
אויף זיין מאמע'ס סעליולער צוליב די אומאויפהערליכע טעלעפאן פון מענטשן וואס זוכן אים ,ער באשטעטיגט
מיט זיינע פריינט אז די "שלומיאל שלומיאל האט חתונה היינט"" ,וועדינג סאנג" מאכט פראגרעס ,זיין מאמע
זאל נאר נישט וויסן אז ער האט פארטאכלעוועט זיבן מעות פאר א פארשווענדערישע ניגון אן הענט אדער פיס,
וואס עטליכע וואנעביס האבן צוזאמגעשטעלט.

מען האלט שוין ביי "שבת קאפעליטש" ,שלומיאל'קעלע! הערט זיך די געשריי ,פון זיין טאטע ,קום! איך
וויל גיין אין שול ,אבער אין קול ואין עונה ,די ווידערקלאנג איז די איינציגסטע זאך וואס באוועגט זיך אין די
ליפט ,אהה שלומיאל איז שוין געגאנגען ,רופט זיך אן די רעביצין ...עס איז זיין "קאפעליטש שבת" ,ער איז
געלאפן אין שול .שלומיאל שפאצירט אין שול זעענדיג שטערנס .ער קען שוין קוים ווארטן אז עמיצער זאל
קימערן און אים דערלאנגען א קלאפ אויפן היט ,ווען ענדליך איז עס ערשינען האט שלומיאל מיט אזא
איראניש-אויפגעקלערטן טאן געגעבן א פרעג פאר דעם בחור הזעצער" ...דו הערסט אויף"?...
די וואך איז אריבערגעפלויגן ווי אן אויגנבליק ,עס איז ערב שבת "באווארפן" ער גייט שוין חאסענע האבן,
און נאכדעם פאלט די וועלט איין ,עס עקזיסטירט נישט קיין "נאך די חתונה" ,עס איז אים די גאנצע צוקונפט
בלענק ,שווארץ ,אלעס שטעלט זיך אפ .ער איז פארנומען קומען און גיין .ער זאגט אויס תהלים און שטייט
אויף צו חצות ,פירט דורך סגולות פון רחצלז"ש ,און געוויס סיינט מען אויף מעמבערשיפ ביי "טילעם קוילעל".
שבת באווארפן איז שוין דא .שלומיאל איז אין די פלאנעט העכער הימל .מען נעמט אויף די געסט און אט גייט
מען שוין אין שול ,ער עפנט דעם שטריימל באקס און געט א היסטארישע קוויטש ---די שטריימל איז ג-ע-ב-ל-
י-ב-ן א-י-ן ג-ע-ש-ע-פ-ט!!! ,כמעט וואס ער וויינט ,נטע די עסקן טוט צום זאך ,פליעט אריבער צו די
אייגנטומער פון געשעפט און איבערצייגט אים צו שנעל עפענען די געשעפט איידער עס ווערט די זמן ,די
שטריימל איז נישט אין געשעפט ,עפעס א מיספארשטענדעניש ,נעם א צווייטע ...זיך פארעכענען נאך שבת...
וועלכע סייז איז ער? ...דא האסטו! גוט שבת!
טשאבעס! מאכט זיידי קלאר אז ער איז דא ,ער קלאפט אפ די שיך ,און קומט אריין אין הויז ,אה שלומיאל
מיטן שטריימל ,עס איז אזוי פאסיג.

די "קראוד" ערשיינט און מען שפרייזט אין שול מיט א נערוועזע שטאטקייט ,שלומיאל איז פארכאפט
צווישן די תורה-זאגער ,און זיין קאפ איז איינגעהילט שוועבנדיג פאראויס ביז צום "יחוד שטיבל" ,מען זעצט
אים אויבן-אן ,נעבן די דיין'ס פיר יעריגן וואס מאכט נישט קיין סוד אז ער פלאנט נישט אראפצונעמען זיינע
אויגן פון שלומיאל משך גאנץ שבת .אוי לכו נרננה ...ויכלו השמים ...מען פראוועט א סעודה לתפארת.

נאך די פעקלעך ווארפעריי איז פארגעקומען די קידושא רבה אחר התפילה ,די עולם האט זיך מחיה געווען.

א הערליכע שבת איז פאראיבער אין די פאמיליע ,יעדער האט געזונגען ,געגעסן ,א מחיה ,אינמיטן די סעודה
האבן די שטריימל ליבהאבער עטליכע מאל דיסקוסירט די בויך פונעם שטריימל ,און אירע פירהאנגען ,די
שפיצן וואלט מען געקענט מער דייען ,אבער די אויער איז א "פיעס" ,וואס וואלט געשטימט מיטן בעל שם-
טוב'ס פעלץ.
היינט איז די טאג אויף וואס מען האט אזוי ארויסגעקוקט ,עס איז שלומיאל'ס יום החופה ,ער איז שוין
באמת עקסיירעט און האט באשטעלט די בעסטע זינגער'ס און שפילער'ס וואס גייען "ראקן זיין שמחה" ,זיינע
קאנטעקט'ס האבן שוין באקומען פון אים קרוב צו א מנין מאל פערזענליכע הזמנות ,אינוויטאציעס ,און ק/פ
מעסעדזשעס פון א חבר ,די פראבלעם איז געווען אז א שעה פאר די חופה האט ער געכאפט אז ער האט
פארגעסן צו טוישן די נאמען פון די זאל .א בראך .ער האט אריינגערוקט די סעל פאר נטע'ן זאל ארויסשיקן א
קארעקשן מעסעדזש פאר יעדן איינעם מיט די גוטע נאמען.
ער האט אפגעפראוועט א יום החופה ,ער האט געזאגט תהלים ,און איינגעריסן אויף א גוט-לעבן ,עס איז
זיין "יוימאכיפע" ,ער מאכט טעלעפאן רופן צו ישיבה-דארמיטארי צו מאכן זיכער מיט די בחורים אז מען
קומט צו "הארא" ...ברענגט'ס מיט "נ-נח" קאפלעך איז געווען זיין געבעט.
שלומיאל פארוויקלט אין א ווייסע שאל ,בעת ווען זיין נאז איז שוין פיזיש צעריבן פון אזויפיל כליפען און
ארומווישן ,קוקט מיט איין אויג אריין אין די תהלימ'ל וואס איז זיין פריינט די לעצטע עטליכע טעג ,ווען מיטן
אנדערע קוקט ער ראפינירט צום טיר פון זאל האלטנדיג א געוויכט ווער עס איז שוין דא און ווער נישט.
מזל טוב הערט זיך די קלאנג וואס איז מודיע אויף פעטער עוזר'ס אנקום ,ער געבט א ברייטן שטרעק אויס
די האנט פארן חתן ווען זיין בעקיטשע פלאסטערט אויס א פרישע שיכט אין די הערינג-טעלער וועלכע זיצט
פאר'יתומ'ט צווישן די טאצן קעיק וועלכע געדענקען נאך שלומיאל'ס בר מצוה.
ווען א בחור פון שלומיאל'ס ישיבה האט אנגעהויבן זינגען ווערטער אין גראמען ,האט נטע שנעל גענומען א
פלאץ ארום די טיש ווילנדיג פארמיידן בזיונות אז קיינער זיצט נישט דארט ,ער האט זיך איינגעהאלטן פון
אויסברעכן אין א היסטארישן געלעכטער פון דעם חכם וואס דערקלערט יעצט אז ער נעמט א פאזיציע אין די
גראמען וועלט ,זיינע ווערטער האבן געקלעבט ווי קניידלעך מיט פלייש ,און די זאצן האבן זיך געהערט ווי א
קדיש יתום.
כסדר עררוקן זיך אן פריינט און פיינט ,די זאל איז פול ,אט איז די קאטשקעוואלע רבי אנגעקומען אפנעמען
די חתן'ס קיש איידער ער גייט אנהויבן קישן א צווייטן ,ער פולט אויס די פאפירן און עס הייבט אן זינגען די
היימישע חתונה "ענטעם" ,נעמליך די געזאנג פון ויהי בישורין מלך וועלכע געבט ארויס די סיגנאל פאר די
עלטערע זיידעס און באבעס אז מען קען אנהויבן וויינען ,און יעצט איז די צייט.
שלומיאל איז שוין אונטערן חופה ער לייגט ביידע הענט אויף די באקן און הייבט אן לאזן טרערן זיך
איינבעטנדיג פאר א גוט-לעבן ,כסדר רופט מען אויס פרישע פעטער'ס און קרובים מצד החתן ומצד הכלה וואס
שלעפן זיך אריין אין דעם צירקל אפצוגעבן זייער ברכה ,עס איז א גרויסע מצב ווען די פעלץ ז'זיין געזונט קומט

אן אין באגלייטונג פון רבי'ן מאכנדיג דעם ברכה ווי א ריינע פאזיטיוויסט ,שטאט און הויעך ,די וועלט
באלאנגט צו מיר ,אשר קדשנו במצותיו ...הרי את מקודשת לי ,זאגט שלומיאל דערשראקן נישט וויסנדיג פאר
זיין לעבן וואס ער אינוועסטירט יעצט ,די רעכטע פינגער! ,לינקע ,עס טוט זיך א תורה'דיגע דעבאטע ,ביידע
זייטן ,מנהגים ,מען קומט זיך אויס ,צורישדי וועט פאר שלומיאל מאכן אייערשפייז ,און דערפאר וועט
שלומיאל צוריקגעבן גיין אין כולל ...מאן און ווייב ,מזל טוב ,מזל טוב ,צוקראך דעם גלעזל ,בליצן און ווידעא
מאשינקעלעך ,אן פילטער'ס ,און מיט פילטער'ס ,חתן כלה צום יחוד שטיבל ,די ציבור אריין צום זאל...סימן
טוב ומזל טוב אגעין ,קינדער האבן שוין רעזערווירט הויפענעס בענקלעך נעבן די מוזיק ווי די זינגער שטייט
שוין מיט די אויליגע וואנצעס גרייט צו אפקנאקן א נאכט ,העלס יעה.
עס ווערן סערווירט מיט א רייכע תקנות שטימונג ,בארכעס און טעלערס ,מען וואשט זיך ,עס עפענען זיך די
קאך טירן און געפאקטע וועגעלעך פארגליווערטע פארשפייז ווערן פארטיילט פאר די הונגעריגע און
אויסגעוויינטע המון עם.
שטימפיגע מעסערלעך ,הארטע טאשנטיכלעך און ריזיגע מאס לעפלעך ענטפאנגען די טישן זיצער ,לויליכע
"באר-מים קאולע" און הייסע וואסער זיצן שוין אויף די טישן פון וותיקון.
משפחות ומשפות זעצן זיך אוועק ,די שפילער מיט קענטעניס הייבט אן א פארעווע מארש פון מרדכי'ן און
די זינגער קלאפט אויפן קעפל פון זיין שפילצייג-מייקראפאון אויספרובירנדיג מישן אלע סארט וועגן און
קלאנגען ווילנדיג אז די מוזיק סיסטעם זאל שיין מאכן זיין שטימע.
די עלטערע קעלנער סערווירן מיט א לענגזאמע רוהיגקייט ,אייז-שיסלעך און "קאול-סלאו" ,זויערע פיקל,
און נאך געטראנקען לאזנדיג די ציבור ווערן גוט הינגעריג ווען ענדליך ברענגט מען אריין די פיש ,די ציבור
רוקט אריין די לאקשן ,שענקט אפעטיט פאר די "סעלמאן טויט אין טעלער" ,און רייסט לעבעדיגע שטיקער פון
די ווייסע בארכעס ,געבאקן אין א קאמערציאלע פירמע מיט א ראטע פון אהערשטעלן די מערסט פאלשע
חלה'לעך וואס זעצן גוט אוועק דעם ציבור ביי די גראמען וואס קומען שוין אט-אט.
פלייש ,גרינצייג און צדקה גייער ווערן געזען איבעראל ,די קעלנער ווייסן גוט ווען אוועקצושלעפן דעם
טעלער אזש ביים בעסט-פארברענטן שטיקל באדעם ,די וויין מבינים שטעלן זיך אן א ווילדע געזיכט ווען די
"גוטע-נייעס-סארט" מחותן לייגט אויף די טישן באטלעך וויין נארוואס געברענגט פון די "שאמעשטיבל" ענד
קא.
עס וויל זיך "דיזערט" אראפצוגליטשן די תרנגול-שלענגלעך וואס נעסטיגן אין די מאסן מיט כח אין די
לעכער פון די ציינער ,אבער יעצט הייבט מען אן אוועקרוקן טישן ווייל שלומיאל איז שוין באלד גרייט.
אין יחוד שטיבל איז שלומיאל מסביר פאר צורישדי אין איר ריזיגן שנייווייסן פאדעם געוועב ,די גאנצע
סיסטעם פון "קאקוסעס" און פארוואס עס קען נישט זיין לויט זיין ישיבה-אנקעטע אז טראמפ זאל עס מאכן,
צורישדי געדענקט נישט אזא לאנגווייליגע שטונדע אין איר לעבן ,זי הונגערט שוין שעות און ווייסט נישט וואס
שלומיאל פלאפלט אריין דא.
מען לאזט נישט מנוחה ,שלומיאל און צורישדי ווערן פארוואנדלט אין ריזיגע סעלעברעטיס ווען אלע
פעטער'ס און קרובים יעגן נאך א בילד אינאיינעם מיט די צוויי ישראלים פונעם בית נאמן.

אונטן אין זאל זענען די משפחות אויפגעלייגט און עס טוט זיך העפטיגע דעבאטעס ווען ביי איין טיש איז
מען דן די שטורעמישע "אינטראו" פון די צווייטע פאל פון די נייע "ותגלה-ניגון" פון מלכות האפץ ,און ביים
צווייטן טיש קומען נארוואס אן די באריכטן אז יוגא שאוועז האט איינגעשוואוירן א נייע אויסערן מיניסטער.
קיינער קימערט ניטאמאל אז שאוועז איז שוין לאנג אין פרידנס-צייטן מיטן טויט שיין ,און די נייעס שעמט
זיך וויאזוי מען האט איר איבערגעגעבן.

אדערווייל לויפט יחזקאל( ,א קוזין פון די רעכטע זיידע בזיווג ראשון ,פון פאר די קריג) צי א נערוועזער ווען
זיין יוסעלע פאלגט אים נאך אנכאפנדיג זיין גארטל ,ער שטופט זיך דורך צווישן מענטשן ווי א בייזע ווינט און
דערגרייכט א פארסאפעטער צו די מוזיק פלאטפארמע ווי די זינגער ווישט די שנויצן פון זיין נארוואס
געפארטיגטן פלייש-פארציע ,יחזקאל בעט די מייקראפאון און צעגערט נישט עס אנצוצינדן ,ער האט א קבלה
פון "באבע שטענדיג" אז זיין יוסעלע זינגט צויבערהאפטיג ,ער מוז איינמאל אויספירן זיין ווייב'ס טרוים ,און
באווייזן וואספארא ילד הפלא זיי האבן נארוואס ארויסגעברענגט פונעם קערידזש.
די זאל איז שוין אויף די פיס ווארום די בענקלעך זענען אנגעהויפנט ,דאס קינד הייבט אן אראפלייגן א
שטורעמישע "מאטאגידי-מאטאגידי לויייי ".און די ציבור האט אויף וואס צו קוקן בשעת די מחותנים וחתן
כלה שלעפן זיך אראפ פון די דריטע שטאק דעם לאנגן וועג ווי די לענג פון א כאמאס טונעל אריין קיין ישראל.
אקעי יונגעלע ,וועסט זינגען אין חדר מארגן! רופט זיך אן א הונגעריגער צום מייקראפאון :דער זינגער
וועלכע וויל שוין אנהויבן דעם נאכט.
והנה און אט ,די חתן וכלה זענען דא ,די ספיקער'ס און בומבאקסעס דעליווערן ווילדע קלאנגען ,די מוזיק
פלאטפארמע איז ארומגענומען מיט הונדערטער אנ"ש וואס שטייען פארגאפט פון דעם זינגער'ס מאנעוורעס,
און וויאזוי ער באווייזט אזוי קונצליך צו זינגען אינאיינעם מיטן שיקן זיינע טעקסט מעסעדזשעס ,שטייען
אינגעלייט מיט די גרויסע טעלעפאונס און כאפן ווידעא'ס צו אינפילטרירן די פולצאליגע גרופס ,פארומס,
קאנאלן ,און סאציאלע מידיא שופרות.
עס פארמירט זיך א שמועס צווישן א עלטערע מאן און א ווידעא כאפער .ווען דער זיידע שענקט אינטערעסע
אויף די סארט שטיקעס ,זאג וואס טוסטו דא מיט די טעלעפאנען ,כאפסט ווידעא? פרעגט ער צו ווייזן אז
עפעס קענטעניס האט ער נאך .יא! ,זאגט דער אינגערמאנטשיקל .פארוואס? ,ווי שיקסטו עס? וואס טוסטו
דערמיט? פרעגט דער אלטער ווייטער ,אה איך שיק עס אויף וואטסעפפ און טעלעגראם ערקלערט דער
אינגערמאן" .איך באקום באצאלט פונעם זינגער ארומצוגיין מיט אים יעדע נאכט און ארומשיקן סחורה פאר
פובליציטעט" ,די זיידע כאפט נישט" ,ווי איז דאס וואצעפט און טעגלעגאן"? דאס זענען דא אין אמעריקא?,
האהא צושמייכלט זיך דער אויפגעקלערטער אינגער וויסנשאפטלער און טעכאנאלגיע טעכניקער ,עס איז אויף
די אינטערנעט ,חחח האהא לאכט ער זיך דערמאנענדיג פון דעם מאדנע פראגע נאכאמאל.
דער זיידע וויל נאך וויסן צו די "אינטערנעט וואצעפט" ארבעט מיט א פילטער? ...אבער דער אינגערמאן'ס
געדולדלאזע ענטפער'ס אינאיינעם מיט די מוזיק וועלכע האט אנגעהויבן האמערן מיטן זינגערס אוידישומא
האבן פארטריבן דעם אלטן צוריק אויפן אויבנאן.
עס הערשט געטענץ אין זאל ,אלעס הייבט זיך ,שלומיאל איז אזוי פרייליך און טאנצט מיט די קרובים ,די
גרויסע רינג זיצט אין טרעפיק ,קוים וואס זי רירט זיך ,עס איז ענדערש צו באצייכנט ווערן אלץ א שפאציר,
אין זייט שטייען די בחורים אנגעטון אין שיינע רעקלעך גרייט צו זיך הייבן און אויסגעבן ווי עס זאל נישט זיין
קיין מארגן.
עס דערקענט זיך נטע'ס פלייס צו אראנדזשירן א פאטריאטישע "רינג אין די געראנגל" אריינשלעפנדיג זיינע
שוואגער'ס און די "עקסקלוסיווע פאמיליע רינג" ,מען ווייזט פארן שווארצן אריינצושטופן דעם זיידן אינעם
רינג און אזוי ארום זוכה זיין צו משמח זיין דעם שפיגעלע פונעם משפחה.
עס טוט זיך אויף תולה ארץ און יעדע עלטער פעטער וועמען שלומיאל קלויבט ארויס פון די גרויסע רינג,
ווערט תיקף ארומגערינגלט דורך זיינע קינדער און איידעמער וואס יאווען זיך מארבע כנפות האולם
ארויסצעווייזן אז זיי געהערן צו דעם צווייג און זיצן נישט סתם אין זאל ווייל זיי זענען ווייטע קוזינעס.
די זיידע'ס טאנצן אין א רוהיגע שפאציר ,עס שטימט נישט די טאקט ווען איין אינגע בר מצוה בחור פול
מיט ערנערגיע שלעפט די הענט פון די ביידע נערוועזע פעטער'ס ביי די זייטן און א צווייטער פרובירט
פארשנעלערן עטוואס דעם רינג וואס קוקט אויס אויבנאויפיג ווי ביים מקדש זיין א נייע בית החיים.

נטע קען נישט באשליסן אויב ער זאל עס טון ,אבער ער טראכט נישט יעצט צופיל און הייבט אן טאנצן מיט
ראדיקאלע מאנעוורעס ,ער פרובירט צו ער קען נאכמאכן דעם ירושלימ'ער קא'דא'טשקע וואס האט נישט עכט
קיין באשטימטע פאל נאר "וויאזוי מען טוט אלץ איז גוט" ,הינטערן ווענטל שטייט מרת נטע און קריצט מיט
די ציין ,זי איז פונקט געקומען צום מחיצה מיט לאנגיעריגע "דישעס-וואשן-פריינט" ,און ווילנדיג זיי צייגן
ווער עס איז איר "שטאלץ" ,טרעפט צו נטע אין א פארשלוכעטן אומסטאבילער טענצל מיט די הענט אזוי אויף
אלע באוועגונגען ,זייער זיס איז ער ...דערטראכט זי זיך "אוי גייט ער כאפן דערפאר".
די רינג ווערט קליינטשיק און ביי רוב מענטשן אין זאל מיינט דאס די חתונה-ענדע .די שפילער פארטיגט
דעם ערשטן טאנץ און רופט אויס א ראבאטישער דעם אביוזטן ,אויסגעוויינטן "אין-פינעף-מינוט-ארים-
וועטמען-ווייטערטאנצן.
די זאל פארוואלטונג איז פארנומען צו פיטערן דעם פארשוויצטן ציבור מיט קלעפיגע אייסעס-אייזקרעם,
און נאך אומ'עסבארע מאכלים ווי טייגיגע קוכן הייס בריעדיג ,און רויעכיג ,צעלאזנדיג דעם טעלער ווי נאר
דער קעלנער שארט עס אראפ פון הייסן לאפעטע.
די אייזקרעם מוז דורכגיין א פראצעדור וואס הייבט זיך אן מיט א "סקופער" וואס ווערט איינגעטונקען
אין א שיסל וואסער ,אזוי ארום ווערט דאס פארוואסערט און נאס .און דערפאר שטייען ליניעס וואס מען קען
באצייכענען אלץ ענליך צי די רעסעסיע צייטן אין אמעריקא ,ווען מען האט געטיילט עסנווארג פאר די המון
עם.
עס דערקענט זיך א קופקע ארום דעם זינגער ,ארום אים שטייען צענדליגע בחורים פון שלומיאל'ס ישיבה
און גלאצן אויף אים מיט צויבער ווי ער זאל האבן עטליכע נעזער.

ער חזרט איין די נעמען וואס ער דארף באלד אויסרופן אריינגערעכנט שלומיאל'ס נאענט'סטע חבר מעכי
און אייגנטליך זיין פארמיטאג חברותא הערשי ,ער לאזט פאלן עטליכע סטעיטמענט'ס וועגן זיין אלבוים וואס
גייט איבערנעמען דעם מוזיק וועלט ,שטייטצעך "מיין אלבוים גייט עטץ נישט קאפיען" ...האט ער צוגעלייגט
חצי ערנסט חצי עפרון-סטיל צו זיינע נארוואס געווארענע "פענס" וואס האבן אים אלע געבעטן ער זאל
אריינווארפן אסאך מאל די "העי" און "הוהוי" בשעת'ן אריינשפייען אין די מייק.
שלומיאל ווערט געשלעפט פון אלע זייטן "ער פריעקט ארויס" זאגט מען אין אידיש ,מזל טוב ,אסאך אידיש
נחת! וואונטשט אים זיין פארהאסטע ראש ישיבה אן ,זעענדיג מיט זיין ווייטע בליק די דורות און נחת.

שלומיאל איז באנעצט מיט עמערס שווייס ,ער ווישט און ווישט און שטעלט זיך דאווענען מעריב "אין דעם
זאל" ,ער האט מזל אז די בעל תפילה איז א חיוב צוויי וואכן נאכן אומגליק און דער בעל תפילה זעט דעם
נפטר אין יעדן ווארט ,נאך א לענגערע רייד ענדיגט ער ענדליך דעם קדיש און הופא יאללא ,איט'ס הורא-טיים,
די מוזיק הייבט זיך אן צום צווייטן מאל ,די שפילער קוקט מיט פארגעניגן אויף די פארגאפונג פון די
אומצאליגע אויגן וואס באטראכטן אים צוליב די ערשטע מאל באנוץ פון דעם מאסיוון אריינפיר (אינטראו),
דער זינגער שפייעט אויס א שטיקל קעיק פון מויל ווען עס דערנענטערט זיך די שטיקל וואס ער וועט דארפן
אנהויבן ,ער נעמט דעם מייק און הייבט אן זינגען מיט מאכט.
די מוזיק פלאטפארמע ווירבלט ווי א בינען נעסט מיט עצה-געבער און וואנעביעס ,עס יאווען זיך נגינה
פארשטייער ווי נאך א ערדציטערניש ,די זינגער ווערט באפאלן מיט פארשלאגן מאכנדיג אים שפאקולירן ער
זאל אויפנעמען א סעקרעטאר...

איך גיי נישט יעצט באשרייבן די עטליכע רבנים וואס זענען אריינגעקומען צווישן זיי א רב פון א שול ווי
שלומיאל דאוונט יעדע יום כיפור ,צו אפרעכטן די דערהויבענע "מצוה טאנץ" ווייל דאס קענט איר דאך שוין
זען אין די גליוני הקהילה ווי שפראכלאז און גייסטרייך דאס זענען געווען און עס איז אומבאשרייבליך סיי-ווי.
איז מען וועט גיין ווייטער און באאבאכטן ווי די זאל איז אין די לופטן.
ווייל מיר זענען דיינע קינדער דו ביסט אונזער אויאוי ,דער זינגער איז פארקאכט און אויסגעשעפט נאך מער
ווי שלומיאל אליינס .ער שפאצירט אויפן פלאטפארמע ווי דער אייזבארג וואס האט דעם טיטאניק
פארפארטיגט ,און מאכט דעם איינדרוק ווי ער זאל דא שטיין ביי א קאנצערט מיט מיליאנען ציקוקער .די
עלטערע דור בלעטערט אין די צעטלעך אדער שיילט מען טענדזשערינען באטראכטנדיג די הוהא .אויפן אויבן-
אן איז צוגעשטעלט גענוג גאפלעך פאר אלע בנשקים צו קענען האקן דערמיט אויפן טיש.
אט כאפט שלומיאל אן זאפטל דער אלטער בחור ,יויש עס איז מיר געקומען טרערן וואס מען האט געמאכט
פון אים ,אנגעטון א שטריימל און געשריגן ווי א צעווילדעוועטע טיגער זאל זיך ארויסרייסן פון שטייג ,זאפטל!
זאפטל! צי זיין מזל איז די בארד נישט פארקעמט און יעצט וועט יעדער גראד כאפן אז ער איז זאפטל,
אינצווישן איז שוין די זינגער געווארן פארכאפט אין די פיבערדיגע געשרייען און אנגעהויבן אריינקוויטשען אין
די מייק "זאפטיל זיי דיך נישט מייאש"! ,עס האבן זיך שנעל צוגערוקט צום מחיצה עטליכע צענדליגע אויגן צי
אויסשפורן וואס אזאנס עס גייט דא פאר.
אזוי טאנצט שלומיאל מיט איין חבר און מיט נאך א חבר ,עס איז לעבעדיג ,שלומיאל ערווארט שוין די
"וועדינג סאנג" וואס מען האט ספעציעל אריינגעזינגען ,אבער עס טוט זיך א סענזאציע ביי די מוזיק ,די עלטער
פעטער סטראשעט מיטן טריגער ,ער לאזט בשום אופן נישט די היינטיגע ניגונים .אויב יא פליעט ער צוריק קיין
לאנדאן יעצט!
לשנההה הבא זינגט דער זינגער דעם ניגון וואס שטעלט קלאר אז די חתונה פון שלומיאל און צורישדי זענען
היסטאריע.
בייביי שלומיאל געזעגענען זיך די בחורים ,אים אנוואונטשענדיג אז ער זאל נאר האבן שמחות" .האסט
געהאט א הערליכע חתונה האט זאפטיל צוגעלייגט ,זייענדיג אין א גאר דערהויבענע שטימונג.
מען זאגט שוין שבע ברכות ,דער מיטגעמאכטער בעכער'ל (ס'איז נאר א וויץ )...ווערט ארומגעשלעפט פון
קנעכל צו לעכל ווען יעדער בענטשט דערויף מיט גרויסע כוונות.
אט קומט דער געהויבענע מאמענט ווען חתן-וכלה גייען זיך זעצן אויסהערן שבחים ,יעדער מאכט זיכער אז
מען האט א גוטן פלאץ ,און א גוטן קוק ווינקל ווארום יעדער וויל דאך קענען זאגן פאר די באבע וואספארא
"נחת" זי קען יעצט שעפן (מען שעפט מים שלנו מיט נחת) אז מען האט אקארשט צוגעקוקט ווי די צוויי
אייניקלעך זיצן איינע נעבן די אנדערע און פארפיגן מיט א שמועס'ל.
די עולם איז אין שפאנונג פאר די גראמען ,דער גראמער א וואנעבי נעמט דעם מייקראפאון און הייבט אן
זאגן וויצן ,ער מיינט אז ווייל די ערשטע פאר בדחנים נאכן קריג האבן געמאכט שפאס פון זייערע ווייבער און
שלום בית ,איז עס א איינגעפירטע מנהג נאך פון די זמן הראשונים ,די פראבלעם איז אבער אז ער ברענגט עס
ארויס אויף א נישט גוטע וועג און די ציבור ווארפט זיך פאר געלעכטער ווי ער האט גענומען דאס ווייב פאר א
צילברעט.

דאן הייבט זיך אן די גראמען סאמוטאכע ,די חתן-כלה זיצן און קוקן זיך צי צו פולע סארטן און וועגן פון
טענץ.

יעדע פעטער מיט אן אייגענע גאנג און טראדיציע ,דא א רוסיש אפשטאמיגער טאנצנדיג אזוי מיט פיס-
באוועגונגען ,און דא טאנצט א פעטער מיט פארמאכטע אויגן ווען די גרימאסן אויפן געזיכט וואלטן דעם
איטאליענישן מאפיא פארטריבן ,מענטשן מיט קפידות ,סגולות ,מנהגים ,אמעראצעס ,און שמחה ,לייגן אריין
די גאנצע וועזן אין דעם קליינעם טענצל.
מיט א ענוות חן ווארפט מען צוריק דעם גארטל צום כלה ,און מיט די הענט אויסגעשטרעקט כאפט מען
אריין דעם חתן אין די פלייצעס .א דערהויבענע רקידה וועבט זיך אויס און עס בליצט אויף א פארנעם ווי
אבאמא ,היטלער ,בוש ,און טראמפ ,זאלן יעצט דורכמארשירן ,יעדע מיידל אדער ווייבל איז באשאנקען מיט
עטליכע פאטא-אפאראטן אדער טעלעפאנען און מען כאפט בילדער אן א אפשטעל .ביטער שווער איז עס פאר
די חתן כלה ,מען ברענגט ארויף טעמעס פון אונטער די ערד און מען פרובירט אנהאלטן דעם גלייכגעוויכט אן
ארויסווייזן אז ארגינעל איז מען דערשראקן צו פגירה ,און די שטימונג איז בכלל נישט אינטערסאנט אנגענעם.
אט קומט די אונגארישע אשת-חיל ניגון ,מען טאנצט אויף דעם סקאנדאליעזן טאן שלומיאל טאנצט מיט
פארמאכטע אויגן ,ער איז גוט דערשראקן .אט גייט מען אנהויבן א לעבן ,צורישדי איז אויך דערשראקן ביז
גאר .אט פארענדיגט מען דעם טאנץ.
די ציבור שארט זיך צוביסלעך ארויס פון זאל ,עס בלייבן איבער נאר געציילטע מענטשן מיט די חתן כלה
וועלכע רעאליזירן אז עס איז נישט קיין וויץ ,יעצט מען גייט אהיים...

די טיר פון זאל געט זיך א ברייטע עפן-אויף ווען פעטער פישל יאגט אריין מיט צעשלאכעטע פיאות און
פארקנייטשטע וועש ארויס פון בעט ,יויש ווי האלט מען דא?! ,איך בין בטעות פארשלאפן! מען איז פארטיג
דא?..

***

שלומיאל און צורישדי האבן זיך צוגעשטעלט צו די קאפריזן פון יעדע פעטער און עלטער פעטער ,זיך
אויפגעשטעלט און אראפגעזעצט ,שלומיאל האט געוויזן קענטעניס און פראקטיצירונג האנדלענדיג מיט די
קאמפליצירטע "איבערגעבן-און איבערנעמען" די גארטל ,זיי האבן אפגעטאנצן אשת חיל ,און זיך דאן
אריינגעזעצט אין די קאר וואס האט זיי געפירט צו א לעכל עטליכע שטאק אונטער דער ערד ,ווי עס האט שוין
אויף זיי געווארט זייער איין צימער'דיגע הויז ,א בעסקיסע ,און זייער נייע פוירניטשור סעט ,א שטייגער ווי
דער ריזיגער ספרים שראנק אזוי גרויס ווי דער גאנצער דיינונג-רום ,שלומיאל האט זיך פון גרויס סורפרייז
אנגערופן ביים עפענען דעם שראנק "...פשיהא" ,אונז האבן דא נאך א צימער ,איך האב געמיינט אונזער דירה
באשטייט פון איין שטוב ,דאן זיך כאפנדיג אז זיין כלה/ווייב/שבע-ברכות סעלעברעטי שטייט און שמייכלט
זיך אונטער ,עס איז א שאנק פאר די ספרים רופט זי זיך אן זייער דערשראקן רעדנדיג צו א פרעמדע מאן.
יע ,זאגט שלומיאל פארטרויטלט ,עס איז א ריזיגע שאפע ,עס איז אזוי גרויס ווי דער טיטאניק און די
אינטרעפיד צוזאמען" ...פארוואס קען מען נישט מאכן קלענערע שאפעס אויב וואוינט מען אין אזעלכע
לעכער?" ,טראכט שלומיאל צו זיך.

צורישדי ,אה צורישדי טראכט יעצט פון גאר עפעס אנדערש ,זי דערמאנט זיך פון יענע שמועס מיט חוה
רחל ,די אויפגעקלערטע מיידל פון שולע ,זי געדענקט קלאר וואס חוה רחל האט איר געזאגט ,זיי האבן דאן
גערעדט ארויס פון אלע באקסעס און קאנטעינערס ,יא ,זי שעמט זיך צוריקצוטראכטן ,אבער זיי האבן

דעבאטירט פארשידענע מאוויס ,חוה רחל האט איר געזאגט וועגן טיטאניק ,א שמוציגע נישטפאר-א-איד-צו-
קוקן מאווי וועלכע עפעס איז נישט איידל דערמיט ,הוי-וויי ,הוי ,פארוואס רעדט מיין מאן דא פון שמוץ די
ערשטע נאכט?
די ערשטע זאך וואס איך גיי זאגן מיין טאטע איז אז מיין חתן האט געזאגט טיטאניק.

שלומיאל איז שוין לאנג פארטיג צו אנאליזירן די שאפע און גלאנציגע מגילה האלטער וואס זיצט און
נעסטיגט אן קיין קאמפאני אויפן צווייטן שעלוו" ,לייג מיר כאטש אויפן דריטן שעלוו נעבן די לייכטער
פאמיליע" האט אויסגעקוקט ווי די מגילה וויל זאגן ,שלומיאל זעט זיין צווייטער-טייל איז גאר פארגלאצט,
ער שעמט זיך צו זאגן איר נאמען ,ער געדענקט נישט אויב ער מעג" ,הערסט"? געט ער א שיס ארויס א דאס
ווארט פון  5בוכשטאבן אין פרואוו צו באקומען איר אינטערעסע ,צורישדי הערט שוין איינמאל ,ווען מיטן
האנט פרובירט זי צו פארעכטן א פארהאנקערטן אויעררינגל וואס ברענגט איר שוין ווייטאג זינטן באדעקן
ביים חתונה ,מורמלט זי יא ,שלומיאל פארגעסט אבער וואס ער וויל איר זאגן ,עס איז גארנישט טראכט ער צו
זיך" ,יעדער גייט עס דורך" ,די פרויען זענען סתם משוגעים ,אלע דזשאוקס גייען אויף זיי ,זיי זענען סתם דא
אז די וועלט זאל קענען אנגיין און זיך צו פארפליכטן די מענער זאלן קענען לעבן און אנגיין ,וואס האב איך זיך
צו שעמען פון איר.
עניוועיס לאמיר טון תכלית ,מיר האבן א פולע טאג מארגן ,קום גיין שלאפן...- .

דעם קומענדיגן מארגן ,שלומיאל און צורישדי וועקן זיך אויף צו א נייע רעאליטעט ,זיי האבן געמיינט די אז
די וועלט גייט טוישן קאליר ,די זון וועט נישט אויפשיינען מער ,אלעס גייט זיך אפשטעלן ,אבער זיי ווערן
ערשטוינט דורך זיך אויפוועקן פון שווערע טראפיק און קאר פייפערייען ,ווי כאילו די יוניווערס זאל האבן
פארפאקט זייער מערידזש ,שלומיאל וואלט יעצט פון אויסברוך גענומען זיין נייע טלית ,ארומגעוויקלט די
וועלט דערמיט ,און עס פארפאקט ביי זיך אין בייטל ,ער וואלט א ביס געטון דעם לבנה פארן געבן דעם זון
פלאץ אויפצושיינען ,און געלייגט די וועלט אויף פארק ,האלוי! איך האב חתונה געהאט.
צורישדי איז אין געלעגער ,זי רייבט די אויגן ,ווייסט נישט נעקסט-סטעפ ,שלומיאל מאכט א טור ארום זיין
קוך ,ער פארברייטערט זיין אפעטיט מיטן זיך אנגרייטן א גלעזל פון די פעקל פענסי קאווע-גלעזלעך ,ער מאכט
זיך א קאווע ,ער גלייכט די שיין אנגעפולטן הייס-וואסער טשייניק ,נעמט צוקער און דאן באווייזט זיך
צורישדי אין קאך ,גוט מארגן ,איך קען דיר מאכן א קאווע? פרעגט דער געטרייע שלומיאל פון צורישדי ,צו
וועלכע זי ענטפערט נישט ,נאר שמייכלט מיט קענטיגע שעמעוודיגקייט.
ווייסטו וואס שטעלט שלומיאל אן די געזיכט ווי דער "גרויסער ברודער" ,נעם מיין קאווע איך וועל שוין
מאכן א נייע ,א מחשבה'לע גנב'עט זיך אריין צו שלומיאל ,ער איז צופרידן ווי גרינג עס גייט אים די שלום בית,
לויט וויפיל די רבי'ס און פריינט האבן אים אנגעזאגט איז שלום בית א שרעקעדיגע מיסטריעזע טיקינג טיים
באמבע וואס ווי מען רירט דאס צו שיסט עס אויף ,ער האט זיך באמת גערישט אז עס גייען שיסן נידלעך און
שפיזן פון זיין ווייב ,דא האט ער א גאלדענע טאץ ,ער וואונטשט זיך זאלן זיינע חברים האבן א לייוו ווידעאו
פון זיין מעגא באציאונג עקספיריענס ,זיי וואלטן אלע געשטוינט ווי די אלעמאל באקאנטע שלומיאל וואס
שלאגט זיך מיט יעדעם האט דא אזא רויטע קארפעט צום גן עדן מיט א ריכטיגע גאנג צו זיין צוגעלאזן און
וואויל ,אקעי אקעי הייבן זיינע קאמפלעקס רעדלעך אנהויבן פארפירן ,האסט בסך הכל געגעבן א גענוצטע
קאווע פאר דיין ווייב ,וואס האלטסטו זיך שוין אזוי בא'גדול'ט.
צורישדי פון איר זייט איז אויך נישט אינגאנצן צופרידן ,פוי טראכט זי ,איך דארף נישט פון זיין מויל קיין
קאווע ,וואס מיינט ער איך בין? א מיסט קאסטן? און פארוואס האט מען אים נישט אויסגערעדט אז איך לייד
אויף דייעביטיס און טאר נישט נעמען קיין צוקער אין מויל .אקעי צווייטע קאמפלעין שוין אין ערשטן טאג.

שלומיאל מאכט אפ נאך א קאווע און בנוסח הישיבה לאזט ער אלעס איבער אויפן טיש ,גייט אריין אין
דיינונג רום נעמען זיין יומאנגעס טאטע-תפלין ,ער פארגעסט אז ער דארף גיין מיט א שותף ,פראלט אויף דער
טיר און שפרונגט ארויף די  88שטיגן אויפאיינמאל ,ערווארטנדיג צו טרעפן רויטע גראז אינדרויסן .ער איז
פשוט זיכער אז עפעס האט זיך געזאלט טוישן לכבוד די חתונה פון אים און פון עקרת ביתו.
שלומיאל עסט מיט געשמאק די בליקן און פולע אויגן צו זיין ריכטונג ,שפאצירט אין שול ווי אלע זענען
זיינע קנעכט ,ער דאוונט ,שמועסט ,לאכט ,ראולט פאפירן ,פירט זיך אויף ווי א חתן נאך די חתונה ,פליעט מיט
פליגלען ,טרעפט חברים און ציעט פון זיי ארויס אז זיין חתונה איז געווען די ערשטע זינט וועלט-באשאף וואס
די "אינטרא" פון די דריטע מאל ,צווייטע טאנץ ,ביי די צווייטע פאל פון די ערשטע ניגון האט מען געמאכט די
נידריגע הארמאני פלעט מיינער צוזאמען מיט א הויכע שאאאארפע בייג ,שלומיאל לאכט א גוטס פון זיין
קענטעניס אין מוזיק אויסגעמישט מיט זיין טאג נאך די חתונה סוקסעס ,אפגערעדט פון דעם אז יעדער הערט
אים אויס און איז מסכים מיט זיינע הנחות ,פארפאלן" ,אז מען טוט פארן אויבערשטן ,טוט ער צוריק,
דערפאר האב איך זיך אוועקגעגעבן פאר די חק"ס פון די ישיבה וואו איך האב געלערנט"...
שלומיאל האט זיך צוגעזעצט צו א לחיים נאכן דאווענען"... ,גיי אויבן-אן" ,האט אים א עלטערע איד מכבד
געווען" ,ביסט דאך א קעניג" ,שלומיאל איז זיך מכבד מיט א אומאפציעלע רעדע זייענדיג גאר מונטער ,ער
רוקט אריין הערינג ווי נאך אן אויספאסטן ,א שנירל שמאלץ רינט אים פון די מויל ,ער דערקלערט האסטיג
זיין שטייפע שטעלונג פארוואס עס איז קלאר אז מארקוס רוביא איז גוט פאר פרעזידענט פון די יונייטעד
סטעיטס ,ער האלט אז רוביא זאל אפילו נעמען טראמפ פאר א וויצע אזוי וועט רוביא ווערן פאפולער ,הא?
צושמייכלט זיך א אנוועזנדער וועלכע נעמט ארויס זיין כלי ,שרייבנדיג די פרישע וויץ אויף זיין גרופע" ,כ'האב
דא א חתן וועלכע רעדט פון מארקא רוביא ,נישט וואוסנדיג אז ער איז שוין ארויס פונעם פארמעסט ...א פלייץ
פון רינדעכיגע געלע עמאודזשיס מיט בלויע שפיזיגע טרערן האבן נאכגעפאלגט פון מערסטנסטייל
פערטיסיפענטס אין די גרופע וואס האבן אלע קלאר אראפגעשטעלט אז זיי כאפן די וויץ.
שלומיאל שטעלט זיך אויף א אנגעפאשעטער ,נישט בעפאר אראפשלונגען א פולע גלעזל סעלצער פארשטייט
זיך אין א פאומענע קאווע גלעזל ,דאן מיט אויליגע האנט לייגט ער צוזאם זיין טלית זיך אפגעבנדיג מיט איין
האנט אויף צו ארויסנעמען די הערינג פליישעלעך וואס זיצן אים ווי צווישן די ציין.

אקעי חברה ,איך מוז גיין כ'האב שוין א ווייב היינטצוטאגס ,איך קען נישט מער טון וואסעכוויל ,רופט זיך
אן שלומיאלקעלע אין א גאר ערנסטע טאן צו זיינע געערטע פריינט וואס ווילן אויספרעגן שלומיאל ,האלאו!
זאגט חזקי א באבערדלטער שלאנקער בחור'ל ,עס איז גארנישט ,לאז אפ ,געב נישט יעצט קיין עטיטוד ווייל
מיר זענען אלטע בחורים ,פילסט דיך גרויס? מעגסט אונז נאך אנקוקן.
עס האט געארבעט ,און שלומיאל שמועסט געמיטלעך ביז ווען זיין געשוירנס רופט אים אן עטליכע מאל
זאגן אז ער זאל אהיימקומען" ,פרישטאג איז רעדי" ,איין מינוט נאך יאגט זיך נתן צו כאפן שלומיאל אים צו
באגלייטן אויפן וועג אהיים ,לאז מיר וויסן אויף אן אמת פאראינטערסירט זיך נתן מיט א שארף-ערנסטע
מינע ,איז חתונה האבן טאקע אזוי שלעכט ווי אלע אינגעלייט מאכן עס? חעעע קומט די ספאנטאנע צוריקשיס
פון שלומיאל ,ער הייבט אן רעדן עטליכע מפ"ש ווי היימיש ,גוט ,געלונגען ,יאממי ,אנגענעם ,עמעיזינג-סעיווינג,
צודרייט-גוט עס איז ,וועסט נישט גלייבן וואספארא טויש עס איז ,באקומסט דיין אייגענע שטריימל ,אוועק
מיט די נארישע ביבער היט וואס מ'דארף איבערמאכן יעדע שני וחמישי ,איך האב זיך שוין מיינע אייגענע
זאכן ,מיין אייגענע הויז ,שליסלעך ,קרעדיט קארד ,אימעיל אדרעס ,קאם-אן! זאג נישט אפ קיין שידוך! רעדט
שלומיאל מיט זאפט אזש שפייאכץ צעפליעט זיך אין אלע ריכטונגען ... ,עז סאאן מען זאגט דיר וועגן עניטינג
אן די טעיבל ,נעם עס אן! וועסט נישט חרטה האבן ,און געדענק אז די עדווייס קומט פון מיר.

נתן איז פארגאפט און פארשוויצט ,קען שוין קוים ווארטן צו אהיימגיין אנזאגן די מאמע אז ער טוישט
מיינד וועגן סטראבאוויטש ,ער וויל שוין יעצט גיין צום ברעכן גלעזער אדער וויאזוי עס הייסט ,טערסירט אים
מער נישט די פימפלס און שלעכטע נאמען וועגן די  4גע'גט'ע און נאך איין צוטיילטע .נו ,שוין ,קומט נתן צוריק
פאר א רגע אויף דעם עולם ,זיי געזונט שלומי' מעמער זיך זען ביי די שבע ברכות.

שלומיאל גרייכט זיין הייזל אנדערגראונד ,און איז צופרידן אויסצוטון די עטליכע פופצן מאנטלען,
בעקיטשעס ,רעזשוואולקעס ,און טיש-פידזשאמעס וואס מען האט אויף אים ארויפגעהאנגען אן פארשטיין
וואס מען וויל פון אים ,אלעס גייט אויפן גרויסן בענקל מיט די צוויי אנלענער ווי שלומיאל און צורישדי קענען
זיצן אינאיינעם בהרחוה ,ווי שלומיאל האט זיך דערויף אויסגעדרוקט "א מיני-קאוטש".

נו ,שלומיאל הייבט אן דעם פראגראם ,עוד הפעם ,זאט און איבערגעפולט ,וואשט ער זיך אן צופיל קימערן
וואס זי טוט.
צורישדי וועלכע מאנעוורירט די לויזע בצים אין טאפ האט זיך שיער נישט אפגעבריט געבנדיג פולע
אויפמערקזאמקייט צו יעדע ריר וואס איר שטאלץ טוט ,באטראכטנדיג וויאזוי ער וואשט זיך און הייבט אן
פארציקן אלעס ביזן טישטעך.
זי זעצט זיך צו א שעמעוודיגער צום טיש ,שלומיאל פרובירט ציען א שמועס .ער לאזט זיך אריין אין א
אנאליז איבער פארשידענע טיווי-שויס ,צורישדי שפירט ווי זי שלאפט איין פון דעם שיעור ,זי ווערט צוריק
וואך ווען שלומיאל דערציילט איר אז ער חלום'ט נאך פון גיין אמאל אויף שארק-טענק מיט פארשידענע
איידיעס ,ער וויל אפילו זי זאל מיטקומען ווייל ער קען נישט אזוי גוט די ענגלישע שפראך ,איינס פון זיינע
איידיעס זענען די געדאנק פון לאזן פראדוצירן ממש מיני סייז ציצית ,פאר ניי געבוירענע פיצלעך ,ער
פארשטייט אז לכאורה האבן די קליינע קינדער נישט קיין ציצית ווייל עס איז נישט פאראן זייער מאס.

אז מען רעדט שוין פון וואס דו פלאנסט ,ברעכט זיך צורישדי פון איר שטילקייט" ,וואס איז דיין פלאן אויף
די קומענדיגע יארן?".
שלומיאל געבט א טיעפע אטעם" ,עכט" זאגט ער "האט מען זיך אויסגענומען אז איך זיץ אין כולל פאר 5
יאר ,באט ווייסט דאך 5 ,מיינט  ,2אבער אויסער כולל פלאן איך ערנסט פון לויפן.
לויפן וואו? פרעגט צורישדי צוריק" ,אה" זאגט שלומיאל ,לאמיך אויסרעדן .לויפן אויף הצלה קאלס ,איך
האב ליב חסד ,איך קען נישט שלאפן ביינאכט ווען אידן גייען דורך שווערע צייטן ,איך מוז זיין עקוויפטעד,
איך בין אויף עטליכע באפף גרופס ,דער עולם האלט איך בין פאסיג ,איך האב די סקילס צו שלעפן א
סטרעטשער ,איך פארשטיי צו מצב ,פארשטייסט וואס איך זאג ...א בלינצל מיטן רעכטן אויג ברענגט זיין
שטילקייט ,ער נעמט אפיר א גלעזל פאקאטשינאו וואס זי האט א-ל-י-י-נ-ס געמאכט ,ער זיפט אריין אביסל
שוים און דערקלערט מיט א חצי רחמנות חצי פארענטפערונג "איך קען זיך נישט רירן מער" ,אפווישנדיג די
שוים וואס ער האט באוויזן צו אריינברענגען תחת כנפי ה'שנויצן ,דורך א נעפקין וואס איז געווען אזוי שיין
אויסגעפארעמט ווי א פויגל אויב-מען-קוקט-גוט ,צוזאמגעשטעלט דורך צורישדי.

פארטיג מיט פרישטאג ,שוין דא דישעס אין די סינק ,די קאפל לייגט אראפ א ערליכע בענטשן ,און א
שטילקייט קומט אראפ אין שטוב.

שלומיאל און צורישדי זענען אזוי העפי ,זיי ווייסן נישט אפילו וואס זיי האבן יעצט צוטון ,עס איז א בחינה
פון איינס ,צוויי ,דריי- ,חתונה געהאט -און וואס יעצט.
שלומיאל ,די קעניג פון זיבן טעג פארארדנט א שפאציר ,זיין מאגן קען נוצן לופט ,א באהאלטענע
צופרידנקייט אז זיינע חברים וועלן אים זען מיט א ווייב שטופן זיין שפאציר-אגענדע ,צורישדי וועלכע
פארמאגט נאכנישט קיין טראפ קענטעניס מיטן אנטון א שייטל און מוז באקומען הילף פון די מוטער ,וואלט
אים דערווארגן פארן איר ארויסשלעפן פון לעכל אבער זי געדענקט גוט וואס רעבעצין הורוויץ האט איר
געזאגט "די מאן איז אלעס" "עושה רצון בעלה" געדענקט זי אפילו א שטיקל פסוק מסתם פון תהלים ,זי
שיסט ארויף איר מאנטל והנה און נון ,זי איז שוין אויבן אויפן גאס ווארטנדיג ביז שלומיאל קומט צו
טשוכעפאכירן ארויף די שטיגן ,שלומיאל שלעפט שווערליך ארויף דאס געוויכטפולע קערפער אנגעקליידעט
מיט צענדליגע פונט מאנטלען ,אטעמענדיג ווי א ראקעט אויפן וועג צום ספעיס.

זיי לאזן זיך ארויס אויפן שפאציר ,שמעקעדיגע און געביגלטע אנצוגן ,קנאקעדיגע שיך ,ציכטיגע
שמייכעלעך ,און פרישע גלעזער ,שלומיאל שפירט די היץ ,ער באמערקט פולע בליקן אין זיין ריכטונג ,בליצט
אים אויף אז מען דארף די וויליאמסבורג-ב"פ באס אנקלעבן מיט קאמפיין ליפלעטן אויף שמירת עינים ,וואס
אזוי אינטערסאנט צו זען א פרישע-קאפל מיט שבת'דיגע וועש?
יעדער באטראכט זיי ,טייל מיט רחמנות'דיגע בליקן ,ער פארשטייט נישט פארוואס.
זיי שפאצירן ארום די שטאט ,ביז ווען שלומיאל באשלוסט אז דאס איז עס .נאכאביסל ברויך מען גיין צו די
שעיווע ברכות .לאמיר זיך צוריקדרייען.

מען ערשיינט אין שטוב ,דארט ווארט שוין צורישדי'ס באזארגטע מוטער .זי קלאפט שוין א לאנגע צייט .זי
האלט נישט אויס די לייכטזיניגקייט אז די פארפאלק האט נישט אריינגענומען אין שטוב די מתנות וואס ליגן
אנגעזאמלט ביים טיר ,צעווארפן ווי שמות אין טראק.
זי אטעמט אפ ווען די קאפל באווייזט זיך ,יויש קוקסט אויס אזוי גוט! קאמפלימענטירט זי איר מיניטשער,
דארפסט פיקסן דיין שייטל ,און אויך נעמטס אריין די בעיוטעפעל פרעזנטעס ,מען קען נישט איבערלאזן
אזעלכע טייערע מתנות אינדרויסן אין די האול-וועי.
די פאמיליע שפאצירט אריין אין דירה ,יעדער האלט איין מתנה אין די האנט ,די שוויגער ווערט בלאס
באמערקנדיג אז צורישדי האט נישט געמאכט די בעטן .זי וויל איר געבן אין קאפ" ,איך האב דאך איר געבעטן.
נו ,שוין .מסתם איז עפעס אונטערגעקומען.
בעת ווען צורישדי איז פארנומען זיך צופיקסן מיט די הילף פון איר מאמע .די ענטואזיסטישע און
עמאציאנאלע נייע שוויגער ,זעצט זיך שלומיאל צום טיש ,ארויסנעמענדיג א בייגל פון פריזער ,אנהויבנדיג
טונקען אביסל לאנטש ,ער עסט חריף ,טונא ,און שיריים פון פרישטאג .זיין חתן רבי האט אים גארנישט
געזאגט אז מען דארף עסן אינאיינעם .ער האט אים נאר אויסגעלערנט די הלכות פון צינדן ליכט ערב שבת.

די צייט פליעט ,אט זעצט זיך דער קאפל אריין אין נטע'ס אויטא ,די ערשטע מעלדונג וואס נטע האט צו
מיטטיילן איז אז ער האט שוין די שטריימל דא אין טראנק! שלומיאל איז ווייס פון עקסייטמענט .נטע דרוקט
די געז ,מען פארט צו נומער  2פון  1שבע ברכות ,פאררופן דורך די מאמע פון די באבע ביי די צד החתן ,אויסער
א ווידערקול קלאנג און שמעק פון די קענטעלאופן (יואב אלערט) זענען נישט פאראן קיין שום ווארימע

אביעקטן אין דעם זאל ,אויסער די יונגע פארפאלק וועלכע זענען שוין אויסגעהונגערט צו עסן די היינט
נאכטיגע מעניו.
בילקעס ,זאלץ ,געפילטע פיש ,רייז ,באדעמס ,און קאול סלאו ,מען עסט צו דער זעט ,די פראגראם וועפט,
פארשידענע זיידעס זענען דא אויף מיסיעס פון שאו-אףף ,יעדער וויל צייגן ווי גוט מען קען פארדרייען די תורה
מיט אייגענע רעיונות און גימטריאות ,אט האט איינער פון די רעדנערס די גימטריא פון די חתן'ס נאמען מיט א
כולל און א עפל ,וועלכע שטימט מיט די כלה'ס לעצטע נאמען עלימינירנדיג דעם כולל אויף א ראדיקאלע
צעשטערונג.

שלומיאל ווערט צעפלאצט און וואונקט זיך מיט נטע זאל אים קומען קיפן קאמפאני ,נטע צעגערט נישט
און ראולט ארויף אויבן אן ,געב אהער דיין סמארטפאון ,כ'מוז זען מיינע אימעילס ,בעט זיך שלומיאל ,האסט
נישט קיין בעסערע צייט ווי יעצט? פרעגט נטע צוריק ,אזוי אינאיינעם מיטן אויפמישן די אימעיל אפליקאציע,
אט האסטו ,וואס דיין אימעיל אדרעס? הע! איך האב עטליכע זאגט שלומיאל מיט די געפיל פון א מאן העכער
ווי יעדן ,לייג אריין מיין פערזענליכע" .לינזן-פוכעס-שלומיאל-11-שטרודל ו'דאט קאם .די אויבנאן ווירבלט
שוין יעצט אויסער מיט רעדעס און גימטראות ,אויך מיט ספעלינג ,פעסווארדס ,און בוכשטאבן.
צוויי נייע אימעילס ערווארטן שלומיאל אין נטע'ס מאשין ,איינס פון בי-ענד-עידזש ,אז "סארי מיר נעמען
יעצט נישט אויף קיין פרישע ארבעטער אין די סעילס דעפארטמענט" ,און די צווייטע אימעיל איז א
קלארשטעלונג אז א גרויסע דיעל ווארט אים אין סערביע ,מיטן סווייפן  758דאלער האט ער א געלעגנהייט צו
פארן אויף וואקאציע מיט  2מענטשן ,אלעס אויסגעצאלט ,אה-וואו! סווייפ עס יעצט ,שיק מיין קארד נומער.
צורישדי פרעגט מיר וואו מען גייט האנימון ,כ'פארשטיי אויך אביסל צו פרייזן .צדיק'ל הייבט נטע אן א
שמועס מיט א זארגפעליגע טאן ,איך בין שוין דורך אזא זאך ,דאס איז א שווינדל .דו וואלטסט עס געמעגט
וויסן אלץ א געלערנטע מאן! ביסט טאקע גרייט צו אנזעצן דיין נאמען א טאג נאכן חתונה האבן? ...---איז
דערפאר ווען אונזער חתן ,וואס איז מלא וגדוש מיט תורה ,עבודה ,יראת שמים ,און חסד ,נו ,און זיין נאמען
איז נאך די צאל פון  471שטימט אלעס אריינגעפלאכטן איינס און דאס אנדערע- ,פששש הערן זיך די דיקע
מורמלערייען אין חלל פון זאל -איז דאס איז מיין געדאנק פון היינט אויפן וועג צום זאל ,ענבי הגפן בענבי הגפן
אן די כולל ,באטרעפט במספר קטן ,שששש ביטע איין מינוט בעט זיך דער רעדנער ווי א גזלן ,נטע דערלאנגט
עטליכע זעצן אויף די מחיצה ,שא מ'בעט די נשים ,ביטע רעדן שטילער.
שלומיאל קייעט מארבל קעיק וואס קען נאך רואיג ליגן אין אויוון ,ער האט שוין נישט קיין טראפ כח.

רבותי מיר וועלן בענטשן ,מאכט מען קלאר אז דער פראגראם האט זיך פארענדיגט ,שמח תשמח גארגלען
זיך די זיידעס אין פארשידענע אנדערע ריכטונגען ,שלומיאל טאנצט מיט אלע זיידעס ,האט א מינוט צו שפירן
פארשידענע הענט ,קאלטע און ווארימע ,הארטע און ווייעכע ,אוי לשנה הבא בירושלים הבנויה .גוט שבת
לייגט צו נטע מיטן טאן פונעם ניגון.
קאפל ,מ'קען נעמען א פיקטשער? עטליכע צוואנציג קאמארעס שטייען קעגן די געזיכטער פון חתן כלה,
מ'בליצט ,און האקט בילדער.

פיינעלי איז מען אויפן וועג צום שטוב ,מען דערגרייכט ,שלומיאל שטויסט זיך אן אין א הויפן פאפירן און
ליפלעטן אויסגעשטעלט צו מו"ה שלומיאל .וואפף ,פיינעלי האב איך טיטלען.
ער קומט אריין אין שטוב ווערט פארטיפט אין די פארשידענע פאפירן ,די ערשטע איז א מזל טוב וואונטש
פון כולל חבת סיביר ,א צערייס ,מיסט .קומענדיגע קעפל שרייעט אין גרויס כולל מסירת נפש ,איז א טייל פון

אלע אייערע שמחות ,מיטן אונז פאטראניזירן אין צייט פון דערהויבנקייט ,עפענען מיר אונזער ישועה קראן
אייך צו באגיסן מיט געשיכטעס ,און אינאיינוועיגס שטיצט איר הונדערטער ארבעטסלאזע אינגעלייט וואס
זענען זיך מוסר נפש צו מאכן גלגול שלג און באקומען  48מכות אויף אייערע זכותים ,און צו פארמעקן אייערע
זונד ,שלומיאל איז ברוגז אויף דעם עד ,זינט ווען נעמען זיי אנטייל אין אלע שמחות? באלד וועלן זיי נאך
אנטיילנעמען אין די געבורט פון מיין זון ,לאזט מיר אפ ,צוריסן דעם ליפלעט ,כולל חצות איז אייער שמחה!
שטייט אין ריזיג אויפן דריטער פאשקעוויל ,ווען איר שטייט דא אין א זמן פון אריינברענגען אייער קינד לעול
התורה והמצות ,שרייבט אונז אויס א טשעקל ,מיר קענען עס נוצן ,חאחאחא שיסט שלומיאל אויס אין א
היסטערישע אויסברוך ...זיי האבן מיר געשיקט א אנדערע שמחה צעטל ,יויש איז דאס גוט ,ער רייבט זיך די
אויגן מיט א גערויש און געפילדער.
לאזט מיר אפ ,ווערט ער אויפגערעגט ,ביים זען נאך פארשידענע שמחה מיטטיילונג בריוועלעך אין אלע
מאסן ,פארמען ,און קאלירן ,פון ווייטן ארגענטינע ,ביז צו די לאקאלע שעטנז ארגענעזאציע ,כ'בין נישט קיין
פילאנטראפ ,שלומיאל לייגט אריין דעם גאנצן הויפן אין מיסט ,באגראבנדיג זיין אזוי אויסגעווארטן
דרייווער-פערמיט ,און נאך צאללאזע וויכטיגע פאפירן וואס האבן אויסגעזען אין זיינע אויגן צו זיין ווערדלאז.

די טעג גייען פארביי ,אבער קוקן אויס גענוי די זעלבע ,קאפי-פעיסט .די טעגליכע געשפרעכן באשטייען פון
אן ערך די זעלבע ווערטער... ,וואו קומט פאר די היינטיגע שבע ברכות? ווער מאכט עס? וויפיל אזייגער איז
"עס" גערופן? און אזוי ווייטער ,מען ראולט ארום אין לאקאלע זאלן ,מען קאלעקט ברכות לרוב ,מען זאפט
איין תורה פארן גאנצן לעבן ,די פראגראמען זענען פילפארביג ,אלעס איז צוגעשטעלט ,א הייסע זאל,
אומבאקוועמע זיצערלעך ,ווארימע טרינקען ,און געוויס נישט דא קיין טראפ סערוויס ,פונקט אין דעם פאל
האבן די מייקראפאונען באוויזן צו זיין די סוקסעס-געשיכטעס ,ארבעטנדיג הויעך און שארף ,נישט מאכנדיג
קיין פראבלעמען און אזוי ארום כאטש ברענגענדיג די ריכטיגע דיבורים אריין אין די הערצער.

עס איז שוין פרייטאג ,שלומיאל שוויצט אריין אין קאך ,ער האלט שוין נאכן דאווענען ,ער איז פארטון מיט
א ערנסטע אפעראציע ביי די האנט נעגל ,ביי זיי אין די פאמיליע איז דא די פרייטאג טראדיציע פון מאכן א
סענזאציע איבער די נעגל ,אזוי גייט עס שוין ארויף דורי דורות ,און מיינט נישט אז שלומיאל איז זעלבסטיש
(נייע ווארט אלערט ,לייען :סעלפיש) ער האט צוגעגרייט די גאנצע פעקל אויך פארן רעבעצין ,אויפן טיש זיצן
איינגעלייגט עטליכע טישו-פאפיר ,א נעגל שניידער ,א גלעזל צו אריינלייגן די ברוכווארג ,און אפילו א צינדער
צו מקיים זיין די מצוה בשלימות ,שלומיאל פארענדיגט זיין ארבעט ,ווישט אפ זיין גלאנציגע שטערן און נעמט
די גראסערי בעג וואס ער האט יעצט אהיימגעברענגט נאכן דאווענען ,לייגט זיך ארויס אויפן קאוטש מיט א
קאלט גלעזל מאראנצןזאפט ,ארויסנעמענדיג עטליכע אויסגאבעס מיט העדליינס פון נייעס וואס האבן
פאסירט נאך פאר די גרויסע חתונה.
צורישדי וועלכע האט פיינעלי קאנפירמירט מיט איר נשמה אז זי איז דא צוריק ,רייבט אראפ די געהענגלעך
שעוה וואס קלעבן איר ארום די אויגן ,וואשט נעגל וואסער ,טוט זיך איבער און קריכט ארויס פון געלעגער
אריין אין קאך ,ערשטוינט צו טרעפן א טיש אנגעפולט מיט נעגל ,ספרים ,בעגס ,נעגל-שניידערס ,פייער ,און
וואסער ,זי פלאצט ,און הייבט אן קארדינירן אלעס צוריקצושטעלן אויפן פלאץ נישט איידער זי כאפט א בליק
ווי איר מאן ליגט אויסגעבעט ווי אין א פייגל נעסט מיט באקוועמע פעדערן ,עס קוקט איר אויס מיטן ערשטן
בליק אז ער שלאפט ,אבער זי קען דאס נישט באשטעטיגן.

זי רוימט אויף די קאך ,דאס נעמט אריין א בעזים און שאוול צוזאמענצוקלייבן די עטליכע נעגלעך וואס
ליגן אויף דער ערד .ניין ,ער שלאפט נישט ,זי איז שוין יעצט זיכער ,שלומיאל'ס שטימע הערט זיך קלאר,

שלומיאל איז פארכאפט אין א היסטערישע געלעכטער קוים כאפנדיג די אטעם ,עס איז נישט נארמאל ,יויש ער
רייסט זיך די גארגלען ,וואס האט דא פאסירט?! צורישדי הייבט אן שפאנען צום דיינונג רום אין שנעלע טריט,
און טרעפט שלומיאל קייכן פאר געלעכטער ,ער איז ממש בלוי ,שפייאכץ רינט אים פון מויל ,זיך אויסמישנדיג
מיט די טרערן וואס שפריצן ווי א קוואל ,רעכטס און לינקס ,פון ביידע אויגן .יויש ,זאגט שלומיאל אינמיטן
לאכן יויש ,דאס איז גוט ,אבנארמאל ,ווען א פרישע לאכן אטאקע באפאלט זיין קערפער .א סעריע נאז-
געווישעכטס ברענגען אים צוריק אראפ אויף די וועלט ,ער הייבט אן מסביר זיין פאר צורישדי פונקטלעך וואס
עס האט אים געכאפט איצט.
יויש האסט נישט קיינאנונג ,דער בלאט איז פיינע פריקן נייעס; יעדע וואך האבן זיי אזעלכע פאני בריוון
וואס הייסט פון בלאט צום פענע ,משיגעדיג פאני ,זיי מאכן חוזק פון יעדן איינעם ,הע ..מיזט עס זען ,קוק דא
דער בריוול ,א אינגערמאן רעדט זיך אפ אז זיין שווער דרייווט נישט קיין האנדא-אדעסי ,חחח און האהא ,קוק
וואס ער שרייבט דא ווייטער ,אזא פאני ווארט וואטסעפפעטייטעס ,די חברה זענען ליייצצצצים ,מיין גאט זאל
באהיטן ,זיי טרייבן אקטאוועס און קאליווערס ,פרעג מיך נישט וואס די ווערטער מיינען ,איך מיין אז עס
מיינט אז זיי רייסן אראפ .עניוועיס ,איך דארף וואסער ,חחח ,כ'מוז ליינען ווייטער די מעסיוו שטיקער ליצי,
ס'דאך ארויס פון דעם פלאנעט ,ווער שרייבט די בלאט? איך מיין טעלער איינער ,כ'האב עפעס געהערט ,איך טו
אביסל אין שרייבן ,לאמיר אוועקלייגן דעם שמועס אויף שפעטער ,די בלאט איז עי מאס"ט נאו ...שפרודלט
שלומיאל מיט א שפרודלדיגער אויסוואל ווערטער פון ענגלישן וואקאבולאר.
צורישדי ווערט איבערגעפולט מיט עמאציעס ,ס'הייסט ,א מאן א שרייבער ,מסתם ווייסט ער וואס
קאנגרעס און דיסטריקט מיינען ,ער טוט לכאורה אין פאליטיק ,כ'מוז אים פרעגן צו ס'איז אמת אז אבאמא
איז געבוירן אין קעניע ,אקעי ,כ'העל אים נישט יעצט שטערן פון ליינען ,איך וועל זיך צולייגן ,שינה בערב שבת
טאניג ,ווייסט זי פון א מאמר וואס טיטשער האניג האט אריינגעקארמעט אין זיבעטע קלאס.

שלומיאל וואס איז פארטיפט אין די העדליינס פון די אויסגאבעס ,ערשיינט מיט א טוץ רעאגיראציעס
(כ'וויל דא ערפונדן א פריש ווארט ,קיש מיר) און געזיכט-מינעס ער טוישט קאלירן ,מישט בלעטער ,און
ווילדעוועט מיט זיינע הגהות ,ער שפינט פלענער צו רופן די ארויסגעבער פונעם דזשורנאל "דער צעטל" ,נעמליך
זיי ספעלן נישט גוט די נאמען פון זיין שול ,ער האלט אז די פענע נאמען א .חלוף ,שרייבט ווי א קעצעלע ,ווי א
נאר ,הייבט זיך נישט אן צו קענען אויסדרוקן גוט ,אנשטאט שיסט ער פון בויך א ליסטע ליידיגע זאצן און
פראזן .סארא טפשות פארן אים האלטן ,שלומיאל ליינט און גרימאסירט ,יעדע וויילע טאנצט ער צוריק אראפ
אין דעם יוניווערס צו זיך אומקוקן ,אינאיינוועגס פילט ער איבער די צייטונג פאפיר מיט זיינע נישט
געצייטיגטע הויט פון קאפ ,ער פירט אומאפציעל דורך א מאסיווע רייניגונג אפעראציע ,זאל דער נעקסטער
וואס נעמט אריין די צייטונג אין האנט אבאכט געבן נישט צו ווייס מאכן די הויזן.
נעמט נישט לאנג ,און פון אזויפיל פרישע ידיעות כאפט אן שלומיאל א טיפע נעפץ ,ער דרימלט איין מיט א
אפן מויל ,איין האנט אויפ'ן צייטונג ,און דער אנדערער נאך שטעקן געבליבן אין אויער ,האלטנדיג אינמיטן
ארויסברענגען פון דארט די שיריים וואס ער דארף נישט מער .אופס! נאך א מזל קיינער איז נישט מיט אים
אין צימער ,מען וואלט זייער געלאכט פון אזא סצענע ,זיין האנט איז ארויסגעפאלן ווי פון זיך אליינס ,הארט
נעבן די פולע גלעזל טרונקען מיט אייז ,דער גלעזל אן א ווידערשטאנד האט געפאלגט זיין אויבערהאר ,און
אויסגעשפרייט איר אינהאלט איבער שלומיאל'ס פוס ,און איבער די גאנצע קאוטש ,זזז ...הערט זיך די מוזיק,
משפחת "שלומיאל וצורישדי שלאפן טיף ,אלע מלאכים קוקן זיך צו און שמייכלען און די גאנצע יקום איז
יעצט אויף אפשטעל.

שלומיאל ערוועקט זיך אן אגעגאסענער א האלבע שעה שפעטער ,און הייבט אן פארפירן מיט ווילדע
געשרייען .פוי ,כ'בין אינגאנצן אנגעגאסן! צורישדי וואס האט זיך קוים באוויזן צו באפריינדן מיטן שר שינה,

כאפט זיך אויף אין אנגסט ,קומענדיג צו לויפן מיט ווילדע טריט ,ווי לויפנדיג אינמיטן חלום' ,וואס איז
געשען'?! פרעגט זי א דערשראקענער ,באקומענדיג איר ענטפער תיקף ביים דורכשפאצירן דעם דיינונג-רום
שוועל ,זי כאפט שוין אלעס ,עס איז גוטע בזיונות ,זי ברענגט א האנטוך .שלומיאל טוישט קליידער ,און
צורישדי טוט נעבעך אפווישן די קלעפיגע מאטריאל ווי זי זאל דא זיין א שקלאפטע.
די קלאפעריי אויפן טיר מאכט קלאר אז די טועמיה איז ערשינען ,נו וואס דען ,שלומיאל וועט נישט
אויסלאזן א וואך מיט קוגל ,דאס איז דאך ביי אים גשמיות .שלומיאל שפאנט מיט שנעלע טריט צום טיר,
נישט באהאלטנדיג זיין עקסייטמענט צו איבערנעמען די בעקעלע ,ער דרייט שוין די הענטל ,ווען צו זיין
אנטוישונג שטייט ביים טיר א אינגערמאן מיט אנדערע פליכטן ווי ברענגען טועמיה" .כ'בין געקומען אפנעמען
די שמחה-ענוועלאופ ,און אייער ברייטהארציגע נתינה לכבוד אייער חתונה" .שטעלט דער אינגערמאן פאר זיין
ציל .אה די אלע בריוון ליגן אין מיסט ,איים ווערי סארי אבער כ'בין נישט קיין גביר ,און פון מיין זייט זאלן די
אלע אינגעלייט גיין ארבעטן .ענדיגט שלומיאל זיין סטעיטמענט מיט א "הצלחה" ,און "גוט שבת" ,צומאכנדיג
דעם טיר אויפן נישט ווייניג שאקירטן גבאי.

ווער איז עס געווען? פרעגט צורישדי גראד .שלומיאל טראכט א רגע און נוצט אויס די געלעגנהייט זיך א
קלאפ צוטון אין די אייגענע פלייצע" ,גארנישט" ,עס האט איינער געוואלט רעדן צו מיר איבער מיר הייערן צו
ווערן זייער סעילסמאן .כ'האב זיי פארשיקט ,און געזאגט אז זיי קענען קומען נאך שבע ברכות.
טועמיה העז פיינעלי ערייווד .די קאפל עסט קוגל ,שלומיאל ערצייגט זיין מאדנע טעיס"ט מיטן ברענגען
צום טיש פארשידנארטיגע מאכלים וואס קלעבן נישט און שטימען נישט .צורישדי ווייזט איר ליבע צום
סעלצער געטראנק ,שאשקענדיג אן אויפהער צו יעדע בייס און סלייס.

שלומיאל איז פארטיג ערשט ,ער נעמט א פלעסטיק בעג ,לייגט אריין זיינע זויבערע וועש .און גייט אין
מקוה .צו דער זעלבער צייט מאכט צורישדי גרייט איר לייכטער מיט גרויס טאראראם .זי איז גאר הויעך
אנצוטון איר שבת-קלייד ,און מאכט פראקטיצירונג ביים שפיגל וויאזוי צו פארקניפן די פארשידענע נייע
אביעקטן וואס גייען איר אנהויבן באגלייטן יעדע שבת ,ווי שירצלעך ,טורבאנען ,און אנדערע זאכן וועלכע
הערן זיך ווי זיי זאלן זיין מלחמה צוגעהערן ,עס פארדרוסט איר א גאנצע טוץ פון סיטואציעס אויף איר מאן,
זי שטיפט אוועק די בייזע מחשבות" ,קיין רחמנות וויל איך דאך נישט זיין".
ווי א ריכטיגע יענטע שטייט זי גרייט צום שבת .אלעס איז גרייט ,זי פרובירט נאכטון וואס זי פלעגט זען ביי
איר טאטן .אריינגערעכנט דאס אריינלייגן א גרעיפ-דזשוס אין פרידזש ,כאטש וואס עס איז נישט אין פלאן
דאס צו נוצן .דאן נעמט זי דער בעזים צום וויפלטן מאל ,און רוימט אויף די גלאנציגע ערד וואס פאר קיין
גרויסגעלט וועט מען נישט געפונען א שמיצל אדער קריצל ,זי טוט עס לכבוד שבת ,לכבוד שלום בית ,לכבוד
איר כלה טיטשער און געוויס לכבוד דעם וואס זי האט נישט בעסערס וואס צו טוהן.

שלומיאל ערשיינט ווי א קעניג מיט א נשמה יתירה און א קאפ העכער ווי געווענליך ,די נאסע פיאות ווארפן
ארום טראפן מקוה וואסער ווי אימער ער מאכט זיין וועג .עקלדיגע משמש דא אין זיבאוויטש ,קען נישט
רייניגן די מקוה נארמאל ,מורמלט שלומיאל ביים עפענען א טעצל בראוני-קעיק ,כ'בין אלל סעט פאר שבת,
כ'דארף נאר אנטון מיין טאשן זייגער ברוך אתה... --- ...בורא מיני מזונות ,און קאלן זיידי זאגן גוט שבת,
פארענדיגט ער זיין זאץ פארבלענדנדיג דעם שטיקל בראוני אן א טראפ געפיל.

ווען די פייף פון די שבת-בעל האט זיך צעפיפן ,איז שוין שלומיאל ווידעראמאל געווען איינגעקורטשעט אין
זיין נייע געלעגער ,לאזנדיג צורישדי אליינס באשליסן וואס זי וויל טון ,און אייגנטליך איז זי געגאנגען אויפן
קאוטש און דארט איינגעדרימלט.
א רייע האקערייען האבן זיך געהערט אויפן טיר ,צורישדי האט זיך ערוועקט און דאן דערוועקט שלומיאל
"איך מיין דיין טאטע וויל גיין אין שול שוין" ,שלומיאל האט זיך פלינק אנגעטון און געדזשוינט די חבורה שול-
גייערס לכבודו ולכבוד השבת שבע ברכות.

אין זאל שטייען די וועטעראנען קעלנער ,און לייגן די נעפקינס אין די גלעזלעך .מרס צורישדי שטייט א
שטאלצער אין זאל ווערנדיג אפגעמאסטן דורך קליין און גרויס ,עס שטראלן די געזיכטער פול מיט נחת ,סארא
שאלה אפילו ,צורישדי איז שוין א ווייבל.
יוווייים השיישי ,שששש ....א דערהויבענע געפיל לאזט זיך אראפ ווען שלומיאל הייבט אויף דעם גרעיפ-
דזשוס גלעזל צו דורכפירן זיין אזוי פראקטיצירטע קידוש .ער איז דערפאלגרייך און מאכט עס מיט סוקסעס.
די געטרייע עסקנים מאכן שוין זיכער אפצושיקן פאר צורישדי איר שעיר מיץ-ענבים ,זיצנדיג אין פארכט אזוי
האלב אומלעגאל ,האלב בתערובות צווישן די מענער ,אבער קיינער זאגט גארנישט ,עס איז פארט איר שמחה.

אויב האט שלומיאל געמיינט אז פיש קען זיין שלעכט ,איז ער יעצט געוואויר געווארן אז עס קען טאקע זיין
גאר שלעכט ,און אויב האט ער געמיינט אז ביי די שבע ברכות איז זיין נאמען אויסגעקומען בגימטריא מיט
ענבי הגפן בענבי בגפן ,ווערט ער דא געוואויר יעצט אז אינאיינעם מיט נשמה יתירה ,קען מען שוין ציען א
זעלטן שארפע פאראלעל מיט שמחה שלימה ,אדער משיח בן דוד ,עס גרייכט אפילו גאר נאנט צו יום שבת שבע
ברכות באולם עטרת חינטשא ,אבער דא גראדע פעלט זיך אויס  3כוללים פירט די רעדנער אויס בדרך צחות.
שריידזשע אידעלעך גוט שבת...זאגדזשע ,געב אכטונג די זופ איז הייס! אויש ...געב אכטונג האסט
אויסגעגאסן דא ,ברענג נעפקינס שנעל ,וואטש סחיטה ,קוועטשן! הייליגע שבת לעכטיגע שבת שריידזשעט אלע
גוט שבת ,יוסי הער אויף ארומלויפן אין זאל ווייל נעקסטע שמחה וועסטו נישט מיטקומען! שוין ווייטער
"יעדער" ,הער אויף בורדענען .העי סויר! קען יו ברינג מי ענאטער פלעיט פליז? טענקס יור די בעסט ,וואטס יור
נעים ביידעוועי? אה פיטער ,ווערי נייס נעים ...ניין חזקי בשום אין אופן! הייב נישט אן ווייל איך ברעך שוין
פונעם בהסתרה ניגון ,גענוג דערמיט ,שששששאאאא די זיידע פון די כלה'ס שוויגער וועט זאגן דברי תורה.
שטייט אין די וואכעדיגע סדרה...---במהרה בימנו אמן .שכח שכח!

גוט גערעדט די זיידע ,ווי אלט איז ער שוין? קיין איין הרע .וועלכע ניגון הייב מיר אן ,קוק! די אנדערע זייט
האלט אין איין זינגען יעצט איז אונזער רייע צו ווייזן ,אקעי גראד נאך די פלייש ,אה זיי האבן אנגעהויבן שוין
עפעס .ויהי רחמיך ,אכך כ'האב דאס געהאט במחשבה צו זינגען ,נטע מ'קען נישט זיי לאזן דא פירן די שמחה.
פתח לההההעעעאעעעאםם ,אוי פתח להם נועם ורצון ,נועם ורצון ,ס'איינעמ'ס פלאץ יא ,אנטשולדיגט ,אוי
טאראראם אויאויאוי ,טיריראראראם אויאויאוי ,שוין ווייטער זינגען זיי אפף-טאן ,כ'זאג דיר ווי שלעכט קען
מען זינגען .א באנדע שוסטערס ,כ'האף אז שלומיאל זאל זיך אויסקומען מיט זיי.

גוט שבת ,הערליכע שמחה שלומיאל! עפעס וואס איז נישט געווען און וועט נישט זיין ,זאל זיך עס נאר ציען
ווייטער צו א גוטע שלום בית .יא אה די כלה איז דא ,מזל טוב צורישדי ,וואט עי ביוטעפעל שמחה!

אנבעליוועבל! ענד יור חתן קיין איין הרע .מזל טוב באבי ,מזל טוב ,די יאנג קאפל איז לייק עי קאפל-אוו-
בירדס ,עס האט זיך געלוינט איבערצולעבן בערגן-בעלזן ,שור יא ,אוודאי ,דא א קיש גוט שבת.
שבע ברכות איז אין פולן קראפט ,די מיטגעמאכט און אביוזטן בעכערל פליעט פון איין עק צום אנדערן,
פארשידענע קלאנגען און ברכות ווערן דערויף סעלעברירט .יעדע זיידע מיט זיינע קנייטשן ,א שיינע טענצל
ווערט פארמירט .די דראנג דערצו איז נערווירנד ,די יונגע דור יאגט פון זאל ,בעת ווען די עלטערע שלאפן-
האסער דור וויל נישט לאזן דעם חתן לעבן ,אוי עד הנא .אוי עד הנה .אוי עזרוני רחמיך ...אוי ,די לעקטער פון
זאל האט זיך פארלאשן...

סודר ע"י שש משזר ,קאווע שטיבל.

