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קאפיטל 1
נוץ איך אזוי לעצטענס אפטער אן עלעוועטאר ,דאס איז דאך א
וואונדערבארע אפעראט! כ'ווייס נישט וויאזוי מען האט געקענט
לעבן אן דעם! גראדע איז די אמת ,אז די עלעוועטאר איז די סיבה
פארוואס מען האט אנגעהויבן בויען וואלקן קראצערס .ביז דאן
האט מען ניטאמאל געקענט חלומ'ן פון אזא זאך.
עניוועי לאמיר נישט פארקריכן.
כ'געדענק אז איין יאר אין איינע פון די פורים ביילאגעס ,איז געווען
א נייעס איבער א "נייע דייעט" .יעמאלט האט דר .לידער גערידערט
מיט זיינע דייעטעס( .גראדע ווערט א עקסטער באשרייבונג)...
עכ"פ האט מען אין פורים אפטיילונג געשריבן ,אז דר .לידער איז
אויפגעקומען מיט א נייע וואונדערבארע דייעט! ער איז געשטאנען
אין א הויכע בנין ,אינמיטן עפענט זיך א טיר אין די וואנט ,א גאר
פעטע מענטש גייט אריין ,און עטליכע מינוט שפעטער ,עפענט
זיך די וואנט ווידער ,און א מענטש קומט ארויס דאר!! דאס איז
וואונדערבאר האט דר .לידער ערקלערט!!
עכ"פ לאמיר נישט פארקריכן.
באמת איז יעדע זאך אין די וועלט קען מען באטראכטן ,און
אפשאצען ,אבזערווירן ,אויסרעכענען ,פארצייכענן ,אפלאכן,
נאכשרייען וכו' וכו' ,נאר מיר איז פונקט געפאלן די אויג אויף א
עלעוועטאר! שרייב איך פון א עלעוועטאר ,און אז דיר שמעקט
נישט ,קען איך דיר נישט העלפן.
אבער ווי געשמועס ,לאמיר נישט פארקריכען.
לענינינו ,וועלעך דא אריין לייג טעגליך מיינע אבזערוואציעס ,און
כ'האף עס זאל זיין לתועלת .....חחחחח .....נישטא ווער ס'זאל לאכן!!
אויף היינט ,צוויי וויכטיגע זאכן!
איינס איז א פשוטע אויפפאסונג .עס איז מיר משמע אז אויב
אמעריקע מיט אלע זייערע אונטערהער אפעראטן מיטן  NSAאון
אלע שווארץ יאר ,ווייסען נישט אז " 2000פונט" און " 13פערזאן"

אין די זיפקאודס פון  11211וכדו' ,האבן בכלל נישט קיין שייכות,
קען מען רואיג רעדן אויפן טרייבל פונעם פייסאמעך מיטן חלק
חעט אן קיין שרעק!! (געשריבן ווי מען שרייבט אין די מדינה ,דאס
אז א היימישער זאל מיינען " "8און שרייבט ווי אין עווריט וועט זיי
זיכער נישט בייפאלן ,ווי האט געזאגט ר' מיכאלע זצ"ל "פע פע פע,
כ'האב זיי נישט אויסגעזאגט כ'בין א איד"!!)
די צווייטע איז נישט ממש אן אבזערוואציע ,נאר אויך פשוט א עצה
טובה! איר גייט אריין אין עלעוועיטער האט איר צוויי קנעפלעך צו
דריקען .צו די שטאק ווי איר ווילט פארן ,און די קנעפל צוצומאכן
די טיר ,זיך איינצושפארן עטוואס סעקונדן ביז די טיר פארמאכט
זיך אליין.
איז שטארק ראטזאם קודם צו דריקן די קנעפל צוצומאכן די טיר!
ווייל עס נעמט סיי ווי עטליכע סקונדען ביז די טיר מאכט זיך צו,
און אין יענע צייט האט איר איבער גענוג צייט צו דריקן די שטאק
קנעפל קיין ווי איר ווילט גיין .משא"כ אויב דריקט איר קודם די
שטאק און הערשט נאכדעם די טיר קנעפל ,פארלירט איר פשוט
טייערע צייט!!

קאפיטל 2
אויב זענט איר שפעט ,אדער סתם א טראפקעלע פויל ס'זאל זיך
נישט מאכן ...איז א שאד ווען מען שטעלט זיך אויף פון בענקל
אין אפיס וכדו' ,זיך צורעכט מאכן די הויזן ,אויסגראדן די טלית
קטן ,צוקנעפלן דאס וועסטל וכו' וכו' ,ווייל ווארטענדיג אויפן
עלעוועיטאר און בשעת די נסיעה ,איז דא גענוג צייט פאר די אלע
זאכן! און העכסטענס וועט איר נישט פלאצן פון די שטייטקייט
וואס די מאשין ריקט זיך!
#געשאסן צוויי האזלען מיט איין קויל!
#טיים איז מאני.....
#א פעקל נערווען ,האט מען נאר איינס! (בניגון יאסעלע" ...אידישע

נערווען" נישטא קיין בעסערס אויף דער וועלט" ,אידישע נערווען"
אוי וויי ווי ביטער ווען דאס פעלט).....
נעקסט!!
אויב יאגט איר זיך געפערליך שטארק ,און די שטייטקייט פון די
עליוועטאר מאכט אייך געפערליך נערוועז ,ווייסעך נישט וואס מען
קען טאן ...אבער וואקן אהין און צוריק אינעם עלעוועטאר בשעת
מען פארט ,אדער בשעת מען ווארט עס זאל אנקומען ,מאכט עס
בכלל נישט שנעלער פארן .און דאס איז סיי אויב וואקט מען אהין
און צוריק שנעל ,און סיי ווען מען וואקט אהין און צוריק  ...גאר
שנעל!

קאפיטל 3
גיימער ווייטער....
עטליכע זאכן!
 )1זיין נערוועז האט א שטיקל מעלה ........ווייל דאס ברענגט צו
דרוקן די "רוף קנעפל" מערערע מאל ,און דאס העלפט פארברענען
א טייל די קאלעריס וואס וואלטן פארברענט געווארן פון נוצן די
שטיגן.
 )2די פארשידענע קנעפלעך אינעם עלעוועטאר "נאר פאר די פייער
דעפארטמענט" האט נישט קיין פשט!!
אמער אויב זענען די פייערלעשער שוין אין עלעוועטאר בינעך דאך
שוין נישט סטאק!! אלא מה ,עס איז פלעין געמאכט צו פארטושן
די מוחות פון די וואס האבן נעבעך "קלאסטער פאביע" ,כאילו עס
איז דא א פשוטע וועג ארויסצוקומען פון א סטאק עליוועטאר מיט
א שליסל! די אמת איז ,ווי יעדער ווייסט ,אז די סוף איז אז די פייער
דעפארטמענט קומט מיט העק און זעק ,לייטערס און ווייסעך-
וואס-נאך ,ארויסצושלעפן די פאציענטן...
נאך א מזל אז איך האב ב"ה נישט די פאביע ,ווייל די טריק פון
לייגן די פארשידענע קנעפלעך אינעווענדיג ,וואלט ביי מיר נישט
געארבייט! כ'זעה עס געהעריג דורך.
ווייטער...
 )3די נערווירענדע קלינג ,וואס די עלעוועטאר געט אויף יעדע
שטאק! ווער ברויך דאס?? גייט סתם אויף די נערווען!
איי אפשר איז עס פאר מענטשן וואס זעהן נעבעך נישט? אבער דאן
וואלט דאך גוט געווען א פשוטע קלינג ,פארוואס מוז עס זיין איינס
וואס "שטעכט" אריין אין די קישקעס?
בינעך געקומען צום החלטה ,אז עס איז פשוט א שטייגער ווי די
"אריינלייגען די הענט אין גאר הייסע אויל ,אוועקצונעמען א קאפ-
ווייטוג" סארט רפואה! אז מען זאל נישט צושפרינגען ווערן פון די
שטייטקייט וואס די עלעוועטאר פארט ,האקט די גלאק אין קאפ,
פארגעסט מען פון די אנדערע צרה.
ישן מפני חדש תוציאו .צרות אחרונות משכחות הראשונות .קם ליה
בדרבה מיני' וכו'.
אבער למעשה איז די קלינג ווייטער נישט גוט ,ווייל דאס אליין
מאכט נערוועז! מה העלו חכמים? וואס איז עס בעסער ווי די
שטאטע ספיד?
טראכט איך אצינד ,אז עס איז נישט די דערמאנטע "הייסע אויל"
סעלושען ,נאר די "ברויט מיט די פוטער ארויף ,צוגעבינדן צו די פוס

פון א קאץ סעלושען"!!
וועסט דאך פרעגן "וואס איז די פוטער\קאץ סעלושען"? נא פרעג,
נא ,כ'ענטפער גערן ..נא?
אקעי ,ווילסט דוקא ,וועלעך דיר זאגן!
עס איז דא א חק הטבע אז "א קאץ פאלט אלץ אויף די פוס" וויזוי
זאלסט אים ווארפן אדער ער זאל פאלן וועט ער אלס לאנדען אויף
די פוס (גלייבסט נישט? טריי עס אויס!) .דערנאך איז דא א צווייטע
חק ,אז "די ברויט פאלט אלס מיט די פוטער אראפ"! (גלייבסט
נישט? טריי עס נישט אויס ,איבערהויפט ווען די ב"ב איז עראונד)...
קומט אויס ,אז אויב בינד מען צו א ברויט מיט די פיטער ארויף צו
די פוס פון א קאץ ,און מען ווארפט עס ארויף ,וועט עס נישט קענען
פאלן!!
די קאץ קען נישט פאלן אויף די רוקן ,און די ברויט קען נישט פארן
אויף די אומגעשמירטע זייט!!
אזוי וועט עס זיך דרייען אין די לופטן ,פאר אייביג! א שטיקל "היתר
כרוך".
(האא ,ביסט אן אויבער חכם! זאגסט ס'וועט פאלן אויף די זייט ,הא?
נא לייג נאך צוויי ברויט אויך ביי די זייטן!! נישט בייגעפאלן הא?)
נחזור לענינינו! די קלינג מאכט פארגעסן פון די שטייטקייט ,און די
שטייטקייט מאכט פארגעסן פון די קלינג ,און ביינע לביינע ,קומט
מען אן!
סי יו לעטער ,עליגעטער!

קאפיטל 4
אקעי ,רעדי אר נאט ,העיר קאמס מאר!
נוצענדיג די עלעוועטאר היצט שוין א שטיק צייט ,בינעך געקומען צו
די פעסטע החלטה ,אז די דיזיינער פון די עליוועטאר האט געמוזט
זיין זייער א שלעכטער מענטש !.אויב א גוי ,אן אנטעסעמיט ,אויב
א איד ...כ'ווייס .....מינימום א סעלף העטינג!
געט א קוק.
איינער קען מיר געבן איין נארמאלע סיבה פארוואס די עלעוועטאר
האט צוויי פאר טירן? כ'פארשטיי עס דארף א טיר ביי יעדע שטאק,
אבער פארוואס דארף די קעסטל אליין א טיר?
לויט מיין ארימע מיינונג ,איז עס דא פאר איין סיבה! אז זיי זאלן
זיך צומאען עקסטער!! מיינסט אז די טיר איז שוין פארמאכט??
חחחחחחחחחחחח די צווייטע נעמט נאך צוויי סקונדען! זאלסטו
זיך אויפעסן די יארן ,ס'גייט מיר נישט אן אין לינקן פאה.
און דאס אז עס פארמאכט זיך עקסטער איז מיין צווייטע ראיה אז
די צוויי טיען זענען נאר פאר רשעות! כ'מיין צו די לבנה קען מען
פארן ,שיקן א ראבאט קיין מארס! און פונקט די צוויי טירן קענען
זיך נישט פארמאכען אינאיינעם? רבותי ,עטס וועסטץ מוזן מודה
זיין אז די צווייטע טיר איז "פיור רשעות".
נעקסט!
די הענטל ארום ביי די וואנט! האסטו שוין אמאל באטראכט ווי
נידריג עס איז? אנלאנען קען מען זיך נישט דעראויף ,צו נידריג ,און
עס ליגט פונקט אויף די פלאץ ,צווישן די קני און די וועיסט ,אזוי אז
אויב ווילסטו זיך אנלאנען אויף די וואנט ,זאל עס דיר שטעכן אין דם

