
FARLORN VOG- ֿפַארלָארן װָאג   

 

Epes bin ikh gevorn nit mit alemen un  
bin avek tsu mayn doctor. 
Der doktor, a hoykher, a darer, mit 
veynig hor oyfn kop un a beyzlikher, 
hot mikh geheysn zikh oyston, hot 
oysgehert mayn harts, genumen 
mayn blut-druk, geheysn mir otemen 
tif, gekukt mir in noz, un in di oygn, 
hot mikh opgevoygn, un nokhdem vi 
er hot mir geshtelt etlekhe fragen, 
hot er zikh mit an ernstn ton 
opgerufen:  
- Ikh muz aykh shteln oyf a diete ! 
Ir muzt farlirn vog ! 
Un bald hot er mikh derlangt a 
konvert mit dray farshydene kolirte 
piln az ikh zol nemen dray mol a tog. 
Dertsu hot er mir gegebn a papirl 
mit a gantser megile, vos ikh meg esn  
un vifil ikh zol esn un hot mikh 
geheysn kumen in a vokh arum. 
Shling ikh di piln un kuk oyf dem 
papirl, dos heyst: oyf mayn diete un 
gey bislekhvayz oys fun hunger..  
Ikh ver shvakher fun tog tsu tog..ikh 
fil az di koykhes farlozn mikh.. 
Punkt tsu der vokh bin ikh vider 
baym doctor. Er ekzaminirt mikh 
vider . Hert oys may harts, nemt 
mayn blut-druk, kukt mir in di oygn 
un vegt mikh vider op, un tadlt mir 
halmay ikh farlir nit keyn vog. 
 
- Ikh muz aykh shtelen oyf a 
shtrengerer diete. Makht er 
tsu mir der doctor Ernst.Ir 
hot gornit farlorn keyn vog.. 

 
Un er git mir vider a papirl ,dos heist 
a shtrengerer diete .Heyst mir 
vayter shlingen dray mol a tog di 
piln.un zogt mi n shtreng az ikh zol 
zayn zeyer opgehit mitn esn. 

 עּפעס בין איך געװָארן ניט מיט ַאלעמען און
טָאר.קבין ַאװעק צו מַײן דָא  

ַא דַארער, מיט  דער דָאקטָאר, ַא הױכער,
כער, עזלײניג הָאר אױֿפן קָאּפ און ַא בײװ

הָאט מיך געהײסן זיך אױסטָאן, הָאט 
-אױסגעהערט מַײן הַארץ, גענומען מַײן בלוט

געהײסן מיר ָאטעמען טיף, געקוקט מיר  דרוק
אין נָאז, און אין די אױגן, הָאט מיך 

ָאּפגעװױגן, און נָאכדעם װי ער הָאט מיר 
עכע ֿפרַאגען, הָאט ער זיך טעלט עטלשגע

 מיט ַאן ערנסטן טָאן ָאּפגערוֿפען:
  

!איך מוז אַײך שטעלן אױף ַא דִיעטע -     
!איר מוזט ֿפַארלירן װָאג   

 און בַאלד הָאט ער מיך דערלַאנגט ַא 
דענע קָאלירטע יקָאנװערט מיט דרַײ ֿפַארש

טָאג.  ּפילן ַאז איך זָאל נעמען דרַײ מָאל ַא
ּפַאּפירל מיט ַא  ער מיר געגעבן ַא דערצו הָאט

און  , מעג עסן װָאס איך ,גַאנצער מגילה
און הָאט מיך געהײסן  ,װיֿפיל איך זָאל עסן

שלינג איך די ּפילן  .קומען אין ַא װָאך ַארום
דָאס הײסט:  און קוק אױף דעם ּפַאּפירל,

און גײ ביסלעכװַײז אױס ֿפון  אױף מַײן דִיעטע
 הונגער.. 
איך ֿפיל  .שװַאכער ֿפון טָאג צו טָאג איך װער

...ַאז די ּכוחות ֿפַארלָאזן מיך  
ן איך װידעריּפונקט צו דער װָאך ב   

טָאר. ער עקזַאמנירט קאיך גײ װידער בַײם דָא
הַארץ, נעמט  ןהערט אױס מײַ  .מיך װידער
דרוק, קוקט מיר אין די אױגן און -מַײן בלוט
מיר ך װידער ָאּפ, און טַאדלט װעגט מי

איך ֿפַארליר ניט קײן װָאג יאמלה   
ן אױף ַא שטרענגערער איך מוז אַײך שטעל- 

 דִיעטע
  מאכט ער צו מיר דער דקטאר ערנסט
...איר הָאט גָארניט ֿפַארלָארן קײן װָאג  

 
ס ָאד  ּפַאּפירל ַאאון ער גיט ציר וודער 

.שטרענגערגר דיעטע  ַאהייסט   

סט מיר װַײטער שלינגען דרַײ מָאל ַא טָאג ייה
ַאז איך זָאל  ,שטרענג רדי ּפילן.און זָאגט מי

.זַײן זײער ָאּפגעהיט מיטן עסן  
קוק איך אױֿפן ּפַאּפירל און הונגער  ערװיד 



Vider kuk ikh oyfn papirl un hunger 
gants geshmak. 
Ikh folg oys di diete pinktlekh.Mayn 
mogn tantst a shedim tantz.Ikh ken 
koym shlepn mayne fis..ikh fil… az 
ikh gey oys vi a likht.. 
Punkt tsu der vokh bin ikh vider 
baym doctor.vider an ekzamination 
un tsu ende vigt er mikh vider op. 
      -Ikh muz aykh shteln oyf an 
ander diete ! Makht tsu mir der 
doktor shtreng. Ir farlirt gornit 
keyn vog. 
Folg ikh der nayer diete un es shoyn 
gor vi a foygele.. 
Ikh ken koym shlepn mayne fis. 
Ikh fil az mayne koykhes farlozn 
mikh.un ven ikh darf geyn tsum 
doctor , muz ikh shoyn nemen a taxi. 
Un vider gey ikh durkh a  shtrenger 
ekzamination.Der doktor kneitsh 
dem shtern, pintelt mit di oygn, un 
ven er vegt mir vider op , zogt er tsu 
mir mit kaas 
         -Ikh muz aykh shteln oyf an 
oysergeveyntlekher diete. Ir kent 
nit farlirn keyn vog. 
Un er git mir a nayem papirl ,un 
heyst mir der nayer diete ophitn 
shtreng ven it iz mayn lebn in gefar 
Nem ikh di naye diete un zegn zikh 
mir it gants eydl.Ikh hoyb on tsu 
lebn oyf mayn eygene diete..Ikh es 
mayne libste maakholim un ikh fil 
mikh gants gut. 
In a vokh arum bin ikh vider bay 
mayn doctor. Er betrakht mir vider 
fun kop bis di fis vegt mir op, un tsu 
ende ,zogt er tsu mir mit a 
shmeykhl: 
    -Ayer mogn iz tsufridnshtelend.  
Ir hot endlekh farloyrn vog. 
Geyt on mit der diete… 
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.גַאנץ געשמַאק  
איך ֿפָאלג אױס די דִיעטע ּפינקטלעך.מַײן  

.איך קען קױם ץטַאנ- מָאגן טַאנצט ַא שדים 
שלעּפן מַײנע ֿפיס..איך ֿפיל ַאז איך גײ אױס 

..װי ַא ליכט  
בין איך װידער בַײם  ,ּפונקט צו דער װָאך

װידער ַאן עקזַאמינַאטִיָאן און צו  .טָארקדָא
.ענדער װיגט ער מיך װידער ָאּפ  

איך מוז אַײך שטעלן אױף ַאן ַאנדער -  
  ר שטרענגָאקטָאכט צו מיר דער דַאמ !עדִיעט

.רניט קײן װָאגאיר ֿפַארלירט גָא  
ֿפָאלג איך דער נַײער דִיעטע און עס שױן  

 גָאר װי ַא ֿפױגעלע
שלעּפן מַײנע ֿפיס. םאיך קען קױ  

און זן מיך.ָארלַאֿפנע כוחות ײַ ז מַאיל ֿפאיך 
מוז איך  ,טָארקװען איך דַארף גײן צום דָא

און װידער גײ איך  .יקסשױן נעמען ַא טַא
נגער עקזַאמינַאטִיָאןעדורך ַא שטר  

 ,טש דעם שטערןיידָאקטָאר קנע דער 
ען ער װעגט וו ןוא ,עלט מיט די אױגןּפינט

:סכעזָאגט ער צו מיר מיט ,  מיר װידער ָאּפ  
 

איך מוז אַײך שטעלן אױף ַאן - 
איר קענט ניט אױסערגעװײנטלעכער דִיעטע.

ג.ָארן קיין ווירלַאֿפ  
און הײסט  ,און ער גיט מיר ַא נַײעם ּפַאּפירל

מיר דער נַײער דִיעטע ָאּפהיטן שטרענג װען 
נעם איך די  .איט איז מַײן לעבן אין געֿפַאר

זיך מיר איט גַאנץ  זעגןנַײע דִיעטע און 
ָאן צו לעבן אױף מַײן אײגענע אײדל.איך הױב 

צו לעבן אױף מַײן אײגענע  דִיעטע
לים און עטע..איך עס מַײנע ליבסטע מַַאכדיִ 

.איך ֿפיל מיך גַאנץ גוט  
בין איך װידער בַײ מַײן  ,אין ַא װָאך ַארום 

 ּפָאון קֿפכט מיר ווידער ַאטרַאב טָאר.ערקדָא
זָאגט צו מיר  און ,װעגט מיר ָאּפ ביז פיס און

:מיט ַא שמײכל  
!איז צוֿפרידנשטעלענד ןגָאאַײער מ -  

  איר הָאט ענדלעך ֿפַארלױרן װָאג .
...גײט ָאן מיט דער דִיעטע-  
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