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ץ^ען טען רערט וועגן יוגגט און געזונטקייט ,שטעלט זיך מיר
 1 1פאר ,ווי לעבעריג ,סאגיע ,איוגנע טאלערין ,וואם איך האב
קעגען געלערגט פאר עטליכע יאר אין מינכען .קוקגריג אויף
איר ,וואלט קייגעם ניט איינגעפאלן צו טראכטן ,אז זי
געהערט צו רער קיגסטלערישער ראסע .א רויט ,פול פנים
טיט רוגרע ליניען ,א פעסט געבויטער קערפער ,קרעפטיג און
שטארק; עגערגישע ,זעהר לעבעריגע אויגן; טיט איין ווארט,
א ווייב פון בלוט און מוסקלען ,וזואם האט ווייגיג געהאט אין זיך
פון רער ווייבערישער שוואכקייט .פון וואנען האבן זיך געגומען
צו רעם באשעפעגיש אזוי פיל ווייכקייט און פארחלומקייט ,וואס
זי האט אויסגערריקט טיט איר פענזל — ,פאר פיל איז ראם
גערען א רעטעניש .פון איר גאנצן וועזן האט גערערט איין טאן,
וואם האט אלע איבעריגע פארטוגקלט; איר געזוגטקייט ,איר
שפראצעריגע יוגגט ,אן אגטוויקלטער קערפער ,איבערגעפילט טיט
קרעפטן .ערשט טיט רער צייט האב איך באמערקט אין איר פגים
אריגיגעלע ליגיען :רויהע ,ווילרע צונן; באזוגרערם ,וזוען זי האט
גערערט ,פלעגט פון צייט צו צייט רורכלויפן איבער רעם פגים,
שגעל ווי א בליץ ,א ווילרקייט פון א בעסטיע ,און אין רי
קאנטיגע וויגקלען פון איר הערליכן שטערן האב איך געפוגען
פיל אנגעבוירענע אינטעליגעגץ .ראם גאגצע באשעפעגיש איז
אלט געווען גיט טער ,ווי צוואגציג יאר ,און האט געהאט פיל
טאלעגט .רי פראפעסארן האבן זי געריטט .זי האט געטאלט
קי ,סטארעם שעפסן ,רעם שטילן ים און רעם ררום־היטל (איר
פאטער איז נעוזוען א אירישער גוט־באזיצער אין ררום־רוסלאנר)
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מיט פיל ליבע און פרישקייט .רערצו איז זי געווען א פרייע גאטור,
אפגהארציג ,טיילמאל ביז גראבקייט ,האט ליב געהאט אלערליי
ספארטן ,באוועגוגגען ,ליפט און לוסטיגקייט .צווי* וואכן גאך
אוגזער באקאגטשאפט בין איך שוין געווען פארליבט אין איר
ביז איבער רי אויערן ,און זי מיך האט אויך ליב געהאט ,אויף
יערן פאל ,מער פון אירע אלע איבעריגע באקאגטע.
מיר האבן גישט פיל געפארערט אייגער פון אגרערן ,גישט
געגומען אוגזער פארהעלטעגיש צו ערגסט און מיר האבן גע-
לעבט גליקליך .קיין ווייכקייטן און צערטליכקייטן האט זי גישט
ליב געהאט; זי האט גישט געוואלט בלייבן פאסיוו אפילו אין איר
ליב־־האבן .זי האט ,רוכט זיך ,גישט געוואוסט פון שטילער בייגק-
שאפט ,פון ציטעריגע געפילן; איר ליירגשאפט איז זי באפאלן ווי
א שטורעם־וויגט .טיילמאל ,גייעגריג טיט מיר אויף רער גאס,
האט זי געקאגט אגגעמען מיין האגט ,רריקן זי פעסט און צוטוליען
זיך צו טיר ,ווי א קיגר .ארער עם האט געטראפן ,אז איך
בין געזעסן בא איר ביז שפעט אין רער גאכט און איך האב
באמערקט ,ווי זי ווערט אויפגערעגט ,ווי אויף איר פגים לויפן
רורך רי בליצן פון ווילרקייט .רעמאלט איז זי פלוצלינג אויפ־
נעשטאגען און געהייסן מיר ג יין:
— גו ,פאק ריך אהיים .און מארגן קום גישט — האט זי
גערערט עגערגיש.
און קושגריג מיך פארן אוועקגיין ,אגשטאט אן עגטפער אויף
מיין פראטעסט גישט צו קומען ,האט זי טיך צוגעשטופט צו
רער טיר:
— גו ,גיי; איך וועל קומען צו ריר ,אויב עם וועט זיך מיר
וועלן; איצט פאק ריך ,גיכער!
אין רער זעלבער צייט האט מיך זעהר פאראיגטערעסירט
מייגער א באקאגטער ,א אירישער סטורעגט פון רוסלאגר ,וואם
האט זיך האלב אסימילירט אין רייטשלאגר ,שווא רצו ואל ר
האט ער געהייסן .ער איז געווען קלוג ,זעהר איגטעליגעגט ,גאר
טיט אשוואכן ,לירישן כאראקטער; ארים ,פארשטויסן און עלגט.
א צעבראכעגער מעגש .איך האב אים נעפרובט צו מאלן ,האב
פיל געארבעט איבער זיין פארטרעט ,גאר מיר האט זיך בשום
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אופן גישט אייגגעגעבן אויפצוכאפן רעם גרוגר־טאן פון רעם פגים,
ראם ,רואם טיך האט אייגגטליך רערין איגטערעסירט .ראם איז
געווען א קרייגקליך מאגער פגים ,טיט אייגגעפאלעגע באקן ,טיט
אן ארויסגערוקט טויל ,טיט א לאגגער ארלער־־גאז ,אליין פאר זיך
אפשר גישט מאום און טיפיש ,גאר פון רעם מאגערן געזיכט האט
זי ארויסגעשטארט ווי איבעריג .און ראך האט ראם פגים פאר־
מאגט עפעם טיף־סימפאטישעס ,וואם האט צוגעצויגן צו זיך,
ראם ,וואם איך האב סוף כל סוף גישט געקאגט אויפכאפן און
אויפטאלן .אין רי ליניען פון זייגע קין־באקן ,אין רי קגייטשן,
געבן טויל איז געלעגן א טארגע אוגטערטעגיגקייט ,אן אומבא־
האלפגקייט ,א האפעגוגגסלאזיגקייט ...גיין ,איך רריק מיך גישט
ריכטיג אויס .ראם אלץ איז געלעגן אין זייגע גראהע ,טיפע,
פאראוטעטעטע אויגן; אין רי ליגיען פון פגים איז געלעגן עפעס
אגרערש — א הייליגקייט? אויך גישט ראם ,ריכטיגער :א שטילקייט
און א רוהיגקייט; א רוהיגקייט פון א טויט פגים .ס׳איז געגוג
געווען ,ער זאל צוטאכן רי אויגן און פארווארפן אביסל רעם קאפ
ארוגטער ,אום עם זאל פארשוויגרן פון אים יערער שפור פון לעבן
און באוועגוגג ,און ס׳זאל זיך רוכטן ,אז מיר האבן פאר זיך א טויטן
קאפ .רער גאגצער טעגש האט אויסגעזעהן צו זיין געקגאטן פון
ליירן ,גאר אויך רי ליירן האבן גישט מער געלעבט; זיי זייגען
געלעגן טויט ,פארגליווערט אויף זיין פגים .און טראץ רעם,
איז קיין שאטן פון פארביטערטקייט ,קיין צייכן פון גאל און סאר־
קאזם גישט געווען צו געפיגען אין זיין פגים!
איך האב רערציילט סאגיען וועגן אים ,און זי איז געקומען
אים באטראכטן ,ווי עפעס אן איגריאגער פון אמעריקע .זי איז
געקומען ,בשעת איך האב געארבעט ,און ער האט פאזירט פאר
טיר ,און האט זיך גלייך געגומען אים ארוטקוקן ,פון רער גאהעגט,
פון א פערספעקטיוו ,פון א פראפיל ,אהן שום צערעמאגיעס,
גישט צו ריירן טיט אים קיין ווארט .איך האב טיך אזש פארשעטט.
איך האב גיט געקאגט שווארצוואלרן ,האב געקאגט זיין אג־
געבארעגעם שטאלץ ,וועלכן ער האט געוואוסט אפצוהיטן ,טראץ
זיין גוטטוטיגקייט .גאר סאגיע אליין האט ויך באלר געכאפט
און געגומען זיך פארעגטפערן פאר אים:
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— אנטשולריגט ,הער שחיארצוואלר — ,האט זי געזאגט— ,
וואט איך רערלויב זיך אייך אזוי צו באטראכטן .אזוי איז
שוין אוגזער נאטור .פאר אוגז עקסיסטירט ראך ניט קיין זאך,
אויסער רער ליניע און רער פארב .גישט וואר?
איך האב באטערקט ,אז זי האט געמאכט אן אייגררוק אויף
מיין באקאנטן; ער האט אפילו גישט געטראכט צו פילן זיך
באליירינט און האט געענטפערט גוטמוטיג:
— וואר; געווים.

— און אט זעהט איר ,איך שפאר טיך אלץ טיט אים (זי האט
אגגעוויזן אויף מיר) .ער זאגט ,אז זעהן רי ליגיען און רי פארב
איז ניט גענוג; טען מוז נאך פילן רי נשטה פון רער זאך .צי
איז ראם אזוי? איך האב גאך קיינמאל גישט געזעהן קיין נשטה,
איך ווייס נישט ,וואט ראס איז אזוינס .ווי אזוי זאל איך זי
פילן? ווי מייגט איר ,הער שווארצוואלרו ער האט מיר געזאגט,
אז איר זענט קלוג און איר האט קלארע באגריפן וועגן קוגסט.

— א! — האט שווארצוואלר אויטגערופן — איך בין קיין
קיגטטלער נישט ,נאר א סטורענט־־פילאזאפיע; וועגן קונסט קאן
איך נאר פילאזאפירן; פאר א קיגטטלער ווירער איז פילאזאפירן
גאר אן איבעריגע זאך.
— אט אזוי האב איך ליב ,אט ראם זאג איך אויך! איך וויל
גארגישט וויסן ,איך וויל זעהן און טאלן; זעהן און טאלן און
ווייטער נארנישט.

איך האב טיך אגגעהויבן שפארן:
— מען מוז ראך האבן הארץ ,נעפיל; טען טוז ראך האבן
א באציהונג צו רער זאך ,וואט מען מאלט; א גייטטיגע פער־־
ספעקטיוו...
און מיר האבן זיך גענומען שפארן לויט אוגזערן געוויינליכן
שטייגער.
שוזארצוואלר האט געשוויגן ,ער האט זיך ניט אזוי פיל איינ־
געהערט1 ,זי צוגעקוקט צו רער יוגגער מאלערין ,וואט איז אזוי
איינגעליבט אין ליניען און פארבן .צום טוף האט ער זיך געשטעלט
אויף איר זייט:
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— איר זענט ראפלט נישט גערעכט — האט ער זיך געווענרט
צו מיר — איינמ$ל ,וואס איר שפארט אייך .ראם לאזט איבער
פאר אונז ,פילאזאפן .א י ר רארפט נאר מאלן .צווייטנס ,זעהן
א זאך ,זעהן זי קינסטלעריש ,הייסט זעהן זי טיט הארץ ,טיט גע־
פיל ,טיט א גייסטיגער פערספעקטיוו ,טיט אלעם רעם ,וואם איר
ווילט .איר שפארט אייך וועגן ווערטער.
מיר האבן זיך געגומען צוזאמען באטראכטן מיין ארבעט.
זי איז קייגעם נישט געפעלן .מיר — נאך ווייגיגער ,ווי זיי ביירן.
אויף צי מארגנם האב איך אנגעהויבן אויף ראם גיי ,און ווירער
גישט נעענדיגט ,ווירער גענומען אים מאלן אין א נייער פאזע.
פון רעם אלעס איז $בער גארנישט ארויסגעקומען.
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אין רער צייט פון מיין ארבעט פלעגט סאגיע אפט ארייגקומען
צו מיר .שווארצוואלר פלעגט אפט מיט מיר אריינגיין צו טאניען
און פארברייגגען מיט אונז צוזאמען רעם אווגט .לאנגווייליגע
אוונטן זיינען ראם געווען .זיי האבן זיך געשלעפט פאמעליך און
אומעטיג און האבן איבערגעלאזט אין הארץ אן אומצופרירנקייט,
עפעם א שווערע ,אומבאקאגטע זארג .ער אליין איז געזעסן און
געשוויגן .מיר האבן זיך געשעמט צו ריירן ,וועגן וואס ריירן? פילאזא־
פירן?—אונזערע אירייען אינטערעסירן אים נישט ,ער האט זייטויזנט
מאל געהערט .פלוירערן? — ראם איז געווען אוטמעגליך; זיין
געגנווארט האט $נגעווארפן א טונקלען שאטן אויף אונזער
געטיט .פון זיין גאנצן וועזן האט געווייט א האפענוגגסלאזיגקייט,
א וויסטער אומעט פון שוין לאנג חרוב־געווארעגע וזועלטן .אין
זיין נעגגווארט ,רוכט זיך ,האט טען געקאגט טראכטן און ריירן
נאר וועגן איין זאך — וועגן טויט.
און אין רי לאנגווייליגע אוונטן האב איך זיך צונעקוקט צו
זיין פנים ,האב שטורירט יערע איינציגע ליגיע ,יערן איינצינן
קגייטש ,יערע באוועגונג ,יערע מיגע ,יערן בליק .און גאנץ גיך
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ה$ב איך אגטפלעקט א שרעקליכן סור :רער $רימער טענש
ה$ט טיף פארגעטערט רי ס^גיע ,ער ה$ט זי געגעסן טיט די
אויגן ,ער ה$ט זיף פארליבט אין איר ,פארליבט אומזיגיג ,טיט
רער נאגצער קראפט פון זיין האפעגונגסלאזיגקייט! אז זי האט
נערערט ארער איז געהעגטער צוגעגאנגען צו אים ,האט זיך זיין
געזיכט מארנע געעגרערט .עם ה$ט אויסגעזעהן ,ווי רי פאר־
גליווערטע ליירן זאלן צעשט$לצן ווערן; זיי זייגען געווארן לעבעריג,
האבן רערציילט שרעקליכע ,הארצרייסנרע געשיכטעס און האבן
געבעטן ,געבעטן ...אך ,ווי ווירעריג ראם פגים איז אין רי
מאטענטן געווארן! ווי אוטבאהאלפן ,ווי קרייגקליך שוואך ,ווי
רחטגותדיג און ווי גאריש :איך האב פיל מאל גיט געקאגט
איבערטראגן און האב טיר פאררעקט טיט רי הענט רי אויגן.
און סאגיע — זי האט זיך געלאגגווייליגט .געפילט זיך טרויעריג,
מיר און אפאטיש גאך אזא אווגט ,און ראך האט זי נישט געזוכט
קיין וועג אפצוהאקן טיט אים .פארקערט :זי האט אים שטעגריג
געבעטן קוטען און האט געהאט פרעטעגזיעם ,אויב ער האט זיך
א טאג צוויי ניט געוויזן.
— זאג סיר — ,האט זי טיט טיר געטעגעט גאך רעם ,ווי ער
איז ארויסגעגאגגען ,צו וואס לעבט אזא טענש?
איך האב געשוויגן ,נאר זי איז צוגעשטאגען צו טיר ,פוגקט

ווי ראם וואלט געווען מ יי ן שולר און מ יי ן לעבן.
— ער גלויבט אין גארגישט ,ליבט גארגישט ,האפט אויף
גארגישט .אלץ ,אלץ איו אים גלייך! קיין זאך אינטערעסירט אים
נישט ,נישט קיין ביכער ,נישט קיין מעגש ,גישט קיין קוגסט —
גארנישט ,ווי אזוי זשע לעבט ער? זאג טיר ,איך פרעג ריך.

— ער לעבט ,ווייל ער לעבט ,צו וזואס לעב איך? צו וו^ס
לעבסט רו?

— איך? איך האב ליב רי קוגסט!
זי האט רי ווערטער ארויסגערערט טיט אזא שטאלץ און
זיכערקייט ,אז זי האט געקאגט איבערצייגן רעם גרעסטן סקעפ־
טיקער .רי קיגסטלערין אין איר האט זיך אגגערופן און האט
געפינקעלט אין אירע אויגן.
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— און אפשר האט ער ארך וועמען ליב .מען קאן גישט וויסן —
האב איך באטערקט קורץ.
ר האט פארשטאנען רעם וואונק ,און אויף אירע ליפן
האט ,אנשטאט אן עגטפער ,געשפילט א צופרירענער שטייכל.
ראם איז געוזוען איר ארט אווי אפצוהאקן א געשפרעך טיט
א באזונרערן שמייכל ,וואם האט בארעקט איר גאנץ פגים
און האט רערציילט פון א טיף גליק־געפיל און אייגגעליבט זיין אין
זיך ,וזאס האט קיין גרעגיץ גיט.
און אזר זייגען רורך אווגטן נאך אווגטן.
זי האט זיך געלאנגווייליגט טיט אים און האט אים צוגע־
לאסטשעט; פאר טיר האט זי זיך געקלאגט אויף רעם "שווארצן
שאטן" (אזר האט זי אים גערופן) ,וזאם ווארפט אן אן אוטעט ארף
איר נשטה ,און אים האט זי געבעטן קוטען און האט גישט ארם־
געהערט צו רייצן זיינע גערוון .זי פלעגט זיך שפילן טיט זיין
האנט ,פלעגט אים הייסן ,ער זאל בארירן רי מוסקלען פון אירע
העגט און זעהן ,ווי שטארק זי איז ,און האט זיך שטייף געשטעלט
קעגן אים אין איר יוגגטליכער פרישקייט ,אררסרוקגריג איר ברוסט.
רער ארימער מעגש האט זי געפאלגט ,וזי א קיגר.
איך האב אלץ נאך געארבעט איבער זיין פארטרעט ,כאטש
איך האב שרן געפילט ,אז רערפון וועט גארנישט ווערן ,מיר איז
רערעסן נעווארן מיין ארבעט ,נאר אט איז ארייגגעקוטען סאגיע,
אין א ווייס פוטערן היטל ,גערויטלט ,קלינגענריג טיט רי גליטש־
אייזגס ,וואם זי האט געהאלטן אין רער האנט ,און האט טיט-
געבראכט טיט זיך אין צימער אריין רי פרישקייט און שייגקייט
פון פראסטיגן ,זוגיגן וזיגטער־טאג ,צו וזעלכן זי איז אזר עגליך
געווען .שווארצוואלר איז אויפגעשטאגען איר אנטקעגן און האט
זי באגריסט לוסטיג און ררייסט ,גאר נישט ווי זיין שטייגער,
ראם איז געווען אייגער פון רי קרייגקליך־לעבהאפטע מאטעגטן,
עגליכע צו רעם פלוצליגגען אויפפלאקערן פון א ליכט ,וזעלכע
זייגען אים באפאלן פון צייט צו צייט .ער איז געווארן רירעווריג...
פרייליך ,ווי א נייער.
— און וואם איז טיטן פארטרעט? — האט סאגיע געסרעגט.
— ס׳וועט גארגישט זיין רערפון — האב איך געעגטפערט.
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— לאז ,איך וועל פרובירן; זעצט אייך שווארצוואלר.
ד האט אראפגעווארפן פון זיך רעם מאנטל ,האט געגוטען
א בליישטיפט און געצייכנט עטליכע ליניען ,גאר ראם איז איר
באלר רערעסן געווארן ,און זי האט אוועקגעלעגט רי ארבעט.

־״ ראם איז גישט פאר טיר — האט זי געזאגט.
— גיין ,ריסעוועט מיך ,איך בעט אייך — האט שווארצוואלר זי
געבעטן — .איר רארפט טיך ריסעווען .איך בין זיכער ,אז אייך
וועט עם געלונגען ,אייך ,נאר אייך.

— פון וואנען ווייסט איר ראם? — האט זי געפרעגט פראסט.

איך פיל ראם ,אין אטתן;

— איך ווייס ,איך בין זיכער.
ריסעוועט מיך.
בעטן ,אייגריירן — ראם איז ניט גערוען אין שווארצוואלרס
נאטור .און ס׳איז אויסגעקוטען אזוי מארנע ,אזוי אומבאקוועם
צו הערן אים ריירן אין אזא טאן.

— גו ,לאזט טיך צו רוה — האט סאגיע געזאגט — איך קאן
אזעלכע פגיטער גיט ריסעווען.
— פארוואס?
— ווייל זיי זייגען גישט שיין.
שווארצוואלר איז איבערראשט געווארן פון איר קורצן ענטפער,
וואם איז ,רוכט זיך ,גישט געווען קיין גייעם פאר אים .וויפיל
מאל האט ער אליין פאר טיר גערערט טיט פאראכטוגג וועגן
זיין אויסערליכער אומגעלוטפערטער פערזאן! איצט איז ער בלייך
געווארן ,זיין שטיטוגג האט זיך פלוצליגג געענרערט .ער איז
געווארן שטיל ,פאראוטעטעט .און רי פארגליווערטע ליירן זיינען
געלעגן טויט אויף זיין פנים.

טיר האבן זיך אלע געפילט שלעכט ,און אז ער האט זיך
געזעגגט ,האט סאניע אים געבעטן קוטען ,אוטבאריגגט קוטען
טארגן צו איר ,און האט געשמייכלט צו אים און קאקעטירט טיט
אירע אויגן ,גלייך ווי אלץ וואלט געווען אין בעסטער אררעגונג.
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"א גאט האט פארלאזט רעם אלימפ און געקומען טיך וועקן:
,שטיי אויף רו איינגעשלאפענער מעגש ,רו פארשעטטער ,רו
אגטרוגעגער פון לעבן — ערוואך!׳

,ודאו איז ריין יוגגט?׳ — פארגעסן.
,וואו איז ריין גליקן׳ — פארפלויגן.

,וואו איז ריין האפענונג? — ,געשטארבן.
שטיי אויף ,שטיי אויף! א וויסטער חלום האט זיך ריר גע-
חלוטט.
"פון א ווייט לאגר בין איך געקוטען ,פאראוטעטעטער טעגשי
פון א לאגר ,וואו רער קוראל פון לעבן האט גערוישט און גע-
שפריצט אין רי אלטע פארגאגגענע רורות; פון לאגר פון רער
אייביגער שיינקייט בין איך געקומען— ריך צו וועקן :שטיי אויף!"
"א גייער טאג ווערט געבוירן אויף טזרח־זייט; א גייע
קייט ליגט אויסגעגאסן אויף טאלן און בערג ,אויף
און פעלרער ,און טיט גין־גאלרענע ראגרן באצירט ,ציהען
איבערן היטל אנצוזאגן א גוטע בשורה רער וועלט און
רער וויסטער חלום איז פארשוואוגרן — ערוואך!"

ליכטיג־
וועלרער
וואלקגס
ריר— ,

,,רי טארגן־לופט איז פול טיט פרישע ריחות ,ליגרע וויגטן
בלאזן און וועקן יערעס גרעזל און בליטל, :שטייט אויף! ערוואכטי׳.
לויטערע שטימען פון רייגע גלאקן ציטערן אין רער לופט; און
העלער ,העלער ווערט רי גייע ליכטיגקייט ,און רי זון צערייסט איר
פורפורגעם שלייער און גייט ארוים פריש און יוגג און גיי־געבארן.
ערוואך ,פארשלאפענער טעגש ,וועק רייגע בייזע און גוטע גע-
פילן ,וועק רייגע האפענוגגען — רי צייט איז געקוטען .שטיי אויף!"
״— וואס וועקט זיך אין טיר — 1ריין פארשלאפעגע יוגגט.
— רואם רוישט טיין בלוט! — עם באגערט גליק און ליבע.
*2
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— וואס בלענרט טיר רי אריגן? — * ריין אויפרערוואכטע
האפעגונג.
— שטיי אויף!"

"אראפגעריסן איו רער שווארצער שלייער פון ריינע אויגן
און פאריאגט געווארן איז רער שאטן פון טויט ,לעבן און לוסט
גיס איך אין ריינע גלירער ,איך — רער נאט פון ליבע!
— שטיי אויף!".
ראם ראזיגע געריכט ,געשריבן אין רייטשע העקזאמעטרען,
האט נעהייסן "רי אויפערשטעהונג" .שווארצוואלר האט עם טיר
געבראכט און רערלאנגט טיט א פארשעטטער מיגע.
— נאט ,לעוט דורך ,אויב ס׳איז אייך גישט לאגגווייליג —
האט ער געזאגט.
איך האב עם רורכגעלעזן און האב געקוקט אויף אים אוט־
באשטיטט.
— גו ,ראם קוקט איר טיך אן? ראם געריכט געפעלט אייך?
— יא ,געווים ,קלאסיש ,ווי עם פאסט פאר א פילאזאף .נאר
האט גישט פאראיבל ,איר זענט ,רוכט זיך ,פארליבט? גישט וואר?
ער האט זיך אביסל פארשעמט און געזאגט שמייכלריג:
— און אז יא ,איו וזואס?
— איז גארגישט.
ער איז זיך איבערגעגאגגען עטליכע טאל איבערן צימער,
ס׳איז קעגטיג געווען ,אז ער וויל עפעם ריירן טיט טיר .ער איז
געווען אין זיין לוסטיגער שטימונג ,רי אוינן זיינע האבן געפיגקעלט.
און פלוצלינג האט ער זיך צו טיר געוועגרט:
— איר ווייסט ראך געווים אין וועטען?
— געווים; אויף יערן פאל איז זי ראם ווערט.
— איר זענט אן אויפריכטיגער טעגש? איר זאגט קיין
ליגן גישט?
— רוכט זיך.
— אויב אזוי ,וויל איך ,איר זאלט מיר זאגן רי ווארהייט ,איר
זענט אייפערזיכטיג? איך וויל ראם וויסן.
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— וואס רערט איר ,שווארצוואלר? עם פאלט מיר נישט איין.
איך פארזיכער אייך; איך בין נישט אייפערזיכטיג .מיינע בא־
ציהונגען צו סאגיען זיינען זעהר גישט ערגסטע ,מיר זייגען צוריי
פרייע פויגלען ,איינמאל .און צווייטנס ,ווי זאל איך אייך זאגן...

איך האב שיער גישט אויסגעזאגט טיין געראנק ,אז אויף
וואס נישט ,נאר אויף רעם געזונטן אינסטינקט פון סאניען קאן
איך מיך פארלאזן .נאר איך האב מיך נעכאפט און ניט גע־
ענריגט רי פראזע ,ער האט ראם ניט באמערקט .ער האט געוואלט
אויסגיסן פאר מיר זיין הארץ:

— איר זענט א וואוילער מענש .איך האב אייך וזארהאפטיג
ליב .און ווייסט איר :איך בין פארליבט ,פארליבט אט ביז אהער
(ער האט אנגעוויזן אויפן האלז) .איך האב קיינטאל אזא נעפיל
נישט געהאט .איך קאן וועגן גארגישט טראכטן ,קאן ווענן גארגישט
ריירן ,וזי נאר רענן איר .איך בין גישט פייהיג צו לעבן אהן רעם
נעראנק ,מיין בלוט וזעט זיך אהן אים אפזאגן צו שלאגן אין רי
ארערן ...איר וועט זאגן ,אז איך בין א נאר ,אז איך בין רול,
נאר איר פארשטייט נישט ,איר קאנט ראם נישט פארשטיין.
איר ווייסט נישט ,וואם ראם איז אזוינס אפאטיע ,רי טויטע
עקסיסטענץ ,אהן איגטערעם ,אהן פרייר ,אהן אנטציקן ,אהן
האפענונג ,אהן גליק ,איך נאר מיך? גוט! איך וויל גישט מער,
ווי זיין געגארט .איך וזיל האבן מיין אילוזיע .איך קאן מער
נישט אויסהאלטן מיין אפאטיע ,אזוי קאן מען לאנג נישט לעבן...

ער האט זיך באלר געזעגגט מיט מיר און איז געגאגגען
אהיים .זיין פנים איז געווען אויפגערעגט ,אין רי אויגן האט
געפיגקעלט א קרייגקליך פייער און אינגאנצן האט ער אויף מיר
געמאכט אן איינררוק פון א האלב־פארריקטן.
— גו ,ריר רארף מען וזיגשן גליק צו ריין נייעם ערפאלג —
האב איך געזאגט סאניען נאך רעמזעלבן טאג — שוזארצוואלר איז
אין ריר פארליבט אויף טויט .נא ,לעז.

איך האב איר איבערגעגעבן ראם געריכט ,וזאם איך האב
נעהאט געגומען בא שווארצוואלרן .זי האט עם געלעזן און
נעזאגט ,אז ס׳געפעלט איר נישט.
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— און אזוי האסט רו א ניי הארץ באוועלטינט.
האב איך געזאגט טיט פארוואורף.
— און רו ביסט אפשר אייפערזיכטיג? איך בין ,רוכט זיך ,נאך
פריי.
— היי שעטסט רו ריך ניט צו ריירן אזויגע רייר? איך — אייפער־
זיכטיג! און אויף וועטען?
וי האט זיך צעלאכט און נעפרעגט:
— ער איו אין אטתן אין טיר פארליבט? רו טייגסט?
— פארליבט אויף טויט.
וי האט גארנישט געענטפערט ,גאר אויף אירע ליפן האט
געשפילט א שטייכל — איר שמייכל.
זיי שטאלץ —

17

אין טיטן בעסטן וויגטער איו סאגיען איינגעפאלן צו מאבן
א שפאציר אויף רי בערג ,און זי האט טיטגעגוטען טיט ויך טיך
טיט שווארצחואלרן ,מיר האבן זיך אגגעטאן ,ווי טוריסטן ,ווארעם
און לייכט; סאגיע — אין ווייסן! אין א טריקאטעגער יאקע ,וואט
האט איר פרישן קערפער צוגעגעבן גאר א באזוגרערן רייץ ,און
אין א רויים פוטערן היטל ,וואם איו געלעגן קאקעט אויף איר
קאפ; טי ר האבן ויך געקליירעט אין קורצע וזארעטע טוזשורקעס,
אין ברייטע ,געגעלטע שיך ,אין לאגגע זאקן ,וואט האבן רערגרייכט
ביו איבער רי קגי ,און אין טיראלער היטן טיט א פערער בא
רער זייט .רי ראוילערישע קלייררנג האט ,רעט אטת זאגגריג,
גיט זעהר הארמאגירט טיט שוזארצוואלרס פיגור ,גאר ער האט
זיך געפרייט טיט איר ווי א קינר .וזי איך האב שוין באטערקט,
האט ער זיך אין רער לעצטער צייט געעגרערט ,געווארן צייטגווייז
לוטטיג־־אויפגערעגט .רערפאר איו ער טיילמאל אריינגעפאלן אין
אזא שווערן אומעט ,אז ער האט געמאכט רעם אייגררוק פון
א פארריקטן טעלאגכאליקער.
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גאך האלבער נאכט זיינען מיר ארויסגעפארן פון מינכן און
אנגעקומען קיין ק ו ם ש ט י י ן פארטאג .קופשטיין איו א קליינע
שטאט אויף צפון־טיראל ,הארט בא רער בייערישער גרעניץ,
ארוטגערינגעלט פון אלע זייטן טיט בערג; פון איין זייט — טיטן
בייערישן הויכלאנר ,פון רער צווייטער — טיט א גאנצער קייט
בערג ,וואם טראגן צוזאמען רעם נאמען "קייזער־בערג" ,און
וועלכע שטייען ,ווי פאסטן פאר רי ריזיגע אלפן ,טיר האבן אפ-
גערוהט אין א רעסטאראן א שעה־צוויי ,ביז ס׳איז טאג נעווארן,
אנגעטאן רי זעקלאך אויף רי פלייצעם ,געגומען רי לאנגע
שטעקנם אין רי הענט און זיינען ארוים פון שטוב.

רי שטאט אין געלעגן איינגעהילט אין א טיפן געפל .מיר האבן
אפילו גישט רערזעהן רי הייזער פון רער קעגגאיבערריגער זייט
אין מארק ,ראם אין נישט געווען קיין געווייגליכער נעפל ,גאר
א ריקע כמארע ,וואס האט זיך אראפגעלאזט אין טאל אריין
פון רי בערג און האט שווער געלויערט איבער אלץ און איבער
אונן .מענשן האבן געוואגרלט אין טיטן רער כמארע ,ווי שאטנס,
און האבן אויסגעזעהן צו טאכן מארגע באוועגונגען .צייטנווייז
האבן ויי זיך פארלארן און צוריק באוויזן ,ארויסשווימענריג פון
רעם גראהען ים ,פון רער ערשט אויפגעגאנגענער זון אין קיין
שפור גישט געווען צו רערקענען .און טראץ רעם נעפל ,אין
געווען גענוג קאלט ,פראסטיג און גליטשיג ,און מיר זייגען געווען
נישט אויסגעשלאפן ,מיר האבן זיך רעריבער געהאלטן צוזאמען,
ווי אן איבערגעשראקענע סטארע ,צו קאנען זיך העלפן אייגער
טיט רעם צווייטנס אקסלען ,אויב מיר וועלן זיך אויסגליטשן.
מיר זיינען געגאנגען שטיל ,נישט גערערט צווישן זיך ,און אין
הארצן האבן מיר בארויערט ,וואם מיר האבן געפאלגט רעם
משוגענעם איינפאל פון סאניען צו לאזן זיך אין טיטן ווינטער אין
רי בערג .סאניע אליין ,רי שטענריג־פרייליכע ,שטענריג־עגערגישע,
איז אויך געגאנגען שטום ,ווי א זיגריגע ,און זי האט זיך אין
אמתן געמוזט פילן זינריג; באזונרערם ,קעגן טיר .וואלטן מיר
כאטש געווען אליין; זי אבער האט ניט אנרערש געוואלט ,נאר
שווארצוואלר זאל טיטגיין.
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טראץ רעם געפל ,זייגען מיר געגאגגען ביז צום בארג און
האבן אנגעהויבן ארויפצוגיין ,טיר זייגען אפגעגאנגען א היפשע
צייט ,פאטעליך שלעפגריג רי פים ,פארשלאפן און פארטראכט.
אז מיר האבן דך אויפגעהויבן אויף  2000 — 2500מעטער הויך,
האבן מיר באמערקט ,אז רער געפל איז פארשוואוגרן .רי לופט
איז נעווען קלאר און רורכזיכטיג ,כאטש ארום זיך האבן מיר גאר
נישט געקאנט זעהן .מיר האבן זיך געפוגען צווישן בוימער ,פון
ביירע זייטן וועג איז געלעגן רער פארפרוירעגער שגי /,און רער
וועג אליין האט זיך טיף אייגגעשגיטן אין טיטן ,און מיר האבן
אים געזעהן פאר זיך גאר אייגיגע מעטער ,ווייל באלר האט ער
זיך געבויגן און גענומען אין א זייט און נעפירט אוגז טיט
זיגזאגן ,ווי אלע בערג־וועגן.
— גו ,ווי פילט איר אייך ,גגעריגעם פריילין? — האב איך
געפרעגט סאניען טיט גישט ווייגיג גאל.
— זעהר גוט ,גנעריגער הער — האט זי געעגטפערט קאלט.
— שוזארצוואלר! וואו זעגט איר? — האט זי זיך געוועגרט
צו מיין באקאגטן ,וואם איז אלץ געבליבן היגטערשטעליג
היגטער אוגז.
— רי מינוט! — האט ער געשריען פון רער ווייטן און האט
געגומען לויפן צו רעריאגן אונז.
גישט פאראן עפעם ערגערם באם גיין אין בערג ,ווי לויפן
און ענרערן רעם טעמפ פון גאנג ,אזוי ארום וזערט מען זעהר
ניך מיר .איך האב אים ראם באמערקט ,נאר ער האט גע־־
עגטפערט מיט בריהשאפט:
— עם מאכט גישט אוים! איך וועל גישט מיר ווערן.
און מיר האט זיך אין רער מינוט גערוכט ,אז ער איז אין
אמתן געווארן יונגער און פרישער ,אז זיין שטים קליגגט זיכער
און קרעפטיג" ...רער גאט פון אלימפ האט געוועקט און רער"
זזועקט" ,האב איך געטראכט...
גייענריג אזוי ,האבן טיר אגגעהויבן צו באמערקן ליכט־־פלעקן
אין רי שאטגם פון רי בוימער ,וואם האבן זיך אויסגעריסעוועט
אויפן שגיי .מיר האבן אויפגעהויבן רי אויגן און רורך רעם
געפלעכט פון צווייגן האבן טיר רערזעהן שטיקער בלויען היטל.
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אונו אלע איו טיט אמאל געווארן פרייליכער .מיר האבן לאנג
שוין נישט געפילט קיין קעלט אין קערפער ,וייגענריג רערווארעמט
פון אונזער אייגענער באוועגונג ,און מיר האבן זיך גענומען גיין
מיט מער קוראוש .אונוער וועג האט זיך געררייט און געררייט,
ווי א שלאנג; רערזעלבער צעטראטעגער שניי פון אוגטן ,רער־
זעלבער פארפרוירענער שניי פון רי וייטן און אווי אהן אויפהער.
רי ליכט-פלעקן און רי שטיקער בלויער היטל זיינען צייטנוויי*
אינגאנצן פארשוואונרן .מיר ויינען שוין געהאט געגאגגען מער,
ווי א שעה־צייט ,און רער וועג ביו צום שפיץ בארג איו געווען
אויסגערעכגט אויף  5—4שעה ,אויב מען ואל אין טיטן נישט
אפרוהען אין א רעסטאראן! אויב יא — גאך מער .א לאגג־
ווייליגע פערספעקטיוז.
גאר אט האט אוגזער וועג ויך שוין ארויסגעררייט פון וואלר;
און פלוצלינג האבן מיר ויך געפילט באגאסן מיט א העלער און
ווארעמער ליכטיגקייט; א גלאגצגריגע ,קריסטאל־לויטערע ווייס־
קייט האט אגגעשלאגן אויף אוגזערע אויגן פון אלע וייטן .נאר
אומנעריכטערהייט ויינען מיר אריבערגעטראגן געווארן אין א נייער,
ווייסער ,ליכטיגער וועלט אריין .מיר האבן אויפגעהויבן רי אויגן:
רער הימל איו געווען קלאר ,אהן איין וואלקגרל ,און האט גע־
בלישטשעט און געבלענרט ,ווי א געשליפן גלאז ,ארום איו געווען
א רעלט פון שניי .ער האט געפינקעלט ארום אונו ,פון אונטן,
פון אויבן ,פון אפגרונטן ,פון רי טיפע פליינער ,פון רי שפיץ
בערג ,וואס האבן אונו ארוטגעריגגעלט — פון אלע זייטן .ראם
אויג האט זיך געבארן אין רער העלער ליכטיגקייט ,ווי אין א
קוואל פון נחת ,און האט זיך געקוויקט ביו צו ווייטאג ,ביו צו
טרערן; מיר ויינען געבליבן שטיין איבערראשט און אנטציקט.
אונזער וועג האט איצט געפירט אויפן סאטע ראנר פון
בארג ,און רי גאנצע אומגעגנט ארום אויף עטליכע מייל האט זיך
אגטפלעקט פאר אונזערע אויגן .צו־פוסן פון בארג איו געלעגן
רער "א י ן־ט א ל" ,באגרעניצט פון רער צווייטער זייט טיט הויכע
בערג; איבער רעם טאל האט זיך געשלעגגעלט רער טייך אין,
וואם האט אויסגעזעהן אויפן פאן פון ווייסן שניי ,ווי א שמאלער,
נראהער פאם .אין וויגקל פון טאל האבן מיר רערזעהן רי הייזער
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פון קופשטיין ,צוזאמעגגעווארפן אין איין קופע און קלייגע ,ווי
קארטן־שטיבלאך .איבער זיי האט זיך גאך געטראגן א ריגע
פארע ,רואם האט מיט א פליגל בארירט רעם קעגגאיבעיריגן
בארג ,ראם איז געווען רער געפל ,וואס האט געלויערט אויף רער
שטאט ,רדען טיר האבן זי פארלאזט.
און ארום זייגען געשטאגען רי בערג פון פארשיירעגער הייך,
פון פארשיירעגע געשטאלטן ,זיי האבן זיך צוגעפרעסט אייגער צום
אגרערן ארער געקראכן אייגער רעם אגרערן אויף רעם קארק.
טייל האבן אויסגעזעהן טוראריג טיט זייערע שארפע איבער־
געריסעגע ליגיען; טייל זייגען געווען אויסגעגאסן אין ווייכע ,פייגע
געשטאלטן ,ווי א שייגער פרויען בוזים .און אלץ ראם האט
געבלאגקט און געפינקעלט ,בארעקט טיט שניי און באגאסן טיט
ליכט .אין רער זייט האבן מיר געזעהן א קלייגע גרופע בערג,
טיט רריי רדילרע ,הויכע שפיצן ,וואס האבן זיך גלייך געצויגן צום
היטל .זיי האבן אראפגעטרייסלט פון זיך רעם שגיי ,ארויסגעוויזן
זייער גאקיטן ,גראהען ,פעלזיגן קערפער און האבן אויסגעזעהן
ווי פארשאלטעגע ריזן ,בייזע און שלעכטע ,נרייט אלץ אומצו-
ברייגגען ,גאר זיי זיינען צוגעשמירט צום ארט טיט גאך א
שטארקערער טאכט ...מיר האבן רערקעגט רעם "ווילרן קייזער*.
פיל שרעקליכע לעגעגרעם ,זעהר פאפולערע אין טיראל ,זייגען
פארקגיפט טיט רעם גאמען.
— א ,ווי שיין — האבן טיר אלע אויסגערופן כמעט טיט
אייגמאל.
שווארצוואלר האט זיך שיער צעווייגט פון אגטציקן ,רי אוינן
זיינען אים געווארן פייכט ,און ראם טאגערע קרייגקליכע פגים
האט געשייגט פאר גחח ,ווי ראם פגים פון א הייליגן.
— גיין ,מייגע ליבע! — האט ער אויסגערופן — עם לויגט צו
לעבן און צו ליירן הוגרערט יאר ,אום אט ראם צו זעהן איין קורצע
וויילע — .זעהט ,וואם פאר אן אפגרוגט רא איז :אט אזוי זיך
אראפווארפן און שטארבן רא אויפן ארט און בארעקט ווערן
טיטן ווייסן שגיי ,ווי אלץ ארום!...
טיר האבן געקוקט אראפ ,רואו ער האט אגגעוויזן ,און מיר
האבן רערזעהן א טיפן אפגרוגט ,פון וועלכן אוגז האט אפגעטיילט
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רער געפרוירענער שניי בא רער זייט ,אונטן אין רער טיפעניש
האט עפעם גערוישט און גערירט זיך ,ראם איז געווען א בערג־
שטראם ,וואס מיר האבן ניט געקאנט רערזעהן .מיר האבן
נאר באמערקט א לייכטע פארע ,וואס האט זיך פאמעליך נעשלעפט
פון רי שפאלטן און היילן.
רי זון איו געשטאנען איבער אונזערע קעפ .ס׳איז געווען
קענן צוועלף .רער וועג האט זיך אויף רעם ארט כמעט נישט
אויפגעהויבן ,נאר געגאנגען גלייך ,צופירנריג צו א צווייטער אוים־
הויבונג .מיר זיינען געגאנגען געלאסן ,קלאפנריג מיט רי לאנגע
שטעקנס אן שניי ,און האבן ווייניג גערערט צווישן דך.
סאניע האט אויך נעשוויגן .איך האב נאר לויט אירע אוינן
רערקענט ,וואס פאר אן איינררוק רי אויסזיכט האט געמאכט אויף
איר .רער הייטערער ,ענערנישער אויסררוק פון איר פנים
איז איצט פארשוואונרן ,און איך האב אין אירע אוינן ,אפשר
צום ערשטן מאל ,באמערקט א טיפע ,פארבאהאלטענע ביינק-
שאפט ,א רייכע מעלאגכאליע .זי האט זיך פלוצליגג נעווענרט
צו שווארצוואלרן און האט אים רערלאנגט איר ארעם .זיי זיינען
נעגאנגען צוזאמען ,איך — נאך זיי ,נאך א האלבער שעה גיין
זיינען מיר אנגעקומען אין רעם רעסטאראן ,וואם האט זיך
נעפונען אין מיטן וועג .מיר האבן אויסגעטרוגקען צו גלעזער
הייסן גליה־וויין ,געלעגט צוטריקענען אונזערע רורכגעפרוירענע
זאקן ,און מיר האבן אויסגערוהט און פארבראכט מיט רי געסט,
וואס זיינען אלע וויילע אנגעקומען פון אויבן און פון אונטן .רי
שיינע ,העלרישע טיראלער האבן אונז באגריסט ,ווי נוטע פריינט,
און האבן גערערט מיט אונז אויף זייער רייטשן ריאלעקט ,וועלכן
מיר האבן גאר מיט מיה פארשטאנען .רערביי האט יערער
פון זיי געהאלטן קענטיג פאר א חוב צוזעצן זיך א וויילע צו
סאניען און זאגן איר ,אז זי איז שיין.
— א קרעפטיג מאר׳ל — האט מיר איינער אריינגערוימט אין
אויער ,ווינקענריג מיט רי אויגן און צושאקלעגריג מיט זיין פאט־
ריארכאלער ,בלאנרער בארר.
סאניע האט ראם אויסגעהערט זעהר גוטמוטיג און האט
געשמייכלט ,גאר געשמייכלט.
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— גו ,טארש וזוי*טעת! — ה$ט סאגיע אויסגערופן ,אויפ־
הויבגריג דך פון $רט ,טיר זייגען אויך אויפגעשטאגען און
נעטאכט זיך גרייט אין ווייטערן וזעג ארק.
א העלע ,פרייליכע זון איז חוירער נעשטאנען איבער אונזערע
קעפ ,און רי בלאגקענריגע ווייטקייט האט אפגעוזארפן א שכרות
אויף רער גשמה ,טיר האבן נישט געפילט קיין מירקייט ,כאטש
טיר דינען שוין געווען עטליכע שעה אין וזעג .רי פיס האבן
זיך וזי אליין באווענט ,טיר האבן אייגגעאטעטט רי פרישע ,לייכטע,
קריסטאל־רייגע בערג־לופט ,און יערעם אויפעטעטען און אפ־
עטעטען האט פארשאפט אן אוטבאקאגט פארגעגיגן ,וזוירער האבן
זיך באחותן רי רריי שפיצן פון "ווילרן קייזער" ,אפגרוגטן ,טאלן
און פלייגער ,באצויגן איגגאגצן טיט רעט אוטגערירטן שגיי .רער
פעלזיגער קארק פון "ווילרן קייזער׳ 4האט גערויכערט ,און א קלייך
קליין וואלקנרל האט זיך געצויגן פאטעליך און האט אויסגעזעהן,
ווי אן אוטבאהאלפן באשעפעגיש ,וואט קלעטערט צו אוטגע־
לומפערט צו א פארבאהאלטעגער געסט ערגעץ אין רי שפאלטן
פון בארג .וואט העכער מיר זייגען ארויפגעקוטען ,אלץ נייע
שפיצן האבן זיך געוזויזן ,נייע געגגטן ,גייע סאלן און פלייגער,
און העט־העט וזייט האבן געשיטערט אין רער קלארער לופט
רי אלפן ,ליגגריג אגגעלעגט אויפן היטל; טיילטאל דיגען זייערע
סילועטן שארף ארויטגעטרעטן פארן אויג ,טיילטאל האבן די
אויסגעזעהן ,וזי א טעגגע וואלקגם ,באנאסן טיט ליכט ,און עט
האט זיך גערוכט ,אז זיי רוקן זיך פאטעליך ,רער "איךטאל",
רער טייך ,רי שטאט און איר אומגעגגט זייגען איגגאגצן פאר־
שוואוגדן; סיר האבן דך געפילט אפגעריטן פון יענער וואכערינער,
גראהער וזעלט ,וואט מיר האבן פארלאזט ,רריי פענשן אליין
צווישן בערג און פעלזן און ראלקגס און שגיי .רי אוטגעוזייגליכע
טוגטערקייט ,וואט איז געחואקסן אין אוגז ,האט זיך געזובט א
וועג ארויס ,און טיר האבן אגגעהויבן צו זינגען ,צו לויפן ,צו
שרייען .און ר$ם וזירער־־קול ה$ט אוגז ^פגעענטפערט פון
אלע דיטן.
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נאך מער פאר אוגז אלע איז פארשכורט געווארן שווארצוואלר.
זיין לוטטיגקייט האט דך אויסגערריקט אין רוילרע פארטען .ער
האט געשריען טיט א גארגלרינער שטים ,ארויסגערופן ראם
ווירער־־קול ,האט געזוגגען און איז געלאפן אהן אויפהער ,זיין פגים
איז געווען גערויטלט ,און זיינע אויגן האבן געבליצט ,ווי א טשוגע־
געמס .טיט סאגיען האט ער זיך געהאלטן פריי ,ווי א ברורער,
גענומען זי פאר רער האגט ,פארריכט איר ראם היטל אויפן
קאפ און נישט אפגעטרעטן פון איר אויף א מיגוט .סאגיע האט
געשטיפט טיט אים און ג^ר פון צייט צו צייט האט זי מיר צו־
געווארפן א בליק ,גלייך ווי זי וואלט זאגן :אט זעה ,וואס ס׳הייסט
ליב האבן .אזוי וויל איך ,מ׳זאל מיך ליבן ,אזוי...

אויפן וועג האבן זיך אגגעהויבן ווייזן פום־גייער ,טייל האבן
צוריקגעקערט פון אויבן ,טייל ,קוטענריג פון אוגטן ,האבן אונז
איבערגעיאגט .גאר אזוי ווי רער וועג האט זיך אלע וויילע
פארררייט אין א זייט ,זייגען מיר באלר ווירער געבליבן אליין.
פלוצלינג האבן מיר רערהערט א טארנע רופן ,וואם האט זיך
גערוכט צו קומען פון א זייט" :האפ״האפ! האפ־האפ!" ראם
ווירער־קול האט אפגעעגטפערט פון אלע זייטן ,און איירער גאך
מיר האבן זיך אריעגטירט ,וואם ראם איז אזוינס ,איז אויף
אוגז אנגעפארן ,אראפגליטשנריג זיך טיט אימפעט פון שיפן וועג,
א קליין שליטנרל ,אויף וועלכן ס׳איז געזעסן א מענש ,רויט
און רערשוויצט פון רער שנעלער באוועגוגג ...ער האט קוים
געהאט צייט צו פארקערעווען ראם שליטנרל אין א זייט טיט רעם
שנירל ,וואם ער האט געהאלטן אין רער האנט .ראם שליטגרל
האט זיך אגגעשלאגן אין רעם מויער שניי ,רער מעגש איז אוט־
געפאלן ,האט זיך עטליכע טאל איבערגעקייקלט אויפן וועג.
רערגאך איז ער אויפגעשטאגען ווי קיינמאל גארנישט ,און האט
זיך געווענרט צו אוגז האלב טיט פרעטעגזיע ,האלב טיט שטייכל:

— מען רארף זיך שטעלן אין א זייט .איך האב ראך געשריען
"האפ־האפ!" ,צי האט איר גישט געהערט?
טיר האבן זיך אגטשולריגט און געפרעגט אים ,צי ער האט זיך
גארגישט געטאן .ער האט אוגז רערקלערט ,אז ראם פאלן
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איז לגמרי נישט קיק געפערליכע זאך .העכסטגס קאן מען
זיך קייקלען ביז צו רעם ארט ,וואו רער וועג פארבויגט דך ,און
מען שטייט אויף אומבאשעריגט .ראם איז א באזוגרער ארט
אלפךספארט ,וואם מען רופט "רארלען" .מיר האבן וועגן רעם
געהערט ,גאר געזעהן עם צום ערשטן מאל ,און מיר האבן דך
גישט ווייגיג רערשראקן ,זעהעגריג ,ווי ראם שליטגרל קערט זיך
אום אין מיטן אזא גרויסן אימפעט .רער מעגש האט זיך באלו־
צוריקגעזעצט אויפן שליטגרל ,וואס האט דך געגומען אראפ־
גליטשן און איז באלו־ פארשוואוגרן .באלר אבער זיינען אגגעקומען
גייע ,און סיר האבן זיך געשטעלט אין א זייט זיי רורכצולאזן.
זיי זייגען רורכגעלאפן ,ווי א בליץ ,און עם האט געשוויגרלט פאר
רי אויגן .אויף א טייל פון די זייגען געזעסן צו פאר פאלק.
א געזוגט רויט טיראלער מיירל ,אין גאציאנאלער טראכט ,האט
פעסט ארומגעגומען מיט אירע העגט א מאגספערשוין ,וואם איז
געזעסן פארעגט און האט געפירט ראם שליטגרל ,ראם מיירל
האט פארווארפן רעם קערפער צוריק ,כרי צו האלטן ראם
גלייכגעוויכט ,און טיט רי פים האט זי דך פון צייט צו צייט אייג-
געגראבן אין שגיי ,כרי קלעגער צו מאכן רי איגערציע .מיר
האבן גאך נישט געהאט געגוג צייט ,כרי צו אגטציקן דך טיט
רער לוסטיגער ,טיט גליק שפראצגריגער ערשיינוגג ,ווי זי איז
באלו־ פארשוואוגרן פון אוגזערע אויגן ,און פון רער הייך האבן
זיך ווירער געלאזט הערן רופן" :האפ־האפ! האפ־האפ!".
— טיר וועלן אראפרארלען? — האט זיך סאגיע פלוצליגג
געווענרט צו סיר.

— רו האסט נישט טורא? — האב איך געפרעגט.
— וואם פאלט ריר איין?
— און אויב רו וועסט פאלן?

— וועל איך סיך אויפהויבן.
איך האב זי געלויבט פאר איר מוטיגקייט ,און זי איז זעהר
צופרירן געווען פון קאטפליטעגט ,זי האט מיר צוגעווארפן א
ליבליכן בליק ,האט סיר פעסט גערריקט רי האגט און האט
געזאנט:
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 איך מוז מיך צוריקקערן צו מיין קאראליער .רער "שווארצערשאטף וועט בייגקען נאך מיר .ער איז הייגט אזוי אינטערעסאנט:
רו ביסט אייפערזיכטיג?
 ניין.— מיר רעלן אראפר^רלען צוזאמען אויף איין שליטנרל?
— אויב רו רילסט.
— גוט — .זי ה$ט מיר נ$ך אמ$ל גערריקט רי האגט און
איז צוריקגעגאנגען צו שווארצראלרן.
אונז האט רערי^גט א פוסגייער ,א הויכער ,ברייט געוואק־
סענער טיר^לער ,טיט רעם פאטריארכאלן געזיכט און בלאגרער
בארר — רערזעלבער ,ראם האט מיר איינגערויטט אין אויער:
"א קרעפטיג מאר׳ל" .צוליב אוגז איז ער געגאגגען פאטעליכער,
און טיר ה$בן טיט אים גערערט פון רי בערג ,פון רי לאוויגעם,
פון רעם בערג־־לעבן .ער איז גערען שט$לץ טיט זיין לאנר און
טיט איר שייגער נאטור .ער ה$ט אוגז פארציילט ,אז אין רעם
רעסטאראן אויבן פייערט עפעם א פאראיין זיין פעסט ,ער אליין
געהערט צו רעם פאראיין; אז שלאפן אויבן רעם נערים גישט
זיין ראו ,און מיר רעלן געוויס מוזן אראפרארלען צום אוגטערשטן
רעסטאראן .ער האט אונז רערקלערט ,אז ס׳איז אבסאלוט
קיין שום געפאר נישט .פארבלאנרזשען איז אומטעגליך .רער
וועג האלט אוגז שטעגריג אייגנעשפארט צרישן צוויי טויערן .נ$ר
אויף איין $רט ,ראו רער שניי איז גירעריג און רער וועג גייט
הארט נעבן אפגרוגט ,רארף אן אומגעניטער מענש זיין פארזיכטיג.
ער ה$ט אוגז געראטן רורכצוגיין ראם ארט צופוס ,רייל פאר
עטליכע יאר האט רא פאסירט אן אוטגליק.
גאנץ גיך זיינען מיר אנגעקומען צו רעם $רט .רער טיראלער
האט ארעקגעשארט רעם שניי פון ראגט ,און טיר ה$בן געזעהן
פאר זיך א שטיין ,אויף וועלכן עם איז גערען אויסגעקריצט רער
נאטען פון רעם אוטגליקליכן ,ראם איז רא אר^פגעפאלן ,און
רער טאג ,רען ראם איז געשען,
מיר האבן אהאפגעקוקט ארונטער ,און אוגז האט געשרינרלט
פאר רי אוינן פון גרויסער טיפעגיש .עפעם אן אינסטיגקטירער
פרור אין אנגעפאלן אויף רער נשמה ,קוקנריג אין רעם אפגרוגט
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אריין ,אפילו רי ווייסקייט פון שניי האט קוים אפגעשלאגן פון
רארט .געהענטער צו אוגז האבן פון אלע זייטן ארויסגעשטארט
פעלזן .ראם איו געוזען רי "טייפלם־היילע" ,וואם איז געווען
באציייכנט אויף אוגזער קארטע ,א וזיסטער שרעקליכער אפגרוגט,
וואס איו בטעט אומצוגענגליך .ס׳איז פאראן אהין עפעם א וועג
פון יענער וייט בארג — האט אונו רער טיראלער רערקלערט —
אט רער וועג איז איצט פארווייט .ווטער קוטט מען אהין צו,
און אין טיטן העלן טאג איו רארט פיגסטערליך.
— און ווי טיף איו רא? — האט איינער פון אונו געפרעגט.
רער טיראלער ,אנשטאט צו עגטפערן ,האט אגגעגוטען א
פולע האנט שניי ,אים צוזאטעגגעפרעסט און אראפגעווארפן .ער
האט צוגעבויגן רעם אויער און ס׳זייגען רורך עטליכע סעקוגרעם
ביו רער קלאפ האט זיך רערהערט.
— איבער צוויי הונרערט טעטער — האט ער געענטפערט.
אונו האט אנגעהויבן אביסל קאלט צו ווערן ,עם האט גע־
נוטען בלאון א פראסטיגער ,שגייריגער וזיגט ,רער היטל איו
געווארן מאט ,אין רער לופט איו געלעגן א טוגקלקייט .עם
האט אויסגעועהן ,וזי אין טיטן בעסטן לייכטן איו רי וון געוזארן
איבערשראקן און פארציטערט .פון רער וזייטן האבן ויך פון צייט
צו צייט געהערט טשוגהריגע קלעפ ,וזי טען וראלט האקן בויטער
אין וואלר .טיילטאל האט ויך אונו גערוכט ,אז א געוזיטער
קוטט אן ,און רי רוגערן קייקלען זיך רארט ,אוגטערן בארג.
באלר האט ויך רער היטל אינגאנצן פארצויגן ,און רער ווינט
האט געבלאזן אין פנים אריין טיט שטיקער געפרוירענעם שניי.
ראם איו געגאנגען א שגיי־לאוויגע איבערן ,,וזילרן קייזער" ,און
רער וזיגט האט אהער פארטראגן א טאסע שגי* ,וואם האט
בארעקט רעם היטל.
— ראם גערויערט גישט לאגג — האט אונו רער טיראלער
געטרייסט :רא גייט קיין לאווינע גישט — .און רערביי האט ער
אונו געלערנט ,וואם צו טון ,אז א לאוזינע טרעפט.
— טען רארף אט אווי טון.
ער האט אויפגעהויבן רי הענט און גענוטען טיט רי פיס ציהען
זיך אין רער הייך.
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— שווימען ,אט אזוי — האט ער געוזיזן — ארויסשוזימען
פון שגי׳? — ער האט ארגו געגעבן רי עצה און אליין האט ער אוגז
פארלאזט .מיר האבן אים באלר פארלוירן פון אויג .מיר
זייגען געווארן אוטרוהיג און געווארט אויף א לאוויגע שגיי ,תאם
וועט קומען אוגז באגראבן לעבעריגערהייט אוגטער זיך .וזי
שרעקליך ראם מוז זיין ,רערשטיקט צו וזערן ביסלעכוזייז אוגטער
רער וזייסער טאסע! ראם איז א לאגגער שרעקליכער טויט.
עם טרעפט ,אז פארפאלעגע טוריסטן טוטשען זיך אזוי טיטן טויט
גאגצע פיר און צוואגציג שעה .און פארוואם האט ער אונז
פארלאזט? — האבן מיר געטראכט — געווים געוואלט זיך אליין
ראטעוזען ,זעהעגריג ,אז טיר קאגען גישט גאכאיילן נאך אים!
״שווימען ,אט אזוי" —...האבן מיר נעחזרט אין געראגק .און רער
שגיי ,ראם האט אונז ערשט גישט לאגג אזוי אגטציקט טיט זיין
קלארקייט ,וואם האט געקוויקט ראם אויג און נעגאסן שטראטען
לוסטיגקייט אין רער נשטה — רערזעלבער שגיי איז אוגז איצט
פארגעקומען ,ווי א שרעקליכע ,גראהע ,כאאטישע טאסע ,בא־
שאפן גאר צום פאררערבן.
אונזער שרעק האט אבער נישט לאגג גערויערט .רי שגיי-
טאסע האט זיך רורכגעטראגן .עם זייגען גישט אריבער קיין
גאגצע צען טיגוטן ,און מיר האבן ווירער געהאט איבער זיך א
קלארן היטל ,א בלאגקעגריגן ,ווי א געשליפעגע גלאז ,און רי
זון האט געשאטן טיט ווארעמע שטראלן; רער שגיי האט גע־
בליצט און נעבלענרט ,און אוגזער לוסטיגקייט האט זיך צוריק־
נעקערט צו אוגז טיט גאך א טאפעלטער קראפט .גאגץ גיך
האט רי לוסטיגקייט רערגרייכט א גראר פון עכטן שיכרות .טיר
האבן זיך אין טיטן וועג אגירערגעזעצט אויפן שגיי און געגוטען
זינגען עפעם א ליר טיט א שאלגריגער שטים .אפגעריסן פון
רער אוגטערשטער וזעלט ,האבן מיר זיך געפילט באפרייט פון
אירע קייטן .שווארצראלר איז געווארן טיט אוגז אויף "רו",
און מיר ביירע האבן זיך רערלויבט טיט סאניען זעהר פיל.
מיר האבן זי געקושט ,געפירט זי פון ביירע זייטן אוגטער רי
ארעטס ,ווי רי סאטירן רי געפאגגעגע פייע אין רובעגסעם א
בילר .זי האט זיך געריסן פון אונזערע העגט און אונז טיט־
8
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געשלעפט פאראוים און פלוצליגג האט זי זיך אנירערגעווארפן
אויפן שגיי און האט זיך צעלאכט ,אז ס׳האט געהילכט ארוס.
רעי פעלזיגער קארק פון "ווילרן קייזער" האט אלץ גערויכערט,
רער וואלקן איז געוזארן אלץ גרעסער און גרעסער און האט
זיך אראפגעלאזט גירעריגער .ער האט זיך גענוטען לייגן אויף
רי שפיצן בערג ,רואם סיר האבן שוין געהאט אונטער זיך ,אז
טיר זיינען אגגעקוטען צו אוגזער ציל ,צו א רעסטאראן ,וואט
האט זיך געפוגען אויף א הייך פון צוויי טויזנט פינף הוגרערט
מעטער ,איז שוין א געריכטער וואלקן געלעגן אוגז צופוסן און
האט בארעקט אונטער זיך אלע שפיצן ,אפגרוגטן און פלייגער.
גאר העכער פון אוגז האבן געבלישטשעט אין זייערע ווייסע
טאגטלען רי בערג ,באגאסן טיט רעם ליבליכן שיין פון רער
אווגט־זון.
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מיר האבן שוין געהאט אפגערוהט ,אפגעגעסן ,און א זיסע
טירקייט איז געווען אויסגעגאסן אין אלע אוגזערע גלירער ,רי
טירקייט איז רא געווען אנרערש ,ווי אלץ ארום .זי האט כישט
געגויגט צו שלאפן ,נאר וואך צו זיין ,צו הערן און צו זעהן
און צו רירן זיך .נאר טיט שווארצוואלרן איז געשען אן איבער־
קערעגיש .ער איז אריינגעפאלן אין זיין שווערן אומעט ,געזעסן
באם טיש ,אגגעשפארט אויף א האגט ,און האט געגלאצט טיט
זייגע פיגסטערע אויגן ,גישט צו ריירן קיין ווארט .מיר האבן
אים געלאזט זיצן און זייגען ארוים פון רעסטאראן צו זעהן,
ווי רי זון גייט רא אוגטער אין רער וועלט.
רער וואלקן ,וואס איז געלעגן אוגטער ארגז ,האט זיך געגוטען
רויטלען .ערטערווייז ,רארט ,וואו רי זון האט זיך צוגעלאזט,
זייגען געלעגן פורפורגע פאסן; באלר איז רער פורפור געווארן
פייערריג־רויט ,און עם האט זיך גערוכט ,אז רי געריכטע טאסע
האט זיך אעעצוגרן און פלאקערט .געהעגטער צו אוגז איז
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רער וואלקן געווען טוגקל און איבערגעצויגן טיט א לייכטער
וויאלעט־פארב .רי טעטפעראטור איז ראש געפאלן .אלע ענרע־
רוגגען זייגען רא פארגעקומען טיט אן אוטגעווייגליכער שגעלקייט.
אויף רעם וזאלקן האט זיך אנגעהויבן א שפיל פון פארבן ,וואט
האבן זיך געביטן פון מיגוט צו מיגוט ,טוגקעלער און העלער
געווארן .עס האט אויסגעזעהן ,ווי לייכטע שאטגם פון ראזע,
רויט ,פורפור און וויאלעט ,זאלן ציהען אהין און צוריק ,בייטן רי
ערטער און אוועקשטויסן אייגער רעם צווייטן .רי זון איז אנגעקומען
געהעגטער און האט זיך געגוטען טוגקען אין רעם וואלקן ,גלייך ווי
זי רראלט זיך וועלן אויסבארן אין רעם ים פון רי פארבן .ארום
האבן ארויסגעשטארט רי בערג און האבן שטיל און ערגסט זיך
צוגעקוקט ,וזי צו א הייליגער צערעטאגיע .זייערע שפיצן זייגען
גאך געווען העל באלויכטן ,און עם האט זיך גערוכט ,אז זיי
באוואוגרערן אט רעם וואלקן ,וואס איז אויסגעהארעוועט אין
זייערע שפאלטן און האט זיך געלאזט אין רער וועלט ארק ,און
האט זיך פארשפרייט און צעלעגט ,און שליגגט איצט איין רי זון.
באלר איז פארשוואוגרן געוזארן רי לעצטע רייף פון רער
זון ,און רי שפיצן פון רי בערג האבן אלץ גאך געפיגקעלט און
געלויכטן .רער וואלקן אוגטן איז טיט אמאל טוגקל גערוארן,
און גאר אויף רעם ארט ,וואו רי זון איז אונטערגעגאגגען האט
אלץ געברעגט א פייער ,גלייך ווי אוגטער אים וואלטן גליהען
פייערריגע קוילן.
טיר זיינען געשטאגען אין צווייען :איך און סאגיע .זי איז
געווען אגגעלעגט אויף טיין אקסל ,און טיר האבן געשוויגן.
עם איז געווארן טרויעריג-טוגקל ,פראסטיג ,רי פארבן זייגען
אויסגעלאשן געווארן ,און רער וואלקן האט געגוטען ווערן
גראהליך־־שווארץ .גאר אויף רי שפיצן פון רי בערג זייגען גאך
אלץ געלעגן ראזע שאטנס .גלייך הינטער אוגזערע אקסלען איז
געלעגן רער קיילעכריגער שפיץ פון אוגזער בארג .מיר האבן
זיך אוטגעקוקט און גיט געגלויבט רי אייגענע אויגן .ער אין
געוזען איגגאגצן אייגגעהילט אין א פארביגן טאנטל ,וזאס זיין
קאליר איז גיט מעגליך צו באצייכעגען טיט וזערטער .ראם אין
געווען אן ארט ראזע ,געמישט טיט וזיאלעט ,צארט און וזייך ,ווי
*3
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רי פארבן ,וואם טיר זעהען גאר אין חלום .און ווייטער ,ווייטער,
וואו גאר ראם אויג האט רערגרייכט ,האבן געגליהט אין רער
רעמערוגג רי שפיצן פון רי אלפן ,און עם האט זיך גערוכט,
אז זיי זיגגען א שטילע מעלאריע אלע אין איין כאר און אז אין
רער טוגקעלער לופט ציטערט ראם געזאגג און ווערט פארלארן...
סאי״יע האט זיך צוגעטוליעט צו מיר ,איך האב רערפילט,
איר בוזים פרעסט זיך צו צו מיין קערפער ,זי האט ארומגעוויקלט
איר האגט ארום מיין האלו און האט מיך געקושט .נעבן אוגז
זיינען געשטאגען מעגשן :גישט זיי איז אייגגעפאלן צו שטייכלען,
גישט אוגז צו שעמען זיך .אוגזער פאזע איז געווען אזוי אייגפאך
און פארשטעגרליך ,ווי רי גאגצע שייגע וועלט ארום .פלוצליגג
האבן טיר רערזעהן שווארצוואלרן ,ער איז געשטאגען און געגלאצט
אויף אוגז ,און זיין ארלער־גאז האט טארגע ארויסגעשטארט.
ער האט געציטערט פון קעלט ...אך ,ווי שרעקליך זיין פגים
איז נעווען! אזוי זעהען אוים גאר מעגשן ,ווען מיר זעהען זיי
צום לעצטן מאל ,איירער רער טויט בעגשט זיי טיט זיין רוהיגקייט.
איך האב געלאזט סאגיען און צוגעגאגגען צו אים.
— אייך איז קאלט? — האב איך געפרעגט.
ער האט געשוויגן.
— מיר וועלן זיך באלר רערווארעטען .רא איז גישטא וזאו
צו שלאפן.
— יא — האט ער אוגטערגעברומט אומבאשטימט.
מיר האבן געגומען צוויי שליטגרלאך :אייגם פאר שווארצ“
וואלרן ,ראם צווייטע פאר מיר טיט סאגיען צוזאמען .זי איז
געווען לוסטיג ,האט מיר געקלאפט אויפן אקסל און געלאכט און
געשטיפט .טיט שווארצוואלרן האט זי זיך געוויצלט ,רופגריג
אים אלע וויילע "שווארצער שאטן".
— שווארצער שאטן ,איר האט גישט קיין מורא?
— איך גויים גישט.
— איר זעגט געווארן א לאגגווייליגער גאר.
ער האט גישט געעגטפערט ,גאר זי האט אים גישט געלאזט
צורוה .איר איז געווען לוסטיג אויפן הארצן ,זי איז געגרען
פול טיט אייגרריקן ,און רא איז גא ך פארגעשטאגען אזא רייזע
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אץ טיטן רער גאכט אויף א שליטנרל ,וזו$ם פליהט שנעל בארג־
אראם ,און צוזאטען טיט מיר ,וזי רי טיראלער טיירלאך טיט
זייערע אויסרערריילטע .איר האט זיך געראלם ריירן און רייצן
שרארצראלרן.
— אייך איז קאלט ,שרארצראלרז — האט זי אים געפרעגט.
— אביטל.
— און ראם רעט איר טון ,אז איר רעט פאלןז
ער האט ווירער געשרינן.
זי איז שוין געזעסן אויפן שליטגרל הינטער טיר ,איך האב
טיך אוטגעקערט און געלעגט רי האגט אויפן מויל^ .שרוייג!
גענוג!" — האב איך איר אייגגערויטט .זי האט זיך הויך
צעלאכט.
— מיר הויבן אן — ,האב איך געקאמאנרערעט — שרארצ־
וואלר ,איר האלט אייך גישט צו גאהעגט צו אוגז ,אז טיר רעלן
פאלן ,ברעטזט און האלט איין ראם שליטגרל ,אויב איר רילט
גישט פאלן אויף אונז ארויף .גו ,איינם ,צוויי ,רריי — טארש!
סאגיע האט מיך פעסט ארוטגענומען טיט רי העגט ,און ראם
שליטנרל האט זיך אגגעהויבן פאטעליך צו גליטשן.
— גיט אכטוגג! — האב איך גאכגעשריען שווארצראלרן —
אז רער רעג גייט רעכטם ,ברעמזן טיטן רעכטן פוס ,ליגקם —
טיטן ליגקען.
— און אויב איר רעט פאלן ,פארגעסט אייך גישט אוים־
צוהויבן! — האט סאגיע צוגעשריען.
ס׳איז שוין געווען איגגאנצן פיגסטער .רער היטל איז נערען
טוגקל און אויסגעזעצט טיט בלאנקע שטערן .רי בערג זייגען
געווען אייגגעהילט אין גראהע מאגטלען ,און עם האט זיך גע-
רוכט ,אז זיי ררעטלען אין זיי .גאר רי שטערן אויבן האבן
געפיגקעלט לוסטיג און פרייליך און זייגען געלאפן נאך אוגז
אויף אוגזער רעג .טיר האבן זיך בארעגט אין אנהויב פאמעליך
און פארזיכטיג ,ברעטזגריג טיט רי פים אהן אויפהער .ביסלעכי־
רייז האבן מיר זיך צוגעווייגט .מיר האבן געלאזט פריי אויף א
מיגוט ראם שליטגרל ,און עם האט געגומען לויפן טיט איטפעט.
אונז איז טיט אטאל רארעם געווארן .און פלוצליגג ,בא רער
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ערשטער בויגונג פון וועג — בוך! אונזער שליטגרל האט דך
אעעשלאגן אן רער וואגט שניי ,האט אונז אראפגעווארפן ,און
אליין וזייטער געלאפן ,פארהאלטגריג דך ערשט בא רער צווייטער
בויגונג .מיר האבן דך עטליכע מאל אויסגעקייקלט אין שגיי,
איך אויף סאגיען ,סאגיע אויף מיר ,און איירער גאך מיר האבן
צייט געהאט צו לאבן און איבערצייגן דך ,אז מיר זייגען גאגץ —
בוך אויף ראם גי*! שווארצוואלר איז אגגעפארן אויף אונז מיט
זיין שליטגרל ,אלק זיך אומגעקערט ,און מיר אלע רריי האבן
זיך צוזאטעגגעקוליעט אין שגיי אייגער איבערן אגרערן .סאניע
האט דך אויפגעהויבן די ערשטע און האט זיך צעלאכט הדך
און געזונט.
מיר האבן זיך באלר צוריקגעזעצט אין רי שליטגרלאך ,וזירער
אטאל נעפאלן ,גאר גאגץ גיך האבן מיר זיך אויסגעלערגט ריכטיג
צו ברעמזן ,און אוגזער רייזע איז געגאגגען פרייליך און גליקליך.
אוגז איז אויסגעקוטען גאר אלע וויילע צו ווארטן אויף שווארצ־
וואלרן ,רואם איז אפגעשטאגען.
— האפ״האפ! — האבן מיר געשריען פון רער רייטן —
שווארצוואלר ,ודאו זעגט איר?
— רא! — האט אוגז אפגעענטפערט א שטים פון רער ווייטן,
מיר האבן אים אלץ גישט געזעהן פאר רי אויגן.
איך און סאניע האבן טיר זיך געטוישט טיט רי ערטער.
איר האט זיך געראלט זיין רער פירער ,איך האב זי ארוטגעגוטען
פאר רער טאליע ,און גאגץ גיך האט זי געלאזט ראם שליטנרל
לויפן טיט אן אומגעהויערן אימפעט .רער וועג האט זיך אלע
וויילע געבויגן ,און טיר ,אויף גארגישט אכטגריג ,זייגען רורב־
געפלויגן איין בויגונג באך רער צווייטער .שווארצוואלרן האבן
מיר שוין לאגג גיט געהערט היגטער זיך ,פלוצליגג האב איך
טיך רערמאגט אן רער "טייפלם־היילע" און האב פארהאלטן
טיט רי פיס ראם שליטגרל.
— דא טוז טען גיין צופום — האב איך געזאגט.
עם האט זיך אבער ארויסגעריזן ,אז רי "טייפלס־היילע"
זייכען טיר שוין רורכגעפלויגן אין איטפעט .טיר האבן גאר קי*ן
באגריף נישט געהאט פון רער שגעלקייט ,וואס טיר האבן רער־
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גרייכט .נאך פערציג מינוט — און טיר קומען גליקליך אן אין
אוגטערשטן רעסטאראן .מיר האבן דך אפגעשטעלט און געווארט
אויף שתארצתאלרן.
— האפ־האפ! האפ־האפ! — האבן מיר געשריען — שווארצ“
וואלר! שתארצוואלר!
קיין ענטפער איז גישט געווען .נאר א תירער-קול האט
דך אפגערופן פון אלע זייטן ,און רי שטערן האבן גערואוגקען
פון אויבן.
— שתארצתאלר! תאו זעגט איר? — האב איך גענומען שרייען
גאך העכער ,און מיין שטים האט געציטערט .איך האב פאת־
אוים געפילט אן אומגליק .אן איגערליכע שרעק האט געגאגט
ראם הארץ.
מיר דיגען צוריקגעגאגגען אים זוכן.
לאנג האט ראם גערויערט ,און רי שרעק איז געוואקסן מיט יערן
טריט אין אונזערע הערצער .מיר האבן מורא געהאט צו ריירן,
צו צוגיין געהענטער אייגער צום אגרערן .מיר האבן שוין
לאנג אויפגעהערט צו רופן "שתארצתאלר" .ראם ווארט אליין
האט באקומען א שרעקליכע בארייטונג און האט געמאכט ציטערן
יערערן גערוו ,און מיר זייכען געגאגגען באזונרער ,יערערער טיט
זיין שרעק ,און שווייגנריג געזוכט ,צום סוף האבן מיר געפונען
זיין שליטנרל שטיין אויפן טיטן תעג .שווארצתאלר איז אין ערגעץ
נישט געווען.
מיר האבן ווירער געגומען רופן ,שרייען ,זוכן — אומזיסט!
— תאם קאן ראם זיין? — האט מיך סאגיע געפרעגט ,און
איר ציטערריגע שטים האט געקלוגגען בייז און אויפגערעגט...
— איך האב מורא ,ער איז אראפגעפאלן — האב איך געזאגט.
— אראפגעפאלן?! — זי האט זיך אגגעכאפט פארן קאפ און
האט אגגעהויבן שרייען מיט א ווילר קול:
— רעטונגי רעטוע! רעטוגג!

איך האב אויך גענומען שרייען ,און ארום און ארום האט
געהילכט פון אונזערע קולות .אפילו רי בערג ,רוכט זיך ,האבן
מיטגעציטערט מיט אוגז פאר שרעק.
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איך האב געפרובט אנצינרן איין שוועבעלע נאך רעם אנרערן;
רער וזויגט האט זי* אויסגעלאשן ,און מייגע הענט האבן דערצו
נעציטערט .ראם איז געווען א טשוגענע אירייע ,וואם מיר האט
זיך נעוזואלט :אראפצולייכטן אין אפגרונט ארק פון צוויי הונרערט
טעטער טיט א שוועבעלע .איך האב טיך אריבערגעבויגן און
אלה שיער ניט געפאלן ,און סאגיע האט אלץ געשריען און
געשריען.
ס׳זייגען אנגעקוטען מענשן ס? אויבן ,זי* האבן רערהערט
אונזערע געשרייען און האבן אראפגערארלט טיט א לאטטערן.
אלץ איז באלר קלאר געווארן .רי טויער פון שניי• איז אויף איין
ארט געווען איינגעקודעטשט .פון רעם ארט איז ער אראפגעפאלן.
העלפן איז גערען אוממעגליך .באגאכט קאן מען רארט נישט
צוקומען ,און ראם וואלט אויך איבעריג נעוזען .אראפפאלנריג
פון אזא הייך איז אומטעגליך גערען ,ער זאל גישט בלייבן טויט
אויף רער שטעל...
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אט אזוי איז אוגזער חבר אוטגעקומען אין רי בערג!
מיר זייגען אראפגעקומען אוגטן ,אין רעסטאראן ארק ,גע־
פרוירן ,טויט־טיר און צעבראכן .מיר האבן אלץ גישט געקאגט
פארלאזן ראם ארט ,וואו ראם אוטגליק איז געשען .עם האט
זיך גערוכט ,אז רער טויטער ,גאר גאך ווארעמער קערפער פון
רעם אריטען מעגשן לעט אט נעבן ארגז ,און טיר רארפן גאר רי
הענט אויסשטרעקן ,כרי אים צו בארירן .און אפשר? ווער ווייס?
אפשר לעבט ער רארט און בעט הילף?! מיר האבן זיך לאגג
געררייט אויף רעם ארט אהין און צוריק .אונז האט גערראט
רי געפאר צו פארפרירן רא .צום סוף האט אוגז רער אינסטינקט
פון לעבן געפירט אראפ ,וואו מיר האבן גענוטען א נומער אין
רעסטאראן איבערצונעכטיגן .סאניע האט זיך ניט אויסגעטאן,
זי איז נאר געזעסן אויפן בעט אנגעלענט מיטן קאפ אויף מיין
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אקסל .טיר האט זיך גערוכט ,אז זי איז איינגעשלאפן אזוי.
נאר טיט איינטאל האט זי אגגעהויבן צו שלוכצן און צו ריינען
הויך און העפטיג ,און גרויסע טרערן ,ווי טראפן רענן ,זיינען
נעפאלן פון אירע אוינן .זי האט געריינט לאנג ,און אין רעם
ריינען אירן איז גערען אזוי פיל געזונטקייט און פרישקייט ,ווי אין
איר לאכן ,ווי אין איר ריירן ,ווי אין איר גאגצן ורעזן ,אזוי ריינען
טענשן גליקליכע ,רען די רארפן אפראשן פון רער נשטה עפעם
אן אוטגליק .זי איז איינגעשלאפן אויף טיין אקסל ,איך האב זי
נעלעגט אויפן בעט ,און אליין בין איך ארויסגעגאנגען אין
ררויסן.
רי נאכט איז גערען פראסטיג .ארום איז געווען שטיל .רי
רייסע רעלט איז געשלאפן און האט באהאלטן אין זיך א יוגב,
ערשט נעפטרט לעבן.
א רילרער פארלאנג האט טיך נעצויגן אהין ,צו רעם אפגרונט
רארט ,ראו ער האט זיך גערוכט צו רופן און צו צוזאגן גליק
און רוה אין דין טיפעניש .איך האב געפילט ,אז גייענריג
אהין ,רעל איך טער נישט צוריקקוטען ,און בין געבליבן שטיין
פארזונקען אין נעראנקען .פון היטל אויבן האבן געראונקען רי
שטערן און האבן רערציילט פון אייביגקייטן ,ראם פאר די איז
נלייך פרייר און ליירן ,גליק און אוטגליק ,לעבן און טויט.
און אויפן רעג צוריק קיין טינכען האבן מיר רי גאגצע צייט
נערערט פון אים .ס׳איז אויסגעקומען אזוי מארנע ,ראם טיר
זיצן רא נאר צריי אנשטאט רריי ,ראם זייגען אהער געקומען.
ריירנריג האב איך ארויסגעזאגט סאניען טיין טייגוגג ,אז ער
איז נישט אראפגעפאלן ,רי רי צייטונגען האבן באשריבן רעם
פאל ,נאר אז ער האט זיך אליין אראפגעווארפן.
— און רו מייגסט ,ער האט מיך אין אטחן ליב געהאט? —
האט זי געפרעגט ,און אויף איר פנים האט זיך צעגאסן רער
צוסרירעגער ,גליקליכער שטייכל אירער.
אך ,רער שטייכל!
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אין א חסידיש הרז

1

נישט לאנג נאך מיין אנקוטען אין ווארשע האב איך באקומען
א שטעל בא א אירן א הסיר .געארבעט האב איך בא מיין
פרינציפאל אין שטוב; איך האב געשריבן רעקלאראציעם ,געפירט
רי חשבונות און רערצו נאך האב איך געלערנט בוכהאלטעריע
טיט מיין פרינציפאלם וון ,א חתן־בחור מיט א גאלרענעם ?*יגער
און א גרויסער בעל־גאוה .רער ראזיגער בחור האט מיך אוים־
געהערט שטיל ,קוקגריג אין א זייט ,טיט א מיגע פון א געגע־
ראל ,וואס געמט אן א ראפארט .און טאמער האב איך געזאגט,
אז ער האט זיך טועה געווען ,האט ער אויף מיר אויסגעגלאצט
א פאר אויגן טיט כעם און איז זיך אוועקגעגאגגען אין טיטן רער
לעקציע .ריירן גלאט אזוי פון געבגזאכן טיט א ליטוואק ,עפעם
א שרייבערל ,איז אים גישט אנגעשטאנען .עם פארשטייט זיך,
אז איך פון מיין זייט האב אים אויך גישט זעהר ליב געהאט און
האב געקוקט אויף אים ,ווי אויך אויף מיין פרינציפאל ,פון רער
הייך ,ווי אויף ווילרע ,פאגאטישע מעגשן .איך בין ערשט ניט
לאגג אנגעקומען פון ליטע מיט א קאפ פול השכלה און איירא־
פייאישע נעראנקען ,און רי ווארשעווער חסידים טיט זייער גאנג
און לעבן ,טיט רער פארצויגענער אויסשפראך זייערער ,ראם
ציהען רי ווערטער עפעס טיט א מין זיגגעריי ,האבן מיר אויס־
געזעהן אזוי ווילר און פרעטר ,אז איך האב מיר גאר נישט געקאנט
פארשטעלן מעגשן נאך ווילרערע פאר זיי.
מיין פרינציפאל ,א פארריאטשיק בא רער אייזגבאן ,איז
גאר ווייניג געזעסן אין רערהיים .ער האט שטעגריג געהאלטן
אין איין איילן דך .קוים איז ער אהיים געקומען אויף טיטאג און
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האט אוועקכעשטעלט רעם שטעקן אין רער זייט ,האט ער זיך שוק
אככעהויבן צו בייזערן ,פארוואם רער מיטאג איז כאך כישט
פארטיג ,און ראם געמורמל זיינם ,כאטש איך האב עס אלע טאג
כטעט געהערט ,האב איך נישט כעקאכט קלאר פארשטיין.
אפטיילן רי ווערטער אייכם פון אכרערן איז אומטעגליך כעווען.
איך האב כאר געזעהן ,ווי זיין לאכגע שווארצע בארר שאקלט זיך,
רי וואכצעס ציטערן ,און פון רעם שווארץ־־באוואקסעכעם מויל
שיט זיך ארוים עפעם א מארכע ברומען ,פון וועלכן איך האב
כאר רערהערט רי ווערטער :מיטא — מיטא — קייכמאל כיש...
און רער מאכאלאג האט זיך געעכריכט טיט א לאככ-אויסכע־
צויכעכער פראזע:
כ׳הא־כיש־ק׳צאאאט!
אין טיטן מיטאכ ,צווישן איין כעריכט און רעם צווייטן ,האט
ער זיך פלוצליככ אויפכעכאפט פון ארט ,צוכעכאככען צו טיר,
האט אויסכעשאקלט רי קעשעכעס און האט אככעווארפן אויפן
טיש שטיקלאך פאפיר ,וואו ער האט פארצייככט ראם כעלט ,וואם
ער האט ארויסכעכעבן רי ארבעטער ,רערצו פארשיירעכע קוויטלאך,
טיילמאל וועקסלען א .ר .כ .און ראם אלץ איז כעווען צעקכייטשט,
צעקכוירערט ,אז איך האב רערכאך כעהאט א סך ארבעט אוים־
צוכלייכן ,אייכאררעכען און פארצייכעכען אין רי ביכער .וואס
מען ברויך צו טון ,האב איך מיך כעמוזט טער אליין משער זיין,
ווי איך האב פארשטאכען פון זייכע ווערטער .ער האט כערערט
אזוי כיך און פארצוינן און האט אזוי צוכעווארפן טיט רי העכט,
אז איך האב מער נעקוקט אויף אים ,ווי איך האב אים כעהערט.
— און יצחק׳ל ,וואע? האט ער כעפרעכט ,שליככעכריג רי
ווערטער :ר׳לערכט זיך יצחק׳לן ר׳לערכט זיך ,ר׳לערכט דיך?
כאר ער האט קייכטאל כישט כעווארט ,וואס איך וועל אים
רערציילן ,ווי כוט זיין חתךבחור לערכט זיך ,און איז צוריק
כעכאככען צום טיש עסן.
פארן ארויסכיק האט אים זיין ווייב ,א הויך־כעוואקסעכע און
כאך זעהר א שייכע פרוי אין רי יארן ,מיט ממזריש־לאכעריכע
אויכן און א מארכעם שטייכל אויף רי ליפן ,כעווייכליך צוריק-
גערופן ,אים אפכעווישט מיט רער האכט רי לאקשן ארער שטיק-
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לאך ברויט ,וואם האבן זיך געפוגען אויף זיין בארד ,און האט
געבעטן געלט .ער האט דך געבייזערט און אגגעמורטלט א
מאגאלאג ,פון וועלכן מייגע אוירן האבן גאר אויפגעכאפט רי
ווערטער" :ווירער־ווירער ,געלט־געלט" און רעם אויסגעצויגעגעם
סוף ,וואם האט געקלוגגען אביסל בעטגריג ,מיט א גמרא־גיגון,
ווי עפעס א שווערע קשיא" :וואם טויג ריר געלט?" זיין וויי ב
האט אים אוראי יא פארשטאגען ,גאר זי האט זיך ורייגיג רערפון
געמאכט ,זי האט אים צוגעקגעפלט ראם אוגטערשטע קגעפל
פון וועסטל ,געקוקט גלייך אים אין רי אויגן אריין .און איר
לאכעריגער מטזרישער בליק האט אויף אים געמוזט האבן א
ווירקוגג.
— מן הסתם ברויך איך ,אשר ...האט זי גערערט געלאסן,
און ער האט געגעבן .און רערביי האט זיין האריג פגים און זייגע
קלייגע אומרוהיגע אויגן אויסגערריקט אזא מין הגאה און גחח,
וואס האט גארגישט צוגעפאסט צו רעם אייליגן ,גיכן באשעפעגיש.
חוץ געלט און געשעפטן האט מיין פריגציפאל ליב געהאט אויך
זיין ווייב.
צי האט זי אים ליב געהאט ,צי גיין — איז שווער צו זאגן.
עם איז מיר קייגמאל גישט אויסגעקומען זי צו פרעגן וועגן רעם,
כאטש טיר האבן א סך גערערט און געשמועסט וועגן פארשיירעגע
זאכן .ווען קייגער איז גיט געווען אין שטוב ,האט זי זיך צוגעזעצט
צו רעם טישל ,בא וועלכן איך האב געארבעט ,און האט אגגעהויבן
גערערט האט זי פון אלץ ,און אלץ טיט איין
רעם שטועם.
גלייכן טאן .זי האט זיך איגטערעסירט טיט מיר ,פאיייאם
איך האב גישט חתוגה ,צי איך האב ליב עפעס א טיירל ,ארער
איך קלער גאר קייגמאל גישט חתוגה צו האבן.
— עם זייגען רא מעגשן אזעלכע ,וואס האבן קייגמאל גישט
חתונה? — האט זי זיך איגטערעסירט און געוואלט הערן מיין
מייגוגג; איך האב געהערט ,אז עם זייגען רא אלטע קאוואליערן;
איך פארשטיי גישט ...האט זי געעגריגט מיט א שמייכל.
גערערט האט זי אויף פוילישער ארט ,זיגגעגריג ,גאר ראם
זיגגעריי און ציהען רי ווערטער ,וואם קוטט ארוים בא מאגספאר-
שויגען אזוי לעכערליך ,פאסט זעהר צו רער שוואכער ווייבערי-
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שער נאטור .א שטימע האט זי געהאט זעהר אן אגגעגעמע.
אין איר קול האט זין געהערט פוילקייט ,אוטעט און באגערן.
איך האב געעגטפערט ,אז התוגה האבן איז גישט אזוי גריגג,
אז פארביגרן אויפן גאגצן לעבן קאן גאר אזא הריך ,איירל און
מעכטיג געפיל ,ווי ליבע איז .איך האב גערערט באגייסטערט,
ווי גא ר א יוגגער מאן אין מייגע יא רן — איך בין רעטאלט אלט
געווען צוויי און צוואגציג יאר — קאן ריירן רועגן ליבע .זי האט
מיך אויסגעהערט טיט כוגה ,געקוקט טיר גלייך אין רי אויגן
אריין ,און מיר איז עפעס שוועו־ געווארן איבערצוטראגן איר קאלטן,
לאכעריגן בליק .אט אזוי הערט טען אוים א קיגר ,וואם רערציילט
אלטע באקאגטע זאכן ,וואם אלע ווייסן ,גאר ווייל עם איז א קיגר
הערט מען אים אוים .איך האב געטראכט ,צי איז איר ,רער
שייגער ,שלאגקער פרוי אין רעם פאריק ,ראם געפיל פון ליבע
גישט מער באקאגט ,ווי מיר ,וזואס איך האב עם גאר געלעזן
אין ביכער ,און אין לעבן קייגמאל גישט געקעגט.
איך האב אפגעהאקט און געגומען טון מיין ארבעט .גאר
מארגן און איבערמארגן איז זי ווירער צוגעקוטען און געגומען
שמועסן .און ווי להכעיס ,האב איך באמערקט ,אז זי רערט גאר
פון אזעלכע זאכן ...און זי רערט גאר גישט ווי א חסיריש ווייבל,
גאר קאלטבלוטיג ,טיט איראגיע ,טיט יעגער איראגיע פון זעהר
שייגע גישט יוגגע פרויען ,וואם זייגען זיכער אין זיך ,אין זייער
שייגקייט .איך האב זיך אייגמאל גישט אייגגעהאלטן און האב זי
געפרעגט:
— פארוואס טראגן זי א פאריק?
איך האב טיך גישט טועה געווען .רי פראגע האט זי אוים־
גערעגט און האט איר צוגעגוטען רי רוהיגקייט און פארשגרע
קאלטבלוטיגקייט ,וואם האט מיך געערגערט .זי איז רויט געווארן
ביז אוגטער רעם פאריק.
— גלויבן זי טיר— האט זי גערערט ווייך און רערשראקן :אז
ס׳איז גישט אזא זאך ,אז מען טראגט א שייטל .וואם איז רער
מער! מען קאן עפעם גישט זיין קיין מעגש אין א שייטל? זי
מייגען ,איך טו עם טיר צוליב? וואם קאן מען טון? מען האט
ראך קיגרער ...א מאן...
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ראם מאל האט זי איבערגעהאקט רעם שטועם און האט
עטליכע טעג נישט גערערט טיט טיר.
אין עטליכע טעג ארום איז זי ווירער צוגעקוטען .טיין פראגע
איז גאר פארגעסן גערו^ר-ן ,און טיר האבן טיילמאל אוועקגע-
פלוירערט א לאנגע וויילע וועגן פארשיירעגע זאכן .זי איז גישט
געווען אזוי פארווילרעט ,ווי אין האב געטייגט .זי האט ליב
געהאט וועגן אלץ צו ריירן ,גאר איגטערעסירט ,רוכט זיך,
האט זי קיין שום זאך נישט ,און זי האט אלץ אויסגעהערט
;לייכגילטיג.
איין מאל צי צוויי מאל אין רער וואך פלעגט גאכן טיטאג
ארייגקוטען א יונגער מאן פון א יאר ררייסיג ,געקליירעט קורץ
און טיט א געגאלטער בארר; ווי איך בין רערנאך געוואר געווארן,
איז ראם געווען אירס א שוועסטער־קינר ,א רייכער ,טיט וועלכן
מיין פריגציפאל האט געהאט עפעס געשעפטן .ער האט יערעס
מאל געפרעגט רי זעלבע פראגע :וואם טאכט טען עפעם גוטס?
אשר איז נישט אין רערהיים? א שארי ער האט גישט אויסגעטאן
רעם קאפעליוש און געזעצט זיך באם טיש .מאראם פערגבערג —
אווי איו געווען מיין פריגציפאלס פאמיליעגנאטען — האט זיך
געזעצט אגטקעגן אים .מען האט גערערט שטיל ,געטרוגקען טיי
און געווארפן בליקן מיט חשר אויף מיר .רערגאך האט זיך
מיין מאראם אגגעטאן ,און זיי זייגען צוזאמען ערגעץ געגאגגען.
אויסער רעם איז אין שטוב אלץ געפירט געווארן שטרייגג
חסיריש .רער בחור איז כמעט שטעגריג געגאנגען ארומגע-
גארטעלט מיט א גארטל און אין א יארמולקע אונטערן זיירעגעם
היטל .ווען א פרעטרער מאנספארשוין איז געווען אין שטוב,
האט זיך חנהלע אויף רי אויגן גישט געוויזן .טיט פלייש זאלצן
און עפענען א הון האט מען זיך גישט פארלאזט אויף רער קעכין.
רער פרינציפאל איז אפט געפארן צום רבין ,און ווען רער חתך
בחור האט זיך אמאל רערלויבט אנצוטון א העמר סיט א גע-
פרעסטן קאלנער ,האט ער געקריגן גוט אויסגעזירלט פון פאטער.
אפילו רי טוטער האט אויף אים געשריען ,אמת ,מיט א האלב
מויל ,עפעס נאר אזוי ווי יוצא צו זיין ,נאר מער רערלויבט האט
'יך רער חתךבחור שוין גישט אזא זאך.
4
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חגהלע אין געווען גאך א יוגג מיירל פון א יאר זיבעצעך
אכצען ,זעהר א שייגע ,געראטן אין איר מוטער ,גאר ראם פגים
אירס אין געווען א סך ווייכער און האט געטראגן אויף זיך רעם
לייכטן פרישן קאליר פון א שפראצגריגער יוגגט .רער וואוקס
אירער ,רער פעסט געבויטער קערפער ,רי שווארצע ,שארף אוים־
געשגיטעגע ברעמען און רי פולע ,ליירגשאפטליכע ליפן האבן
רערמ^גט $ן רער מוטער ,גאר אין רי אויגן אירע איז גישט געווען
יעגער שטייכל ,וואס האט געפיגקעלט אין איר טוטערם אויגן.
איבעריגגס ,האב איך א לאגגע צייט גישט געוואוסט ,ווי אירע
אויגן זעהען אויס .רי גאגצע רריי חרשים האב איך טיט איר
קיין ווארט גישט גערערט .אז איך בין ארייגגעקוטען אין שטוב,
איז זי באלר ארויסגעגאגגען אין רער אגרער שטוב אריין ,און
געזעהן האב איך זי גאר ,ווען זי איז רורכגעגאגגען .און על פי
רוב איז מיר אויסגעקוטען צו זעהן איר פראפיל ,און איירער גאך
איך האב רי אויגן אויפגעהויבן זי אגצוקוקן ,אין זי שוין פאת־
שוואוגרן געוו^רן אין אגרערן צימער .זי האט טיך איגטערעסירט.
גערוכט האט זיך טיר ,אז איך האב רחטגות אויף איר .א יוגג
טיירל — האב איך געטראכט ,וואם בליהט און שפראצט פול
לעבן און שייגקייט ,וואם באוועגט זיך אזוי לייכט ,אזוי שיין און
ליבליך ,וואם וואלט געקאגט פארשפרייטן ארוס זיך גליק ,פריש־
קייט און געווגטקייט אויף יערן טריט און שריט — ,אזא יוגג,
בליהעגריג באשעפעגיש ,וואם געפיגט זיך אזוי ווייגיג צווישן טעגשן,
זיצט פארשפארט א גאגצן טאג ,זעהט קיין מעגשן גישט פאר
רי אויגן ,בליהט אפ און וועלקט אין רער פיגסטער — פאר וואס?
צו וואס? וו$ס טוט זי א גאגצן טאג? וואם קלערט זיך און טראכט
זיך אין איר יוגגען קאפ? ...זי פון איר זייט האט מיך אפילו
גארגישט באמערקט ,קיין בליק אויף מיר גישט געווארפן .טיט
גלייכע מעסיגע טריט ,גישט בייגגריג רעם קאפ אן א זייט ,אין
זי רורכגעגאגגען ,און איך ה$ב ג$ר געזעהן ,ווי רער שייגער
י קערפער רוקט זיך $פ ,ווערט פארשוואוגרן — און מער גארגישט.
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ראם האט מיך טיילמאל פאררראסן .צי ווייל איך בין א ליטוראק,
א שרייבערל ,בין איך שוין נישט ווערט ,מען ואל אויף מיר אפילו
א בליק ווארפן ,באמערקן ,אז איך געפין מיך אין שטוב? ארער
שעמט זי זיך אויף מיר צו קוקן? איר שטאלצער גאגג ,רי רוהיגע,
מעסיגע טריט ,רער זיכערער בליק פאר זיך ,האבן נישט צו־
געלאזט רעם געראגק ,אז זי איז א פארשעמט חמעוואט מיידל,
וואט האט מורא א בליק צו ווארפן אין רער זייט ,און זי איז
געווען פאר מיר א לעבעריג רעטעניש.
יערן טאג פלעג איך קומען צו רער ארבעט מיט א האפענונג,
אז היינט וועל איך עפעס נייעס געוואר ווערן ,איך וועל מיך מיט
איר באקענען ,און אהיים גיין פלעג איך זעהר אומצופרירן.
טראגנריג מיט זיך אין מוח ראם רעטעגיש ,וואט איז געבליבן
רעטעניש ,ווי געכטן און אייערגעכטן.
איך געריינק ,אז זיצגריג בא מיין ארבעט ,פלעג איך ווארטן
אויף איר מיט אומגערולר .געוואוטט האב איך ,אז אין צווייטן
צימער געפיגט זי זיך ,און איך האב געטראכט ,צי רי טיר עפגט
זיך נישט .נאר אט אין טיטן שרייבן ,אז איך בין שוין מיר
געווארן ווארטן ,עפנט זיך רי טיר :זי איז רורכגעגאגגען פאמעליך,
רוהיג און איו פארשוואוגרן אין רער קיך .איך בין געבליבן
זיצן אויף מיין $רט עפעס פארשעמט און אומצופרירן ,ווי מען
וואלט מיך אויסגעזירלט ,און איך זאל נישט קאגען עגטפערן...
מיך האט פאררראסן און ראך האב איך געבייגקט גאך איר און
האב געווארט ,ביז זי וועט רורכגיין .און יערעס מיגרסטע
גערויש פון רער טיר האט געמאכט קלאפן מיין הארץ .איך האב
אפילו איר קול קיינמאל נישט געהערט .ווי רערט זי — הויך,
שטיל ,פאמעליך ארער געשוויגר? איך האב מיך געמאטערט מ*ר
פארצושטעלן איר ריירן און שמייכלען ,און צען מאל אין טאג
האב איך מיר איר קול אנרערש פארגעשטעלט :רא האט זיך מיר
גערוכט ,אז זי רערט שטרייגג ,האלב־בייז ,ווי אלע מענשן ,וואט
זיינען גענויט זיך אלע וויילע אפצוזאגן פון לעבן און פארגעגיגן,
רא האט מיר אויסגעוויזן ,אז איר קול איז פול ווייכקייט ,גוטסקייט
און רערשטיקטע געפילן ,ארער גאר ,אז זי רערט שמייכלענריג,
לעבעריג און געשוויגר ,און איך האב מיר פארגעשטעלט ,ווי
♦4
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אירע ליפן ,אירע שייגע ,רויטע ,פולע ליפן באוועגן זיך רערביי...
גאר ראם גאגצע טראכטן האט ווייגיג געהאלפן ,און זי האט
טיך פון טאג צו טאג אלץ מער איגטערעסירט ,אלץ מער
צוגעגומען מייגע געראגקען.
ערשט גאך צוויי חרשים ,וואם איך האב פארבראכט אין רעם
הויז ,האב איך זי געטראפן לאבן צום ערשטן מאל .איך בין
ארייגגעקומען אין שטוב ,האב איך זי געטראפן מיט גאך א מיירל,
רי לעצטע האט איר געמוזט רערציילן עפעם לעכערליכעם ,און
זי האט געלאכט הויך .באם לאבן האט זי געהאלטן רי האגט
אגגעלעגט אויף איר חברטעס אקסל ,און אירע ווייסע ציין האבן
געבלישטשעט .זי האט אבער באלר מיך באמערקט ,און אין
רער זעלבער רגע האט זי אויפגעהערט צו לאבן; איר פגים איז
געווארן רוהיג ,אהן שום אויסררוק ,און זי איז באלר אריינר־
געגאגגען מיט רעם מיירל אין רער צווייטער שטוב .גאך לאגג
גאך איר אוועקגיין האט אין מייגע אויערן געקלוגגען איר לאבן,
איך האב שלעכט געארבעט ,אלע וויילע זיך טועה געווען אין
רי ציפערן.

א גאגצן טאג רערגאך האב איך מיך געמאטערט צו רער־
מאגען רעם שמייכל מיט אלע פיגקטליכקייטן ,איך האב מיך
געפילט ווי א סליעראוואטעל ,וואס האט אין רער האגט עפעס
א זאכליכן באווייז און וויל רורכרעם רערגיין רעם אמת .ראם
לאבן אירס ,ווי איך האב שוין רערמאגט ,איז געווען א פרייליכער,
לוסטיגער געלעכטער ,גישט קיין גערוזעו ,און בחגם האב איך אין
רעם געלעכטער געוואלט געפיגען כאטש איין געקלעמטע נאטע
פון רער רערשטיקטער יוגגט פון א חסירישער טאכטער.
אט אווי איז רורכגעגאגגען א חורש און גאך א חורש; איך
פלעג שלעכט ארבעטן; איך פלעג שטיין בא רער וואגט און
געוואלט אויפכאפן עפעס א ווארט ,גאר רי וואגט איז געווען צו
ריק ,ארער חגהלע האט עקסטרע שטיל גערערט — געהערט האב
איך גארגישט .איך האב געפילט ,אז רי ראזיגע חגהלע האט
בא מיר צוגעגומען אלע מייגע געראגקען ,אז איך בין גישט
אימשטאנר צו טראכטן וועגן עפעם אגרערש .איך גיי סיר קויפן
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א נייעם הוט ,א קראוואט ,און טראכט נאר רערפון ,צי אט רער
הוט און רער קראוואט וועלן איר געפעלן ,צי וועט עס מיך מאכן
שענער ,לייטישער ...איך האב אפגעשפארט פון מיטאג ,פון אג־־
רערע נויטיגע ואכן ,און געקויפט רא א שפילקע ,רא א קראוואט,
כאטש איך האב אין מק לעבן גישט ליב געהאט זיך צו פראג-
טעווען און אגגעטאן בין איך קייגמאל נישט געגאנגען פראנטיש.
איך בין עפעס ווי אן אגרער מענש געווארן .איך גערייגק ,אז
ואיינמאל ,אין שטוב זיצנריג ,האב איך באמערקט ,אז רער
קראוואט מיינער ליגט פאררוקט אין א זייט .אן אנרערש מאל
וואלט מיך ראם אפשר נאר ניט ארן .איצט אבער האב איך
מיך פלוצלינג אזוי רערשראקן און בין אזוי בייז געווארן אויף זיך,
ווי איך וואלט באגאגגען עפעס א שרעקליכע זאך .ס׳טייטש?
חנהלע האט געקאגט פונקט רורכגיין און זעהן מיך אין אזא
צושטאגר ,מיט א פאררוקטן קראוזואט ,און וואלט לאכן פון מיר!
און אז איך פלעג בלייבן אליין פאר זיך ,שפאצירנריג אין רי גאסן,
פלעג איך מיך פארטראכטן .מייגע געראגקען פלעגן מיך ווייט
פארטראגן ,און מיר איז געווארן לייכט ,גוט און פריש אויפן
הארצן .גאגצע מאנאלאגן האבן זיך אןיסגעסררט אין מיין
קאפ ...נערערט האב איך מיט חגהלען ,האב זי אויפגעקלערט,
וואס הייסט א פריי ,ריכטיג לעבן ,אז זי לעבט אין נארישקייט און
איז פארבלענרט .איך האב זי אין געראנק $נגערופן מיט אלע
ליבליכע ווערטער און איך האב געזעהן ,ווי איר פנים ענרערט זיך,
אירע אויגן פינקלען ,און זי הערט זיך איין און ווארפט אויף
מיר א פארשעמטן ,גאר א ברענענריגן בליק.
"נוטע ,פרומע נשמה" ,האב איך געמורמעלט פאר זיך.
עם ה$ט אויך פאסירט ,אז אין מיטן בעסטן טראכטן האט
זיך מיר רערמאנט איר נעלעכטער ,וואם איך ה$ב אמ$ל געהערט,
און מייגע פאנטאזיעם זיינען פלוצליגג איבערגעהאקט געווארן.
רער געלעכטער האט איבערגעריסן מייגע געראנקען ,ווי עפעס
א פאלשער טאן אין א שיינעם מאטיוו ,און איך בין געבליבן
עפעם אומרוהיג.
אין שטוב האט זיך אלץ געפירט ווי פריהער .רי מוטער סלעגט
$פט מ$ל מיט טיר ריירן ,נאר איך פלעג איר ענטפערן פויל
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און גישט ווילגריג .וואט זי האט נערערט ,האט מיך נישט
איגטערעסירט ,און וואט מיך האט יא אינטערעסירט און וועגן וואט
זי האט טיר געקאנט אזוי פיל רערציילן—וועגן רעם האט זי גאר
געשוויגן .אנהויבן ריירן טיט איר וועגן איר טאכטער האב איך
טורא געהאט .באמערקט האב איך ,אז צווישן איר און איר
טאכטער איז פאראן עפעס ,וואט איך ווייס עם גישט .נאך באלר
אין אנהויב ,אין ערשטן חורש פון טיין זיין אויף רער שטעל,
ווען חגהלע פלעגט זיך עפטער געפינען אין שטוב ,וואו איך האב
געארבעט ,האב איך ראם באמערקט .אייגמאל ,גערייגק איך,
איז חנהלע געשטאגען באם קרערעגץ ,עפעם געזוכט ארער געמאכט
זיך זוכן .רי טוטער איז ארייגגעקוטען און האט געוו^רפן צוערשט
אויף מיר א בליק ,רערנאך אויף חנהלען ,וואט האט זיך ,ווי
מיר ה$ט אויסגעזעהן ,עקטטרע נישט אומגעקערט; זי איז צוגע־
גאנגען צום קרערעגץ און האט געפרעגט איר טאכטער ,וואט זי
זוכט .חנהלע האט עפעם געענטפערט און איז באלר ארויס־
געגאגנען ,רי מוטער — נאך איר .און פון רעט$לט אן האט זיך
חנהלע פאר טיר אזוי געהיט.
נאר אין רער לעצטער צייט האט זי זיך ווירער עפטער געוויזן
און האט טיר נישט זעלטן געשייגקט א בליק .אזא בליק האט
מיר געגעבן מאטעריאל צו טראכטן אויף א גאנצן טאג ,האט
טיך נעטרייסט און געגעבן האפענוגג — גאר איך האב מיר אליין
צעשטערט מיין צופרירגקייט .איך האב טיך אטאל אריינגעלאזט
טיט רעם בחור אין א געשפרעך .ער איז געווען גאר גוט אויפ־
געלעגט ,ווייל ער האט ערשט געקראגן אריינגעשיקט פון זיין
מחותן א נייע מחנה — א זילבערגע ציגארך־טאש .ער האט זי
געררייט אין רער האנט און געקוואלן פאר נחת .מיין בוכהאלטעריע
האט ער נישט אין זינען געהאט צו הערן ,און האט אלץ געמאכט
נייע אגטרעקוגגען אין רער ציגארן־טאש :אז ראם באגילרעכץ
איז גאר אן אנרערש ,אז רער שלאם איז גאר אן אומגעווייגליכער
שלאם א .ר .ג.

— און א כלה האט איר עפעס א שייגע? — ה$ב איך נעפרעגט.
רי פראגע איז געווען אביטל צו אומגעריכט.
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ער האט אויף

מיר אויסגעשטעלט א פאר פארוואוגרערטע אויגן און האט גע־
,
עגטפערט:
— אוראי! וואט רען? איך האב נישט קיין שייגע כלה? ער
ה$ט זיך אומגעקוקט אין שטוב ,צי קיינער הערט אים גישט .ער
האט מיך באשווארן ,איך זאל קייגעם גישט אויסזאגן און האט
מיר רערציילט ,ווי ער ררייט זיך עקסטרע שבת עפעם פאר א
הויז ,וואו זיין כלה גייט געוויינליך אריין ,און זעהט זי.
— און וואט רערט ער מיט איר?
— זי קען ראך מיך גישט! האט ער געעגטפערט גלאט — אז
זי גייט פארביי ,נייג איך מיך — אט אזוי.
— און זי?
— הערסט רו! זי ווייסט ראך גישט ,ווער איך בין! אוי ,איז
זי אמאל רויט געווארן!
און ער האט אנגעהויבן צו לאכן ,ג$ר אין טיטן האט ער
זיך רערשראקן פאר זיינע אייגעגע ווערטער .טיר האט זיך
גערוכט ,אז ראם איז איגגאגצן אן אויסגעטראכטע מעשה ,אז
זיין כלה וואלט ער זיך נישט איינגעשטעלט צו זעהן ,און ראם
רימט ער זיך ג$ר אווי פאר מיר ,כרי מיר צו ווייזן ,וואט פאר
א וואוילער יונג ער איז.
— איר וועט נישט אויסו^גן? זעהט ,איך בעט אייך .איר
וועט נישט אויסזאגן! — האט ער אויסגעשריען פעטט ,און האט
זיך גענומען שפילן טיט רער ציגארן־טאש .איך האב מיך באגוצט
טיט רער געלעגנהייט און האב אים #גגעהויבן צו פרעגן וועגן
זיין שוועטטער:
— איר האט א וואוילע שוועסטער — האב איך אים געוואלט
חגפעגען — א שיין טיירל ,ועלטן...
— חנהלע? או־ווא! אויך מיר א מעגש! מיין כלה איז א סך
שעגער...
ווי גאריש ראם איז גישט ,מוז איך מורה זיין ,אז ראם ה$ט
מיך פאררראסן ,און איך האב מיך קוים אייגגעהאלטן ,איך זאל
אים גישט עגטפערן ,אז ער ווייסט נישט פון זיינע העגט און
פיס צוזאגן...
— וואס טוט זי א גאנצן טאג? — האב איך געפארשט.
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— מיין כלה?
— ניין ,אייער שוועסטער ,חנהלע...
רער טאן מיינער האט געמוזט וועקן עפעס א חשר ,צי ער
איז גערען באלייריגט ,וואס איך רייר פון חגהלען ,גישט פון זיין
כלה ,געענטפערט האט ער אומגערן:
— וואס ואל זי טון? אויך מיין דאגה! אלץ מוזט איר וויסן?!
רעם געשפרעך האט רער חתךבחור געמוזט רערציילן ,ווייל
ארום מיר איז אלץ אנרערש נעווארן ,חנהלע האט זיך איגגאנצן
נישט נעוויזן ,רי מאראם האט מיט מיר גישט גערערט און האט
נעקוקט אויף מיר עפעס קרום .פון מיין פרינציפאל האב איך
געהאט אן אנצוהערעניש ,אז איך ואל מיר שאפן א שטעל.
וו$ס טוט זי ,חנהלע? — האב איך געטראכט — רי ארימע
נשמה? איך האב איר אוראי עגמת נפש פארשאפט! צי וואס,
צי ווען? וואלט איך כאטש געקאגט מיט איר א ווארט ריירן און
זיך אנטשולריגן! גאר ווי אווי?
איינמאל בין איך נעקומען אין רערפריה צו רער ארבעט.
אין שטוב איז קיינער נישט געווען .איך בין געווען פארזארגט און
נישט אויסגעשלאפן ,אין רער קיך איז נעווען חנהלע ,און אין
מיין הארץ איו געווען אזא אומגערולר ,אז רי פערער האט נעצי־
טערט אין מיין האנט .איך האב געפילט איר יוננט און פרישקייט,
איר שלאנקען קערפער און איר רוייכן בליק רורך רער וואנט.
אלץ אין מיר האט זיך געריסן און געצויגן אין רער אנרערער
שטוב אריין ,און רי קאלטע שטומע וואנט איו זיך געשטאנען
רוהיג ,וזי א שרעקליכע מאכט ...מיין בליק איו געפאלן אויפן
שפיגל ,מיין פנים איו געווען בלאס און עפעם א מ$רגע ווייכקייט
און אומבאהאלפנקייט איו רערויף געווען אויסגעגאסן .איך האב
באוואוגרערט מיין אייגן פנים ...פלוצלינג האט זיך רי טיר
נעעפגט ,און חנהלע ,האלטנריג עפעס א שליסעלע אין רער
האנט ,איו צוגעגאנגען גלייך צו מיר .איך האב מיך אויפגעכאפט
פון ארט עפעם ווי רערשראקן .זי איו צוגעגאנגען רוהיג ,גלייך,
האט אגידערגעלעגט ראם שליסעלע אויפן טיש און האט געזאגט:
— רער טאטישי האט געהייסן איבערגעבן רארט צוויי וועקס־
לען אין רער כאנק...
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איך האב עפעס געוואלט ענטפערן ,נאר מיץ הארץ האט
פעסט געקלאפט ,און זי איז דך שטיל און רוהיג צוריק ארוים־
נענאנגען.
"פארוואס האב איך נישט געמאכט קיין שמועט מיט איר"?
האב איך מיך אליין געזירלט און געביסן רי ליפן פאר כעם.
נאר מיר איז אפילו אץ רער פארשטעלונג שווער געווען אוים־
צוטראכטן עפעם א פראגע ארער אן ענטפער ,וואם איך האב
געקאנט איר געבן; וואם האב איך איר ,רער חסירישער פרומער
ט$כטער ,געקאגט זאגן? ווי האט זיך אוגזער שמועס געזאלט
אנהויבן! ערשט פארנאכט האב איך מיך רערמאנט ,אז ראם
שליסעלע האט זי אנירערגעלעגט אויפן טיש ,גישט מיר רער־
לאנגט אין האנט אריץ .ראם איז אוראי אזא מגהג־חסירים...
איך האב זי ראך געקאנט פרעגן מיט א שמייכל און מיט א ווייך
קול :פארוואם האבן זי ראם שליסעלע אנירערגעלעגט אויפן טיש,
גישט מיר רערלאננט אין רער האנט? וואם פאר א געראטעגע
פראגע! נ$ר רער שכל איז א קריכער .איצט ,פארנאכט אויף
רער נאם ,איז מיר רי פראגע געקומען אין ק$פ אריין ,און רארט,
אין שטוב ,בין איך געווען איבערגעשראקן ,איבערגעשראקן און מער
נארנישט.
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אין עטליכע טעג ארום האט מיר רער בחור ^נגעזאגט אזא
בשורה:
— איר ווייסט ,לערער? איר וועט שוין מער רא נישט זיין,
רער טאטישי האט צוגענומען אן אנרערן.
— פארוואס? — האב איך געפרעגט ,אייגהאלטנריג אין זיך
מיין כעס אויף רעם ראזיגן קאלטן נפש ,וואם איך האב אין רער
לעצטער צייט נישט געקאנט ליירן ,ווי א שפין.
— איך ווייס? — האט ער מיר געענטפערט זיגגענריג און האט
רערבי* עפעס מארנע פארקרימט רי צורה זיינע — רי מאמישי
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זאגט ,אז מען ט$ר גישט האלטן אין שטוב אזא יוגגעץ מאן...
איר קאנט איבערפירן ראם גאנצע הויז ...איר מייגט ,איך
ווייס ניט? ע־ע! איך ווייס! ער מייגט טאקע...
— וואס ווייסט איר? האב איך געפרעגט בייז.
— רערציילט נישט קיין מעשיות ,איך בעט אייך; איך בין
קליגער פאר אייך ,כ$טש איר זענט א ליטוואק ,איר מעגט מיר
גלויבן...
ווי בא אלע בית־המררש־בחורים ,איז בא אים רי גרעסטע
חכמה געווען צו ריירן וועגן מיירלאך און גראבע וויצן זאגן ,און
ווייל ער האט ראם אוראי גוט געקענט ,האט ער זיך געהאלטן
פאר זעהר קלוג און ער ה$ט מיך פון לאגג אן פייגט געןזאט,
פארוואס איך לאז מיך נישט אריין מיט איס אין א געשפרעך
וועגן אזעלכע עגיגים .איך האב בחגם געפרובט געוואר ווערן
פון רעם בחור ,וואס פאר א בלבול מען האט געמאכט אויף מיר.
ער ה$ט אלץ געעגטפערט מיט א שמייכל און נישט צו רער זאך,
איך האב געזעהן ,אז רי זאך גופא איגטערעסירט אים איגגאגצן
גישט ,אז ער רארף גאר מיר ארויסווייזן זיין קלוגן ק$פ מיט זיינע
חכמות .איך בין בייז געווארן:
— גייט מיט אייערע חכמות ,פראים! האב איך געשריען —
ראם איז ג$ר קיין מעגש נישט! איר ווילט לערנען ,טא לערגט;
גישט — טא שווייגט! שוויינט ,און פארררייט מיר רעם קאפ
נישט!
רער בחור ה$ט אויף מיר אויסגעגלאצט א פאר אויגן מיט
כעם ,מיך אייגגעשלוגגען:
— גיב גאר א קוק :א ליטוואק קומט זיך אריין שרייען! אויך
מיר א פריץ! א רלות זעגט איר ,גייט אייך צו אלרע שווארצע
יאר! וואס טוט איר רא? זעה נ$ר! אויך מיר א רייטש ,מיט
אויסגעקרימטע שיך און מיט צעריסענע הויזן!...
איך גערייגק ,אז מיין האגט האט זיך אויפגעהויבן ,איך
וואלט אים ,ווער ווייס וואס געטאן; גאר מיין בליק איז אומגערן
געפאלן אויף מייגע קאמאשן — ,זיי זייגען געווען אויסגעקרימט...
איך האב רי האגט אראפגעלאזט ,רי אויגן מייגע זייגען פול געווארן
מיט טרערן ,רי שטוב און רי זאכן ארוס טיר ה$בן זיך געשאקלט
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און געציטערט ...מיר און מאט ,מיט א שוואכן אטעם ,האב
איך מיך געזעצט אויפן בייגקל .רער בחור איז ארויסגעגאגגען.
איך האב מיך אויפגעשטעלט און האב גאך אמאל באטראכט
מייגע קאמאשן :אמת ,אויסגעקרימט! האב איך גערערט צו מיר—
גאר וואט האט ער געוואלט פון מייגע הויזן?! פון מייגע הויזן
וואם האט ער געוואלט?! האב איך געחזרט ,גישט וויסגריג
אליין ,וואס איך רייר פאר כעם ,און האב פעסט פארביסן רי
ליפן .אין מיין כעם האב איך גאר געהאט איין פעסטן פארלאגג:
ארייגצושלעפן רעם בחור פאר רי האר און ווייזן אים ,אז רי הויזן
מייגע זייגען גאגץ ,האבן קיין איין רים ,קיין איין פלעק גישט,
אז ער איז א ליגגער ,פשוט א ליגגער ,און האט גיט ראם רעכט
אזוי צו זאגן .אין עטליכע מיגוט ארום איז רי מאדאם ארייג־
געקומען און ,גישט קוקגריג אויף מיר ,האט זי געזאגט:
— וואס איז ראם רא געווען מיט מיין יצחקלען? איר האט
אייך עפעם געקריגט? ער איז ראך א קיגר ,וואם ווילן זיי געבעך
האבן פון אים?
ראם קיגר אירם האט געהאט א קארק און א פאר ברייטע
געזוגטע אקסלען ,ווי אן אטלעט; איך ה$ב גישט געעגטפערט.
— איך וועל איהן זאגן רי ווארהייט — ה$ט זי ווירער אגגע־
הויבן עפעס צו זאגן ,גאר איך האב מער שוין גישט געקאגט
איבערטראגן איר ליבליכן טאן מיט מיר .איר ריירן און איר
מיגע רערביי ,איר מאכן מיט רער האגט פאמעליך און ראם
גאגצע וועזן אירם — האבן מיר איצט אויסגעזעהן אזוי מארגע
פאלש ,אזוי אומגאטירליך ,אז איך האב גישט פארשטאגען,
ווי אזוי איך האב ביז אהער געקאגט רוהיג ריירן.
— וואם ווילן זיי פון מיר?! וואס פאר א בלבולים ה$ט מען
רא געמאכט אויף מיר?! ה$ב איך געפרעגט שטרייגג און בייז און
האב מיך אויפגעשטעלט ,גרייט איר א בייגקל צו ווארפן אין
קאפ אריין.
— זעהען זי ,זי בייזערן זיך! א ליטוואק בלייבט א ליטוואק;
וו$ם האבן מיר אייך פאר א שלעכטם געט$ןז מען ה$ט רען
געמאכט א קאגטראקט אייך שטעגריג צו האלטןז איך בעט איהן
זעהר ,אז מען האגרעלט ,ווי ארגטליכע מעגשן ,ברויך מען זיך צו
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בייזערן? איך פרעג אייך ,אדרבא! איר זענט ראך עפעם א
נעבילרעטער יוגגער מאן...
איך האב נישט אויסגעהארכט רעם סוף ,האב אנגעטאן מיין
פאלטא און גענומען גיין .בא מיין ארויסגיין האט זיך רי טיר
פון רריטן צימער געעפגט און חנהלע האט אריינגעקוקט...
אויב אייך איו אמאל אויסגעקומען אויפצווואכן פון א שווערן,
שלעכטן ,שרעקליכן חלום ,וואס האט אייך לאנג געמאטערט,
און פלוצלינג רערזעהט איר ,אז איר געפינט אייך גאר אין אייער
איינן בעט אין שגיי-ווייסן בעטגעוואגט ,אין אייעד באקאנטער
דאוינונג ,געבן אייעד טיש; ארום אייך וואכן ארעד שלאפן
אייערע באקאנטע ,נאהענטע און געליבטע מענשן; אין דרויסן
שיינט רי מארנך־זון פריש און הייטער ,און איר פילט אייך ראפלט
גליקליך נאך רעם שווערן געפיל פון פריהער — קאנט איר אייך
פארשטעלן ,וואס איך האב געפילט אין רער ראזיגער מיגוט,
ווען די טיר האט זיך געעפגט .מיין גאגצער כעס איז פלוצלינג
פארשוואונרן נעווארן .איך בין געשטאנען אויף מיין ארט און מיט
אנטציקוגג האב איך געקוקט אויף רעם ווייכן ליבליכן געזיכט פון
רער אנרערער שטוב .איך געריינק נאך ווי איצט רי עטליכע
האר ,דאם זיינען אראפגעפאלן אויף איר אויג; אפילו רי בלויע
בלימלאך פון רער בלוזע מאלן זיך מיר רייטליך אוים אין מח.
געקוקט האט זי אויף מיד און אירע אוינן האבן אויסגערריקט,
נאט דיים ,די מען רופט ראם אן! עס זייגען פאראן בליקן ,אין
דעלכע ריין הארץ ,ריינע געראגקען און רו איגגאנצן פארלירן זיך,
די אין עפעם אן אומעגרליכקייט .מיין גאנצע שנאה צו רעם
בחור ,ראם נעפיל פון פאלשקייט ,וואם האט געדייט פון רער
מאראם ,מיין באלייריגוגג ,רי צעריסענע קאמאשן — אלץ האט
זיך אפגעטראגן און באהאלטן .איך האב פון איר רי אויגן גישט
געקאנט אפרייסן און בין געשטאנען און געקוקט .עם איז געדען
א מארנע סצענע :איך בין געשטאגען און געקוקט צו רער טיר;
חגהלע האט געקוקט אויף מיד; די מאדאם — אויף אונז ביירן,
און מיד אלע האבן געשדיגן און זיך גישט גערירט פון ארט ,גלייך
די מיר וואלטן דארטן אויף עפעם .נאר אויף רער מאראמם
פנים האב איך באמערקט א שמייכל ,יענעם קאלטן איראנישן
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שמייכל ,וו$ם קאן $פקילן ראם הייסעסטע הארץ .זי ה$ט גע־
שמייכלט! איך בין זיכער ,אז זי ה$ט טקגא געווען רער ט$כטער:
רי איגערליכע באלייריגוגג איז איר געלעגן אין רי ווינקלען פון
רי ליפן.
— זי ווארטן אויף געלט? האט זי זיך אנגערופן — זי וועלן
אזוי גוט זיין מ$רגן אריינקומען ,וועלן זי קריגן באצ^לט פארן
חורש...
סיר האט איצט געקלעקט ראם ווארט געלט .איך ה$ב
געזאגט א גוטן ט$ג און בין ארויסגעגאנגען .חגהלע ה$ט אלץ
נישט אוועקגעטראטן פון רער טיר ,איך ה$ב געפילט איר בליק
אויף מייגע אקסלען .אז איך האב איבערגעטר^טן רי שוועל,
האב איך געפילט ,ווי אין טיין הארץ האט עפעם א העפטיגן
נאג געגעבן .איך האב הינטער מיר פארמאכט רי טיר" :אויף
אייביג״! האב איך געטראכט — ,,חנהלען וועל איך טער גישט
זעהן ,שוין קייגמאל גישט"! אויפן הויף האב איך באגעגנט רעם
בחור .איך האב רי אויגן אראפגעלאזט און מורא געהאט זיי
אויפצוהויבן אויף אים ,טיר האט זיך גערוכט ,אז ער וועט אויף
סיר רי צוגג ארויסשטעלן ,ווען איך ואל אים אגקוקן ...און
אין אטת אריין ,פארוואס זאל ער ראם נישט טון? איך בין ראך
א ליטוואק ,א שרייבערל ,וואס מען באגוצט אים ,ווען טען וויל,
און מען יאגט אים ארויס פון שטוב ,ווען מען וויל ,און ער איז
ראך עפעס א גגירישער בחור ,וואס האט א גאלרעגעם זייגער,
א זילבערנע ציגארן־טאש און א רייכן טאטן ,וואם האט שטעגריג
$פן פאר זיך א רייכע היים מיט א שייגער ,שיינער שוועסטער!
ראם לעצטע האב איך אים גישט פארגינט.
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א שווערע צייט האב איך ראמ^לט רורכגעלעבט .רי טעג,
רי נעכט האבן זיך געצויגן אומגעהויער לאנג ,באנאכט בין איך
שלעכט געשלאפן ,באטאג ה$ב איך ארומגעשפאצירט אין רי
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גאסן און געטראכט ,וועגן וואס? איין גאט ווייס .סוף כל סוף
האבן זיך מייגע געראגקען פארקניפט אן חגהלעם געשטאלט .מיין
הארץ האט שטעגריג עפעם געצויגן און גענאגט ,א מיגוט גישט
אויפגעהערט ,עפעם א מרה־שחורה איז אגגעפאלן אויף מיר ,ווי
א שווערער נעפל ,און אלץ ארוס מיר האב איך אויך געזעהן ווי
רורך א נעפל .איך בין געווארן פויל ,גאכלעסיג .רער קראוואט
איז מיר שוין איצט געלעגן פאררוקט אין א זייט און איך האב
נישט געקלערט וועגן רעם; קיין שטעל האב איך גישט געזוכט און
האב אינגאגצן גישט געוואוסט ,וואו איך לעב אויף רער וועלט.
געווען איז עם אסיען .עם קאפעט א רעגן ,רי גאם איז
נאם ,די לופט טוגקל ,עס בלאזט א קאלטער וויגט .רער הימל
איז נראה ,זעהט אוים עפעם ,ווי פארשימלט ,אפגעלעבט; אפילו
רי הייזער ,רוכט זיך ,טרויערן ,רער ברוק וויינט ,און אליין האב
איך מיך געפילט אזא שטיק ברוק ,א שטיק הויז ...אין רער
גרויסער שטאט בין איך געווען עלנט.
איך בין געווארן אויפגערעגט; מייגע נערוון זייגען געווען ווי
אן אגגעצויגעגע סטרוגע .א ליארע רויש ,א ליארער בליק האט
מיך געמאכט אומרוהיג אינגאנצן .איך האב נאך געקאנט ארייג־
גיין צו מיין געוועזענעם פריגציפאל מאגען פאר א חורש ,נאר
איך האב ראם אפגעלעגט פון טאג צו טאג .ראם וואלט געווען
רער לעצטער פרוב ,ראם לעצטע מאל האב איך געוואלט ארייג־
גיין אין רעם הויז ,איך האב מיך געשראקן .באגאכט איז מיר
שווער געווען איינצושלאפן .אום רי צייט צו פארטרייבן ,האב
איך געגומען שרייבן אן ארטיקל מיט רער רעה עם אפצוררוקן.
מיין ארטיקל האט געטראגן רעם גאמען" :רי לאגע פון רי
חסירישע טעכטער אין פוילן" .רעם איגהאלט פון רעם ארטיקל
געריינק איך שוין גישט קלאר ,גאר ראם גערייגק איך ,אז מיין
ארטיקל איז געווען אגגעשריבן אין טאן פון איכה — ,אזוי פיל
טרערן זייגען רארט געווען .איך האב געשריבן וועגן חסירישע
טעכטער און אין זינען בא מיר האט גאר געשוועבט רי לאגע פון
רער אייגציגער טאכטער — חגהלע .איך האב געשילרערט איר
לעבן ,ווי זי פארוועלקט און פארבליהט אין רער בעסטער ,שענס־
טער יוגנט ,ווי אומגליקליך זי איז ,איך האב געשריבן און האב
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גארגישט באמערקט ,אז מיך איגטערעסירט גאר לגמרי גישט
"רי לאגע פון חסירישע טעכטער אין פוילן" ,אז איך גים רא איצט
אוים מיין איבערפולט הארץ אויף רעם גוטן פאפיר ,וואם הארכט
מיך אוים אזוי ליבליך ...גאר אין טיטן שרייבן האב איך רער־
פילט ,אז עפעם האט מיר א גאג געגעבן באם הארץ ,רערגאך
איז מיר איינג געווארן אין האלז ,און איך האב פלוצליגג ארוים־
געבראכן מיט א געוויין ,וואס איז מיר גאר פרעמר געווען ,וואס
האט עפעם גארגישט ווי פון מיר געשטאמט .איך האב גע־
שלוכצט הויך אויפן קול און האב מיך בשום אופן גישט געקאגט
אייגהאלטן .איך האב אזוי הויך געווייגט ,אז מיין בעל־הביחטע,
וואס האט געוואויגט אין פארערשטן צימער ,האט מיך רערהערט
און איז ארייגגעקומען ,האלטגריג רעם אויסגעטוגעגעם פאריק
אין האגט.
— וואם איז אייך ,יוגגערמאן?! האט זי געגומען שרייען — אי
וואו איז רער טוך? גייט גאכן ראקטאר ...הערגריג רי געשרייען
פון רער אירענע מיטן פאריק אין האגט ,האט זיך מיר עפעם
געוואלט לאכן ,נאר קעגן מיין ווילן האב איך אגגעהויבן גאך
העכער צו וויינען .עם איז געווארן א מהומה אין שטוב .עם
איז ארייגגעקומען אויך רער מאן אירער ,רי ריגסט ,און רי צוויי
קליינע קיגרער האבן אגגעהויבן צו ווייגען הויך אויפן קול .מיר
איז געווען זעהר שלעכט .איך האב זיך מיט אלע פחות געמאטערט
זיך אייגצוהאלטן און צו שטילן ראם געוויין ,גאר וואס מער איך
האב מיך געוואלט אייגהאלטן ,אלץ מער האב איך געשלוכצט
און געוויינט.
— גארגישט ...גארגישט ...האב איך זיך געמאטערט ארויס־
צוריירן ,און מיר האט זיך גערוכט ,אז איך שריי הויך אויפן
קול ,בשעת מיין קול איז פארשלוגגען געווארן אין מייגע שלוכצן.
קוים וואם מיר אין געלוגגען צו בארוהיגן מיך און מייגע בעלי-
בתים .זיי האבן זיך גאך לאגג געררייט ארום מיר ,ביז איך האב
זיי געקאגט אייגריירן ,זיי זאלן גיין שלאפן .איך האב געגומען
איבערלעזן ,ראם איך האב געשריבן ,און אויך איצט האב איך
מיך גישט געקאגט אייגהאלטן פון טרערן ,גאר ראם מאל האב
איך שוין גאר אגרערש געווייגט :שטיל ,רוהיג ,און מיר איז
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לייכטער געווארן אויפן הארצן פון רי טרערן .איך האב געלעזן
ווארט פאר ווארט .און מיר האט זיך גערוכט ,ווי עפעם אן
אגרערער רערט ראם צו מיר און פילט טיך .איך האב מיך
געשעמט פאר זיך אליין ,וואם איך האב רעם ארטיקל געוואלט
אפגעבן צו ררוקן — ,טיין הארץ ,טיין געפיל האב איך געוואלט
עפעגען פאר אלע ,פאר וועטען עם וויל נאר ,ער זאל זיפצן ארער
גאר לאבן פון סיר.
אמאל ,פארנאכט ,האב איך טיך ארומגעררייט אין רי גאסן.
טיר איו געווען אומעטיג ,רערשטיקט צו ווערן .אין רערהיים,
אין טיין קליין שטעטל ,פלעגט טיך רער ערשטער שניי פרייען
און רערוועקן אין הארץ א גוט ,ווארעם ,שטיל און רוהיג נעפיל;
רא אבער ,אין רער גרויסער שטאט ,האט ער נאך מער טרה
שחורה אנגעווארפן אויף מיר ,רערטאנענריג אן רעם לאנגען
ווינטער אין א פרעמרער שטאט ,צווישן פרעטרע טעגשן און
א פרעטר לעבן ,רער שניי איז געפאלן און געפאלן און איז
באלר צעטראטן געווארן אוגטער רי פיס; איך האב געשלעפט רי
פיס טייגע אין רער נאסער מאסע און האב נישט באמערקט ,וואו
איך גיי ,רי פאריגע גאכט בין איך כטעט נישט געשלאפן .איצט
קומט ווירער א נאכט ,א לאגגע ,קאלטע און פיגסטערע נאכט,
וואו טוט טען דך אהין? וואו אנטלויפט מען פון רעם אייגענעם
הארץ ...בא מיר האט זיך גאך געפוגען עפעם געלט .איך בין
צוגעגאנגען צום טעאטער־פלאץ און האב גענוטען א בילעט ,עם
פארשטייט זיך א ביליגן ,אויפן פערטן שטאק .האב איבערגעגעבן
רעם שווייצאר מיין פאלטא מיט מיין נאסן הוט ,האב גענומען
א לארנעט און בין אוועק אויף מיין ארט .פון רעם ראזיגן ארט
מיינעם ,אויפן פערטן שטאק און רער פערטער שורה ,איז שווער
געווען צו זעהן ,וואם ס׳טוט זיך אויף רער סצענע .אנרערע האבן
זיך געשטופט ,זיינען געקראכן אויף רי בייגק ,אנגעהאלטן זיך אן
רי זיילן .איך בין געזעסן אויף מיין ארט רוהיג און האב אפילו
מיין לארנעט גישט באנוצט .מיך האט געעקלט צו קוקן אויף רי
הונרערטער מעגשן אין רי נירעריגע גארנם ,אויסגעפוצטע ,ווי רי
קוקלעס ,ואטע ,צופרירענע ,אהן שום נעפיל אין הארצן ,וואם
דיגען דך געקומען וויילן ,גלאצן אויף רער סצענע ,כרי צו האבן
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רערנאך וזעגן וואס צו ריירן .טיר האט זיך געראלט זעהן בלייכע,
פארזארגטע פגימער ,אומצופרירענע בארעגונגען ,און רא אין
אלץ געווען גלאט ,פיק ,אויסגעפוצט ,גלייך ווי רי גאנצע וזעלט
זאל אין אמתן זיין א חתונה ,און קיין ביינקעניש און אומגליק זאלן
זיך אין איר נישט געפיגען ...איך האלט מיר גאך ביז איצט בא
מיין מיינונג ,אז צו הערן מתיק האבן ראם רעכט נאר אזעלכע
מענשן ,וואס ליירן א סך ,וואט זיי איז שווער ראם לעבן אריבער־
צוטראגן און מוזן אויף א וריילע פארגעסן זיך און רי וועלט.
גלאט אזוי הערן מוזיק ,אגשטאט קארטנשפילן ארער רכילות
טרייבן — ראם איז אן עולה ,א גראבקייט .מענשן ,וואס האבן
גאך א פונק האפענונג אין לעבן ,נאך א ברעקל ווילן ,בארארפן
קיין מתיק גישט; און ווען רי גרויסע ,וועלט־־בארימטע מוזיקער
וואלטן געפאלגט זייער יושר ,נישט זייער קעשעגע ,וואלטן זיי
קאנצערט געגעבן נישט אין טעאטער פאר רער מעגגע צופרירענע,
געזוגטע מעגשן ,נאר פאר יערן בעט פון א גוסס ,וואם האט
צו זיין אומגליק גישט פארלארן רעם רעת און גייט אוים פאר
שרעק און טויט־־אגגסט ...איבעריגנם ,געהערט ראם גישט צו
רער זאך.
רער ארקעסטער ,גערייגק איך ,האט אנגעהויבן צו שפילן;
אין טעאטער איז גאך ליכטיג געווען .רער עולם האט זיך צוזאטען
א ריר געגעבן ,און מען האט אנגעהויבן צו קריכן אייגער רעם
אנרערן אויף רי קעפ .איך בין געזעסן אויפן ארט און געווארט.
ביסלעכווייז איז רוהיגער געווארן .רי טעגער פון אונטן האבן
איצט ארויסגעשוואומען רייגער ,זיי האבן איינגעשטילט ראם גערויש
און געמורמל און האבן אגגעהויבן אליין צו געוועלטיגן .רער
מאטיוו איז געווען א געלאסעגער ,האט זיך אין אנהויב געוויזן
צו זיין גאר לייכט און במעט ווי צופרירן; גאר אט האט זיך געהערט
עפעס ווי א זיפץ ,ווי ס׳וואלט אין א נשמה א סטרוגע געפלאצט,
און רער גאגצער מאטיוו איז געווארן אנרערש :רערשטיקטע טרערן,
אייגגעהאלטענע זיפצן האבן זיך געמאטערט לויז צו רייסן ,גאר
עפעס א ווילרע קראפט האט זיי געשטערט ,אייגגעהאלטן ,זיי
צוריקגעשטופט ,און הילפלויז האבן זיי זיך ווירער אנגעהויבן צו
רייסן פון ארט ,נאר שטילער שוין ,מיט ווייניגער האסענונג ,ווי
5
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פריהער ...רי טעגער זייגען געווארן אלץ שטילער ,שוואכער —
אין טעאטער איז פיגסטער געווארן ,רער פארהאגג האט דך
אויפגעהויבן.

וואם אויף רער סצעגע טוט דך ,האב איך גישט געוואוסט:
טיר זייגען רי אוינן צוגעפאלן ,אויפן טח איז אגגעפאלן עפעם
רדי א געפל ,רורך רועלכן עם האבן זיך גאר געטראגן צעריסעגע
געראגקען ,אפגעהאקטע בילרער ...איך האב גישט אוגטער־
שיירן ,צי טען זיגגט ,צי טען שפילט .רי טעגער ,האט דיך טיר
גערוכט ,פליסן איין אין טיר ,רירן טיין הארץ און שאפן עם איבער
אויף ס׳גיי :פון אוטגליק ווערט גליק ,פון ליירן — גחת; אלץ ווערט
הייליג און געבעגטשט ,און רו פילסט ,אז ביסט געווארן גריגגער,
לייכטער און פריי ,אומבאגרעגעצט פריי ...רער ערשטער אקט
האט זיך געעגריגט .רער טעאטער האט געהילכט פאר קלאפן און
שרייען בראווא .רי ליכטיגקייט האט געבלעגרט מייגע ארגן,
איך האב טיף אפגעזיפצט און האב דך אומגעקוקט .ארום מיר
איז געווארן גרוימער ,רער עולם איז ארויסגעגאגנען אין קאריראר,
איך האב טיך רערמאנט אן מיין לארגעט און האב געגוטען
באטראכטן ראם פובליקום .און ררייעגריג אווי טיט רעם לארגעט,
האב איך באטערקט אין צווייטן שטאק ,קעגנאיבער טיר ,א
באקאגט פגים פון א פרויענציטער .זי איז געזעסן טיט א קא-
וואליער ,און ז י י זייגען געווען ,ווי איך האב מיך געקאגט משער זיין,
סארטון אין א שטועם .איך האב מייגע אויגן גישט געגלויבט:
זי איז געווען זעהר עגליך צו חגהלען :רער זעלבער שטערן ,רי
זעלבע אויגן טיט רי רוגריגע ,ווי אויסגעשגיצטע ברעמען ,רעם
רעשט פגים איז מיר שווער געווען צו באטראכטן; זי האט גערעדט,
געלאכט און געבויגן זיך פון ארט צו ארט ...וזי קוטט זי אין
טעאטער אריין ,זי ,רי חסירישע טאכטער ,וואם האט טיט מיר,
טיט א פרעטרן יוגגען־מאן ,קיין ווארט גישט געוואלט ריירן ,וואם
שעטט זיך אפילו פאר רי אויגן צו רדי׳יזן? און וואס וואלטן אירע
עלטערן געזאגט?

 גאר אט האט זי באטערקט ,אז טען קוקט אויף איר .אירפגים איז פלוצליגג געווארן רוהיג ,אומבאוזעגט ,און איך האב זי
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רערקענט — ,זי ,רי רוהינע ,פרומע און שעמעווריגע חנהלעי איך
האב שיער ניט קיק געשריי געגעבן פאר איבערראשונג ...רער
ערשטער געראנק ,וואט האט ווי א קלאפ געגעבן אין מיק מוח,
געריינק איך ,איז געווען ,אז איך האב א טעות געהאט ,מק
אייגגליבע האט מיך גענארט :זי איז נישט קיק שעמעווריגע,
גישט פאר צניעות האט זי גאנצע חרשים מיט מיר קיק ווארט
גישט גערערט ,נאר ווייל איך אליין בין איר געווען רערווירער,
זי האט מיך נישט געקאנט ליירן — פשוט! איך האב געקריצט
מיט רי ציק פאר כעס אויף זיך ,אויף מיק מכלומרשט רחמנות
האבן אויף איר ,אויף מיק ביינקעניש רי גאגצע צייט ,און רער
עיקר — אויף איר ,אויף רער חסירישער טאכטער...
אין טעאטער איז שוין לאנג פיגסטער געווען .רי מוזיק האט
מיך איצט גישט איגטערעסירט ,איך בין געזעסן אויפן ארט,
האב צוגויפגעלעגט רי הענט אין א פארמאכטן פויסט און האב
געטענעט :ווי האט זי ראם א העזה צו גיין מיט א פרעמרן יוגג
אין טעאטער?! ווי קאן ראם א חסירישע טאכטער טון?! ווי קאן
מען זיין אזוי פאלשז! אין רי מיגוטן האט איר רער פאטער אירער
גיכער געקאנט מוחל זיק רי עבירה ,וואם זי האט געטאן,
איירער איך...

רער צווייטער אקט האט ,צו מיק גליק ,גישט לאגג גערויערט,
און איך האב זיך געאיילט אפגעבן א רעכענוגג ,וואס איך וויל
רארט טון .איך האב גישט לאגג בארארפט ווארטן .פון טעאטער
אין קאריראר אריק האב איך באלר רערזעהן ארויסגיק חגהלען,
און נעבן איר א יוגגערמאן ,זעהר עלעגאגט געקליירעט ,מיט א
ראזירטער בארר און מיט לאגגע וואגצעס .זי האט מיך באלר
רערזעהן ,און איר פגים האט אויסגעקרימט עפעם א מארגע
גרימאסע .מיר איז פלוצלינג א רחמנות געווארן אויף איר.
איך וואלט מיך באהאלטן ,ווען איך וואלט געקאגט .ראם אלץ
האט אבער גישט מער גערויערט ,ווי עטליכע סעקוגרעס; איר
פנים איז ווירער רוהיג געווארן ,זי האט עפעס גערערט צום
יונגענמאן און אין צוגעגאנגען צו מיר פאמעליך ,רוהיג ,ווי
קיינמאל גארגישט ,און האט מיר רערלאגגט רי האגט:
♦5
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— א ,פאניע ק .י זי זיינען אויך רא? וואס מאכט מען עפעס
גוטס?
מייגע פיס האבן געציטערט אוגטער סיר ,איך האב מורא גע־
האט ,אז איך זאל גישט קריגן אויפן ארט היסטעריע .איך האב
אפילו נישט געטראכט איר מיין האגט צו רערלאגגען .איך בין
געשטאגען ווי צוגעמויערט ,זי האט די רערלאגגטע האגם אירע
צוריקגענומען און האט געוואלט אוועקגיין.

— חגהלע ...האב איך קוים אויסגערערט און האב אגגעגוטען
זי פאר רער האגט ,עפעס גישט ווי טיט מיין ווילן .זי האט אפגע־
רוקט איר האגט ,האט מיך אגגעקוקט און געזאגט:
— לאזן זי געמאך ,איך בעט אייך ...ס׳איז גישט שיין.
— חנהלע ...האב איך ווירער געמורטעלט און האב גישט
געוואוסט ,וואס מען רערט .רער יוגגערטאן איז געשטאגען אין
רער זייט ,האט געררייט רי וואגצעס און האט קאלט געקוקט
אויף אוגז.
— איך האב קיין צייט נישט — האט זי זיך פארעגטפערט — איך
מוז אהיים גיין ,זי זעהען ראך ,ס׳איז ערשט גאכן צווייטן אקט...
זי האט גענומען אוועקגיץ ,איך האב ווירער געפילט ,אז איך
פארליר זי אויף אייביג.
— איך וועל זי שוין קייגמאל מער גישט זעהן? האב איך כמעט
ווי אויסגעשריען.

— פארוואם! — האט זי געענטפערט טיט א שמייכל ,טיט
רער מוטערס שטייכל — איך לאז עפעס גישט קוקן אויף טיר? זי
ברויכן טיך עפעם צו זעהן? האט זי געפרענט טיט אן ערנסטער
שטים און געקוקם מיר אין רי אויגן אריין ,פארשגריג.

— יא ,איך ברויך זי צו זעהן ,איך טוז זי זעהן ...זי האט
אויסגעזעהן צו זיין זעהר פארלייגן ,און האט גישט געוואוסט ,וואם
צו עגטפערן .זי איז צוגעגאגגען צום קאוואליער .זיי האבן עפעס
גערערט צווישן זיך ,איך האב פון רערווייטן געזעהן ,ווי ער האט
ארויסגעגומען ראם בייטעלע און האט איר געוויזן ,אז ער האט
גישט קיין געלט .איך האב גישט געדאוסט ,וואס ראם אלץ זאל
באטייטן .זי איז צוגעגאגגען צו סיר און האט געזאגט:
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— אויב זי ווילן ,קאגען זי מיך זעהן מארגן זיבן פארגאכט...
זי האט אגגערופן רי נאם און רעם גומער און איז באלר
אוועקגעגאגגען.
איך בין אויך ארוים באלר פון טעאטער ,און אין מיין מוח
האט אגגעהויבן אלץ קלארער צו ווערן .אין מייגע אויערן האט
געקלונגען איר געלעכטער ,וואס איך האב אמאל געהערט .גיין!
זי איז גישט געווען קיין כשרע פרומע גשמה ,ווי איך האב געמייגט.
זי איז ,ווי עם זעהט אויס ,גאגץ געגיט געווען צו ריירן מיט יוגגע־
לייט ,אויב זי האט מיך אזוי רוהיג באגעגגט .אין רערהיים
האט זי זיך עקסטרע מיט מיר אזוי געהאלטן ,כרי עם זאל אויף
איר קיין שום חשר גישט פאלן ...איך האב געלעבט אין עפעם
א פארבלעגרוגג.

7

זי האט אויף א מיגוט גישט פארשפעטיגט .פוגקט אזייגער
זיבן איז זי אגגעקומען מיט גיכע ,לייכטע טריט; האט מיך נלייך
רערזעהן און האט מיר רערלאגגט רי האגט:
— א! זעהען זי! האט זי נעזאגט און געוואלט צוריקגעמען
מכלומרשט רי האגט — איך האב ראך גאר פארגעסן! איר
געמט ראך גישט רי האגט; איר זעגט אזא פרומער? יא?
גאר איך האב זי גישט געלאזט צוריקגעמען רי האגט .גאך רעם
אלעס ,וואס איך האב מיך אגגעליטן פון חגהלען ,גאך רי געכט
אהן שלאף און טעג פון בייגקעגיש און טרויער האב איך איצט
אויף איר געווארט ,ווי מען ווארט אויף א גיי אומבאקאגט גליק,
איך האב געהאלטן איר האגט אין מייגער און געטראכט :איז
ראם אלץ? איז ראם חגהלע? ליב געהאט און געבייגקט האב
איך גאר גאך אן אגרערער :גאך א פרומער ,שעמעווריגער ,וואס
האט מורא אויף א מאגספארשוין א קוק צו געבן .זי האט
באפרייט איר האגט פון מייגער און האט געזאגט:
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— זי האבן זיך געכטן פארוואוגרערט? אוראי ,יא! וואס טייגען
זי ,איך קאן גישט ק יין צוויי ציילן? איך ווייס גישט ,אז די טאטישי
גייט טיטן פעטער אין טעאטער אדיין? די מאמישי לאזט טיך קיין
ווארט גישט ריירן טיט קייגעם .פרעג איך זי ,פארוואם? ס׳איז
עפעס אן עבירה? זאגן זי? זי קאגען ראך אוראי לערגען — אלע
ליטוואקעס קאגען לערגען — ס׳איז עפעס אן עברה? —

איך בין איצט געווען פארגומען טיט מייגע אייגעגע געדאגקען
און האב זי ווייביב געהארכט .ביין ,בייץ — האב איך געשטייבלט.
איך האב עפעס געפילט אין אירע רייר ,אז זי וזיל טיר עפעם
זאגן און זוכט גאר ארויפצופירן רעם שטועס אויף רעם .ראם
רדעט זי סיר זאגן? איך האב געגוטען איר האגט און צוגעפרעסט
צו מייגע ליפן .זי האט מיר ראם גישם געווערט .איך האב אבער
באלר ארויסגעלאזט איר האגט .געקושט האב איך אן אגרערע.
אטת ,א שיין טיירל ,גאר א פרעטרם! א צופעליגס .אין הארץ
האב איך געפילט ,אז אט איצט ,בא רעם ראזיגן געשפרעך ,האב
איך פארלארן עפעם זעהר טייערעס און וזיכטיגעם ,וואם רעם
אפשר שוין קייגטאל גישט צוריקקומען ,און סיר איז א שאר
גערדען און פאררראסן האט טיך עפעס ...זי האט איבערגעהאקט
רי שוזערע שטילקייט:
— איך בעט זי זעהר ,זי וועלן נישט רערצ*לן בא אוגז אין
רערהיים?

איר שטים איו געוזען געבראבן .זי האט פלוצליגג אפגע־
האקט און נעדארט אויף אן עגטפער .איך האב טיך מער גישט
נעקאגט אייגהאלטן:
— אזוי?! האב איך גערערט טיט בעם — אויף רעם האבן זי
מיך נערופן היינט?

נאר זי האט נישט פארשטאגען רעם טאן פון מיין פרעטעגזיע.
זי האט נערעכגט פשוט ,אז איך וזיל טיך באגוצן טיט רעם
פאל ,און האט מיר פארגעלעגט רריי רובל ,איך זאל שוזייגן.

— איך בעט זי ,זאגן זי גישט — האט זי זיך אגגעהויבן .צו
בעטן .מיך האט שוין אגנעהויבן צו עקלען.
70

— באהאלטן זי רי רריי רובל!—האב איך געזאגט שטריינג—
איך וועל גישט זאגן ...איך בין פלוצליגג ווייכער נעווארן און
האב געגומען ריירן וזייכער.
— ווייסן זי וואם ,חגהלע? קומט ,מיר וועלן אביסל גיין...
אין מיר האט זיך רערווייל רעחזועקט אן אגרער נעפיל ...רי
אויגן מייגע האבן געמוזט האבן אשלעכטן גלאנץ :אגיריגן ,כיבד
רען ...מיר זייגען געגאגגען שטיל .ארייגקומעגריג אין אשמאלער,
שטילער נאם ,האב איך זיך אפגעשטעלט און האב געמאכט א באווע־
גונג זי ארומצונעמען ,גאר זי איז געבליבן שטיין אויפן ארט,
האט שטריינג געקוקט אויף מיר און האט געגראזיעט טיטן פינגער:
— ע ,ליטוואק! — ניין! האט זי גערערט מיט כעם .און זי
האט געקאנט באפעלן .איך בין געבליבן שטיין פון רער ווייטן
און האב גישט געוואגט זיך צו רירן פון ארט.
— א נוטע גאכט! — האב איך קוים ארויסנערערט און בין
געגאגגען מיין וועג מיט גיכע טריט .מיך האט געעקלט מיין
גראבקייט ,מיין ליבע ,רי רריי רובל ,רי וועלט ...עם האט זיך מיר
געוזאלט באהאלטן פאר זיך אליין...
— ליטוואק! רריי רובל נעמען זי! — האט זי מיר גאכגעשריען,
און ראם זייגען געררען רי לעצטע ווערטער פון מיין געליבטער.

ע קורסיסטקע

1

צווישן יערן קרייז מענשן געפיגען זיך שטענריג אזעלכע פער־
זאנען ,וואם פארריגען א הסכמה פון אלע צוגלייך ,רואם זייגען
אומעטום בארימט ,פון אלע געליבט ,וועלכע מען רערמאנט נאר
צום גוטן ,און קיין שלעכטם ,רוכט זיך ,שיקט זיך נישט פון זיי
צו ריירן .אזא מין פערואן איז געווען צווישן אירע חברטעס־
קורסיסטקעם ל י ו ב א איסאקאוונא פ י ר ל ע ר.
"כאראשי טשורני טשעלאוויעק״ — האט זיך אנגעהויבן און
געענריגט יערעס געשפרעך וועגן איר.
שטענריג אביסל מעלאנכאליש געשטימט ,וואס מען האט גע־
קאנט רערקענען אין אירע ביינקענריגע אויגן און אומעטיגן קורצן
שמייכל ,איז זי ראך געווען שטענריג הייטער ,גרייט צו אינטערע־
סירן זיך מיט פרעמרע זארגן .זעלטן אבער האט זי זיך געקלאגט
פאר עמיצן .מען האט געקאנט מייגען ,אז זי איז איין גליקליכע
צווישן אירע חברטעס ,רי פארוואגלטע נשמות ,וואם פירן געווייגליך
א לעבן פול אומצופרירנקייט ,לאנגווייליגקייט און נויט.
אליין איז זי געווען א מיירל פון א יאר צוויי און צוואנציג ,א
הויך־געוואקסעגע שאטיגקע מיט א שלאנקער ,רירעווריגער פיגור,
מיט א רייך ,אביסל ליינגליך ,נאר זעהר איירל געזיכט און מיט
עפעם אויסטערלישעס שיינם איז
אומעטיגע קלארע אויגן.
שווער געווען אין איר צו געפינען .זי איז געווען אייגע פון יענע
פרויען ,וואס גילטן גישט פאר שייגע ,ווי לאנג א קינסטלעריש
אויג ,ארער גלאט א פארליבטער בליק אנטפלעקט נישט וייער
הארמאניע און שיינקייט .אין פארלויף פון רי לעצטע צוויי יאר,
וואם וי האט שטורירט אין ווארשע אויף אקושארקע־פעלרשערין,
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ה$ט קייגער זיך אין איר גישט פארליבט ,קיינער ה$ט זי גישט
נערימט פאר א שייגע .און זי אליין האט אויך אויפנעהערט צו
נלויבן ,אז זי איז שיין און קאן געפעלן.
מיט עטליכע יאר צוריק ,היען זי איז געווען אין נימגאזיע אין איר
געבורטס־שטאט אין ררום-רוםלאגר ,האט מען זי געהאלטן פאר
א שייגע .זי האט ליב געהאט זיך שיין צו קליירן ,און קיין שום
זאך האט איר גישט געקאגט פארשאפן אזוי פיל פארגעגיגן ,ווי א
גייע ווייסע בלוזע ,ווען זי איז שיין און גוט געלעגן אויף איר .זי
איז געווייגט געווען צו פארליבטע בליקן ,צו לאסקעם און צו זיין רי
ערשטע אומעטום .גאר ראם איז געווען אמאל .איצט איז זי
אן אגרערע ,געפעלט גאר פאר עפעס אגרערש און גאר אויף
אן אגרער אופן.
נעלעבט האט זיך איר גישט בעסער פאר אירע חברטעס ,אויב
גאך גישט ערגער און אומעטיגער .זי האט באקומען פון רערהיים
ארייגגעשיקט צוואגציג רובל א חורש ,וועלכע האבן קוים גע־
קלעקט אויף צו וואויגען ,צוואמען מיט גאך א קורסיסטקע ,אין
א בוירעם־צימער אויפן פערטן שטאק און צו רערגערן זיך אזוי
פיל ,אום גישט צו ליירן קיין הוגגער .גאר אויך רי צראגציג רובל
זייגען גישט שטעגריג געקומען צו רער צייט .זי האט געוואוסט,
אן אירע עלטערן קומט גישט אן לייכט אפצושפארן ראם געלט,
און האט רערפון איגערליך זעהר פיל געליטן .ראם לעבן אירס
איז רורכגעגאגגען אין לערגען רי לעקציעס ,אין ארבעט אין
שפיטאל ,אין לעזן ,מערסטגטיילס אומלעגאלע בראשורן .אין
רערהיים האט אויף איר געווארט ראם אייגגע צימער מיטן
פעגסטער ,וואם איו ארויסגעגאגגען אויפן ראך ,מיט רי ק רוט ע
וועגט; טיי ,וואם זי האט געקאכט אויף רער מאשיגקע ,און איר
ליבע חברטע קראטאווא ,א רוסין פון מאסקווער גובערגיע ,א
פאפם א טאכטער .ראם איז געווען א געזוגט ,פעסט־געבויט ,שיין
און גוטמוטיג באשעפעגיש ,מיט שמייכלריגע אויגן און שעמעחר־
רינע ,געלאסעגע באוועגוגגען ,א שרייגגריגע און א רוהיגע .צו
פירלער האט זי געפילט א שטארקע סיטפאטיע ,גאר אויך ראם
נעפיל האט זי געקאגט אויסרריקן מער טיט א געלעכטער און א
שטומער באוועגונג ,איירער מיט וזערטער.
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עס האט געטראפן ,אז רי ביירע קורסיסטקעם זייגען געזעסן
אין ציטער ,ווען רער קורצער וויגטער־טאג האט שוין געהאלטן
באם עק .א טוגקלקייט האט אנגעפילט ראם איינגע ציטער,
און אין רי ווינקלאך איז שוק געווען איגגאנצן פינסטער .קיק געלט
אויף נאפט איז ניט געווען .ביירע האבן שטיל געווארט אויף א
באקאנטן ,וואם זאל קוטען און בארגן קליין־געלט .פירלער
איז געזעסן נעבן פעגסטער ,אגגעשטרייגגט רי אויגן און נעלעזן
א בוך .ק ר א ט א ו ו א האט געגומען גלעטן אירע האר ,פאר־
פלעכטן זיי און צעפלעכטן ,און האט זיך רערלויבט צו לאבן הויך
אויפן קול ,וואס בא רער העלער ליכט פון טאג האט זי זיך עפעס
ווי געשעמט צו טון .פ י ר ל ע ר האט אלץ געלעזן ,און איר בליק
האט זיך געראגגעלט טיט רער טוגקלקייט ,וואם איז געווארן
געריכטער און געריכטער.
— גענוג שוין ריר צו לעון .רו טאכסט ריר קאליע רי אויגן—,
האט קראטאווא געזאגט ,און אין רער טונקלקייט האט זיך
געזעהן ראם ברייטע געלעכטער און רי מילרקייט ,וואם זיינען
געווען אויסגעגאסן אויף איר פגים.
פ י ר ל ע ר איז אויפגעשטאנען ,געבראכט רי האר אין אררענוגג
און גענוטען א פלאש אין רער האגט צו ברייגגען גאפט .רי
חברטעם האבן זיך אנגעקוקט טיט א שטוטען שטייכל.
— ווי מייגסטו? רער קרעמער וועט געבן אויף בארג? איך
וועל פרובירן.
— רער הונט וועט ניט געבן — ,האט ק ר א ט א ו ו א זי אפ־
גערערט .גיי נישט בחנם ,זעץ זיך ליבער.
רי חברטעם זייגען געבליבן אין רער פיגסטער און האבן גע-
שמועסט פארטרויליך .פ י ר ל ע ר האט פאגטאזירט וועגן איר
איר הארציגע שטים האט איצט געקלוגגען נאך
צוקוגפט.
באזוגרער ווייך:
— אז איך וועל ענריגן ,וועל איך ארייגטרעטן אין רינסט בא
רער זעמסטווע ,וועל וואוינען אין רארף; איך וועל היילן ,וועל
נוצליך זיין אויף יערן טריט ,וועל פירן פראפאגאנרא .ראם וועט
זיק אן עכט לעבן ,נשטה מייגע; נישט אזוי ווי רא ,וואו טען קאן
שטארבן פאר לאנגווייליגקייט.
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— און חתונה האבן וועסט רו נישט? — האט קראטאווא
געפרעגט שטיל.
פירלער האט זיך פארטראכט און געעגטפערט:
— פארוואם נישט חתונה האבן? אויב עט וועט זיך טרעפן א
מעגש לויט טיין הארץ און וועט וועלן ארבעטן צוזאטען אין
רארף — ,פארוואס גישט? איבעריגנם ,ורעל איך קיינמאל ג*שט
חתונה האבן .איך בין ראך נישט קיין שייגע .טיך וועט קייגער
נישט ליב קריגן ,און אהן ליבע וויל איך גישט חתונה האבן,
קייגמאל נישט.
—גיין ,רו ביסט א שייגע ,אויף טיין ערליך ווארט — א שייגע...
— רו לייגסט ,שעלמאי — האט זיך פירלער אגגערופן טיט
א געלעכטער .ביירע האבן זיך הויך צעלאכט.
אזעלכע געשפרעכן האבי זיך געקאגט לאגג פארציהען ,ביז עם
אין געקומען ווער פון רי באקאגטע און האט געבארגט קלייךגעלם.
אין ציטער אין געווארן ליכטיג ,און רי חברטעס איז עם פארנע־
קוטען ,ווי זיי וואלטן רורכגעלעבט עפעס א חלום ,און האבן זיך
אגגעקוקט אייגע רי אגרערע טיט א שטייכל.
עם איז געווארן טיי ,באלר זיינען געקוטען נאך באקאגטע,
טען האט גערערט ,געשפארט זיך ,געלאכט ,געזוגגען לירער און
גערוישט און געלארעטט .גאר א טארגע זאך ,ם י ר ל ע ר ,רי
געליבטע פון אלע ,האט ווייגיג טיטגעלארעמט און האט זיך
געהאלטן אביסל פון רער ווייטן .צו רי רייר האט זי זיך צו־
געהערט ,גאר אליין האט זי זיך גישט געקאגט שפארן .וואוגרער־
ליך און פאררראסיג איז איר געווען ,ווען זי האט געהערט ריירן
אזוי שגעל און לייכט וועגן רעם אלעס ,וזואס האט זי טיף איג־
טערעסירט און פאר וועלכע זי האט געהאט אזוי ווייגיג ווערטער.
,,איך בין קיין העלרין נישט — האט זי פיל טאל געטראכט פאר
זיך — איך ווייס ווייניג ,האב ווייגיג קרעפטן ,ווייגיג פארשטאגר.
נאר איך וועל טון אלץ ,וואם איך קאן :עגריגן און ארבעטן
אין רארף".
באלר איז איר אויסגעקוטען איבערצייגן זיך ,אז זי איז קיין
העלרין גישט.. .

78

11

אמאל איז פירלער אהיים געקוטען שפעם באגאכט פון
טעאטער זעהר לוסטיג און אויפגערעגט .זי האט געטראפן זיצן
איהר חברטע ,איינגעהילט אין א טוך ,טיט פארשלאפעגע אויגן,
ציטערגריג פאר קעלט .פירלער האט ארויסגעררייט רי לאטפ,
אויפגעלאזט זיך רעם פאס פון רער טאליע און האט געגומען
רערציילן טיט באגייסטערוגג וועגן רער אפער .איר איז א שאר
געווען צעשיירן זיך פון רעם לוסטיגן געטיט ,וראם זי האט טיט־
געבראכט פון טעאטער .אין אירע אויערן האבן געקלונגען רי
טענער ,אין קאפ האבן זיך נאך געטראגן הערליכע פארביגע
בילרער ,און רא ,אין צימער ,איז געווען אזוי טרויעריג ,אזוי
טוגקל ,אווי לאנגווייליג!
— און איך האב מיך היינט באקעגט טיט א יוגגענמאן אין
טעאטער — האט זי רערציילט איר פארשלאפעגע חברטע — א
מארנער עפעס ,א בורזשוי טיט א גאלרעגעם זייגער און א פראנט,
זאג איך ריר ,און א ריצער! ער האט מיר אפגעטראטן זיין ארט
און געמאכט מיר קאמפלימענטן ,אך ,ווי לעכערליך ראם איז
געווען! באטיסטיגי האט אזוי געטליך געזוגגען ,און איך בין מיר
געזעסן ווי א פריצה ,און רער ריצער איז זיך געשטאגען אין
א ווינקעלע.

איר האט זיך געוואלט נאך ריירן און רערציילן ,גאר קרא־
טאווא איז געווען שלעפעריג .פירלער איז אגטשוויגן גע־•
ווארן און האט זיך פארטראכט.

עפעם רורך א וואוגרערליכן צוזאמעגהאגג האט זי זיך רער-
טאנט אן רי אטאליגע יארן ,ווען זי איז געווען א גימנאזיסטקע,
פרייליך האבן געפלאקערט און געקגאקט רי שטאלקארצן ,רער
ארקעסטער האט געשפילט; ווי זי האט זיך געגליטשט און ווי
פרייליך איר איז רערביי געווען ,און ווי הויך זי האט געלאכט,
און ווי מען האט איר שטילערהייט אייגגערויטט קאמפליטענטן
אין אויער ...און נאך פיל ,פיל אגרערע זאכן האבן זיך געטראגן
אין איר אויפגערעגטן קאפ.
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באלר זייגען רי חברטעס געלעגן אין בעט ,וואו זיי זייגען צר־
זאמען געשלאפן:
— ווייסט ,טאריא? — האט פירלער געוועקט איר חבר־
טע — ער איז ראך אן איגטעליגעגט ,א ראקטאר.

זי האט זיך גראר רערמאגט ,אז פארן ארויסגיין האט ער
איר זיך פארגעשטעלט טיטן גאטען ראקטאר ו וייגש ט יין.
— ווער רען? — האט קרא טאו ו א געפרעגט פארשלאפן.

— גו ,רער ריצער ,וואט האט טיר אפגעטראטן זיין ארט.
רו שלאפסט?
— יא ,ליבע ,טיר 1זילט זיך שלאפן.

א רראזשקע איז רורכגעפארן אויף רער גאס ,רי שויבן פון רי
פעגכטער האבן געציטערט .עפעס האט מען געקלוגגען אין
טויער .שא! טריט האבן זיך געהערט ...צי קוטט טען ראם
י
גיט אויף א רעוויזיע און מען וועט זי ארעסטירן? —
,,וואס פאר געראגקען טיר קריכן עפעם הייגט אין קאפ!" —
האט זי זיך געבייזערט אויף זיך.
רער טעאטער פלעגט זי געווייגליך אויפרעגן .ראם איז געוזען
ראם אוטגערייגליכע ,ראם יום־טובריגע אין איר לעבן .גאר
הייגט איז רערצו צוגעקומען גאך א גייער געפיל :רער יוגגערטאן,
רי קאטפליטעגטן ,ראם ,וואס זי איז אזוי געפעלן...
גאך אויפן אגרערן טאג האט זי זיך געפילט גישט וואכעריג,
גיט ווי געווייגליך.
גאר מאלע וואם פאר א חלום עם פליהט גישט רורך אין אן
אייגזאם לעבן און פארשוויגרט גיך ,ווי א בליץ! פיר לער וואלס
שוין געהאט פארגעסן אן רער גאגצער געשיכטע .צופעליג
אבער ,גייעגריג אמאל גאך טיטאג רורך רער גאס טיט אירע
גיכע טריט ,האט זי באטערקט רעטזעלבן "פראגט און ריצער",
רעם ד״ר ו ו י י ג ש ט י י ן .א מאן פון א יאר עטליכע און ררייסיג
איז ראם געווען ,טיט אן איגטעליגעגט ,אביסל מאט פגים ,מיט
בלאגרע ריקע וואגצעס; אויף ביירע זייטן אויף זיין פגים ,באם
מויל ,זייגען געלעגן צוויי טיפע קגייטשן און קלייגע קגייטשלאך האבן
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דך אויך געזעהן ארום רי גרויסע קל$רע אויגן .נענאנגען איז
ער פאטעליך ,קענטיג ,ער ה$ט שפאצירט .זיי ה$בן דך ביירע
ווי אוטגערן $פגעשטעלט און געשטייכלט .ער איז צוסרירן געווען
זי צו טרעפן ,האט זי געפרעגט ,וראו זי גייט ,און באקוטענריג אן
ענטפער ,אז זי גייט אהיים ,האט ער זי באלייט.
— נ$ר איילט אייך גישט.
ה$ט ער געזאגט.

איך האב גישט ליב צו לויפן— ,

ווי אלע יועע טעגשן ,ה$ט אויך ם י ר ל ע ר געהאט פי^ צו
פרעגן; ר״ר ווייגשטיין ה$ט גערן געעגטפערט אויף אלע אירע
פראגעס .זי איז געוואר געוו^רן פון זיינע רייר ,אז ער איז א זון
פון זעהר רייכע עלטערן ,וו$ס וואוינען אויף רער פר^וויגץ אין
א שטעטל אין ק^וונער גובערגיע; אז ער אליין ה$ט לאגג געלעבט
אין אויסלאגר ,געעגריגט ר$רט אלם ר״ר טעריצין; אז טיט
מעריצין באשעפטיגט ער זיך גיט און אז ער לעבט רערווייל "אזוי"
אין ווארשע .ר$ם וו$רט "אזוי" ה$ט ער ארויסגערערט טיט א
האלבן שטייכל ,אין וועלכן עם איז עלעגן עפעס אן ארט איר^גיע
פון דך אליין .סירלער ה$ט אים $נגעקוקט פארוואוגרערם
און ה$ט געפרעגט:
— וו$ם זשע טוט איר ר?$
— שווער צו ז$ק .גורנישט.
— ג^רגישט?
— ג^רגישט — .ה$ט ער געענטסערט טיט רעטזעלבן שטייכל—
צי וואוגרערט ר$ס אייך? איך בין רייך ,איך מיין צו ז$נן :איך
ה$ב רייכע עלטערן .רי נויט טרייבט טיך גישט ארבעטן ,קיין
איגערליכער פארלאנג — אויך גישט .איך בין א בורזשוי— ,
ה$ט ער זיך געוויצלט.
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— ג$ר ר$ם ,רוכט זיך ,מוז זיין לאגגווייליג ,נישט וו$ר?
— אביסל לאעווייליג.
אז זיי זייגען צוגעקוטען פאר איר טויער ,האט ער זיך $פ-
געשטעלט ,עפעס געטראכט און געז^גט:
— ווייסט איר וו$ס — איך וו^לט טיך געוו^לט טיט אייך
עפטער באגעגעגען.
6
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•—צו וראם? — י האט זי געפרעגט אביסל גייגיריג ,אביסל
קאקעט ,קוקגריג אים גלייך אין פגים אריין טיט איר אפעגעם
אומעטיגן בליק.

— כאטש צוליב לאגגווייליגקייט .גיין ,אין אטחן — האט ער
געזאגט טיט אן ערגסטן טאן — איך בין רא ,אין ווארשע ,גאר
פרעמר ,בטעט וואס איך האב נישט קיין אייגציגן באקאגטן איג־
טעליגעגטן טענשן ,און מיר וואלט זעהר אגגעגעם געווען צו
טרעפן זיך טיט אייך.
ו וייגש ט יי ן האט ,טראץ זיין ,,אומבאגאבטער גאטור* (ער
האט זיך אליין אזוי אגגערופן און געהאלטן זיך פאר א מעגשן,
וואם לעבט אויף רער וועלט אהן שום גוצן פאר אגרערע און אהן
פארגעגיגן פאר זיך) ,געהאט איין גרויסע מעלה ,וואס האט אים
צייטגווייז געמאכט זעהר סימפאטיש .ער איז פיל מאל — וזרען ער
האט ראם געוואלט — געווען ערגסט ,קיגריש ערגסט ,און אפג־
הארציג .רעמאלט איז זיין טאן געווארן אגדערש ,אהן איראגיע,
און רער אויסררוק פון זיין פגים — אן אגרערער .רי לעצטע
ווערטער האט ער גערערט טיט רעם ערגסטן טאן ,און פ י ר ל ע ר ן
איז ער טיט איין מאל געפעלן געוזוארן.

— מעגליך — ,האט זי געעגטפערט — אויב איר ווילט ,קומט
ארויף צו מיר .גאר ,באמת ,איך ווייס גישט ,צי וועט אייך מיין
קווארטיר געפעלן .איר זייט ראך א בורזשוי...
— גו ,רערט גישט קיין גארישקייטן.

גאר בא איר אין שטוב האט זיך רער געשפרעך גיט גע-
קלעפט .ער האט רערציילט פון זיין סטורעגטיש לעבן אין אויס־
לאגר ,געטאכט זיך לוסטיג פון רער אייגגשאפט און טוגקלק*יט פון
צימער (ער האט געפוגען ,אז רי קרומע וועגט זייגען איגטערע־
סאגטער ,ווייל זיי זייגען רייכער אין ליגיען און וזיגקלען) .גאר רי
וזויצן זייגען גישט געווען אויפן ארט ,און ווי גאר ק ר א ט א ו ו א איז
אגגעקומען האט ער זיך געזעגגט און ארויסגעגאגגען.

— ווייסט — האט פירלער רערציילט קראטאוואן —
ראם איז ראך רערזעלבער ראקטאר ,טיט חיעטען איך האב מיך
באקעגט אין טעאטער ,זעהר א איגטערעסאגטער ,א געבילדעטער.
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— א סאציאל״רעוואלוציאנער?
— ניין .ער איז ,רוכט דך ,גארנישט ,גאר פארט א איגטע-
רעסאנטער .ער לאגגוויילינט דך און זוכט באקאגטשאפט מיט
איגטעליגענטע טענשן .וואם פארשטייסטו רא גישט?
— צי נאר גישט קיין שפיאן?
— רייר גישט .רו קענסט ראך אים נישט.
און פירלער האט אפגעהאקט רעם געשפרעך.
און אין עטליכע טעג ארום האט ד באקומען אריינגעשיקט א
בילעט אין טעאטער טיט א בריוול פון ר״ר ו וי י נש ט י ין ,וואו
ער האט זי אין קורצע ווערטער געבעטן קוטען אווגטם אין
טעאטער אויף וואגגערם אן אפער .ד האט אים שוין באגעגגט,
ווי אן אלטן באקאגטן.
 —.איר זייט זעהר א ליבליכער — ,האט זי געזאגט אביסל
איראגיש — ,טיר האט זיך זעהר געוואלט גיין אויף וואגנער,
שרעקליך ,ווי איך האב אים ליב! און רעם אטת זאגנריג ,האב
איך ניט געהאט קיין געלט .אט האט .איר געראטעוועט .א ראנק!
פון רעם גאגצן מאגאלאג איז ראם לעצטע ווארט "א ראנק"
געזאגט געווארן אזוי נאטירליך און פריי ,אז זיי האבן זיך ביירע.
:עפילט גוט רערביי.
וואם פאר .א פרייליכער אוונט ראם איז געווען! .געווייגליך
האט זי אין טעאטער געהאט א פלאץ אויף רי אויבערשטע ביינק,
וואו .זי האט געטוזט א גאגצע צייט שטיין און היטן ראס גלייב־
געוויכט פון קערפער ,ד זאל נישט פאלן .אין אזא פאזע האט זי
צום ערשטן מאל באטערקט ר״ר וויי גש ט יין .זי איז גע־
שטאנען אויף א באגק ,אנהאלטנריג זיך פאר א סלופ ,און איר
געבויגענע שלאגקע פיגור האט געהאט גאר א באזוגרערן רייץ.
איצט איז זי געזעסן קעגן רער סצעגע ,פריי ,אוטגעשטערט.
אויסער רעם איז איר ו וייגש ט יין איצט פארגעקוטען גאך
ליבליכער ווי פריהער .ער איז נעזעסן רוהיג ,עפעם אן ערנסט אין.
געווען אויף זיין פנים ,און זי האט רערין צום ערשטן מאל באמערקט
א .טיפן אלטן אוטעט ,אן אוטעט ,וואם איז צוזאמענגעוואקסן טיט
רעם טענשן אזוי ,אז ס׳רוכט זיך ,רער .האט גארנישט אגרערש
״ .
געקאגט־באשאפךווערן ווי גאר מיט אים. ..
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פון טעאטער זיינען זיי נאך נענאנגען אין א קאפע .ס י ר ל ע ר
איז נעווען ,ווי געוויינליך נאכן טעאטער ,לוסטיג-אויפגערענט,
און רא איז נאך געווען אווי פיל ליכטינקייט ,אזוי פיל נלאגץ...
,,ווי אנגענעם ראם איז צו האבן געלט"! — האט זי געטראכט.
אירע אויגן האבן העל געפיגקעלט ,איר לייכטער ,רירעוזריגער
קערפער האט אויסגעזעהן נאך פרישער ,נאך גראציעזער .זי האט
באסערקט ,ווי פון אלע זייטן ווענרן זיך בליקן אויף איר...
ר״ר ו ו י י ג ש ט י י ן ,סארקערט ,איז נעזעסן מיט א מאטן בליק,
עפעס ווי סיר.
— איר ווייסט גישט ,וזואס פאר א ספערע ראם איז ,וואו איך
בין אויפנעוואקסן און לעב — האט ער פלוצליגג אנגעהויבן
צו ריירן ,אשטייגער ,ווי ער וואלט זיך וועלן פארעגטפערן פאר
איר ,פארוואס ער איז אזוי טרויעריג און סאט — .אוגזער
אירישע בורזשואזיע — ראם איז ראם ערגסטע ,וואס טען קאן
זיך פארשטעלן :נראב ,פאררארבן ,נאטלויז ,אהן געשמאק ,אהן
סטיל ,אהן טראריציעם ,אהן צוקונפט ...איין איינציגער אינטערעס,
איין איינציגע לעבנס-פארם איז פאראן — געלט .שטעלט אייך
פאר :איך האב פארבראכט אכט יאר אין אויסלאגר ,געלעבט
זעלבסטשטעגריג ,צוגעקוקט זיך צום ארומיגן לעבן ,שטורירט,
געלעזן ,געטראכט ,זיך אגטוויקלט ,טיט איין ווארט ,איך האב
געשטרעבט צו ווערן ראם ,וואס טען רופט א קולטורעלער טענש.
איצט ווייזט זיך אויס ,אז ראם איז נישט קיין מעלה ,נאר א חסרון.
וואס איך האב א ריפלאם צו היילן קראגקע — ,ראם פארשטייט
זיך ,געפעלט רי מייניגע זעהר ,כאטש קיין שום פראקטישע נוצן
גישט פאר סיר ,גישט פאר אנרערע ,קאן איך פון טיין ריפלאם
גישט האבן .גאר מיין פילאזאפיע קאגען זיי גישט ליירן און קוקן
אויף סיר ,ווי אויף א שליטטזל ,א גישט-געראטעגעם .זיי געפינען
פאר סיר נאר איין רעטוגג :חתונה צו האבן .ראם איז לעכערליך,
גאר מיר פארשאפט עם ענטוז נפש אהן אויפהער .אלע
מוטעם מייגע האלטן עם זיך פאר א חוב טיך צו באגליקן און
זוכן פאר סיר בלות .מען לאזט מיך פאקטיש גישט צורוה .ראם
איז סיר אזוי איבעררריסיג געווארן ,אז איך האב אויפגעהערט צו
פארקערן סיט זיי ,און עם איז ארויס א סקאגראל .רער טאטע
84

איז בייז ,רי מאטע שרייבט ריינענרינע בריר ,די טוטעס האבן
אנגעהויבן צו קומען צו מיר ...מיר איז איצט נישט נעבליבן
קיין אנרערע עצה ,רוכט זיך ,ווי רירער צו פארן קיין אויסלאנר.

ער האט נעענרינט זיין לאננען מאנאלאג און האט נעקוקט
אויף איר טיט א פרעגנרינן אויסררוק .קענטינ ,האט ער אליין
נישט פארשטאנען ,צו וואס אייגנטליך ער רערציילט איר ראם אלץ.
— חוייניג גליקליכע מענשן זיינען סאראן אויף רער רעלט —
האט פירלער אפנעזיסצט ,און זי איז אויך צופרירן נערען,
ראם ער האט נעענרינט — ,איך בין מקנא רי מענשן ,וואט
נעבן זיך איבער עפעס א ציל און פארנעסן אן זיך .זיי איז נוט ,זיי
האבן נישט קיין זארג ,קלערן נישט רענן זיך ,און — א סוף.

ר״ר ו ו י י נ ש ט י י ן האט באלר נעענרערט רעם אומאננענעמע־
נעם נעשפרעך .און זיי האבן נאך א צייט לאנג נעפלוירערט רענן
טעאטער ,רענן רארשע און אנרערע לייכטע זאכן .זעהר שפעט
שוין האט ער זי אפנעפירט אהיים ,און באם נעזענענען איר
פעסט נערריקט רי האנט.
— איר סארט באלר קיין אויסלאנר? — האט זי נעסרענט.
— נאך גישט אזוי ניך — ,האט ער נעענטפערט .און א
ליבליכער נוטער שטייכל האט בארעקט זיין טרויערינ מאט פנים.
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פארליבט אין ו וי י גש ט י ינ ע ן איז זי נישט — ראם האט
ם י ר ל ע ר נעראוסט אויף זיכער .סונרעסטרענן האט זי גאנץ נערן
נעהאט טיט אים זיך זעהן און צוהערן זיך צו זיינע רייר .אין
רער לעצטער צייט פלעגט זי אפילו ארויסקומען צו אים אויף
זיין ראוינוגג .אמת ,זי האט זיך לאנג נערערם קעגן רעם:
״וואס אייגגטליך האב איך מיט אים געמיינזאמעס? — האט זי
נעטראכט — צו ראס נאך ניין צו אים אהיים? ניין ,ראס רארף
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•איך גישט טון!"■ ער האט זי אבער עטליכע .מאל• געבעטן וועגן רעם,
און זי האט אים נישט געוואלט באלייריגן (זי יהאט בכלל מורא
געהאט ,ווען נאר זי האט גערערט מיט אים ,זי זאל אים־עפעס
גישט באלייריגן מיט א ווארט)...
— גיין ,ראם האב איך מיר גישט פארגעשטעלט .אן עמאג־
ציפירט פריילין ז$ל זיך רעכענען מיט אזעלכע גארישקייטן! וואס?
איר האט מורא צו קומען צו מיר אהלים! — האט ער געזאגט
מיט זיין געוויינליכן גוטן ,גאר קאלטן שמייכל ,און זי האט אים
נישט געהאט ,וואם צו ענטפערן אויף רעם.

אמאל ,גאך מיטאג ,האבן־ זיך אן רער טיר פון ווייגשטייגם
וואוינוגג געהערט צוויי שטילע קלעפ ,ער איז אויפגעשטאגען און
געעפנט רי טיר .פירלער איז אריינגעקומען .ווייגשטיין
האט איר פעסט גערריקט רל האגט ,און זללן פנים האט אוים־
גערריקט אזוי פיל צופרירגקייט ,אז פירלער האט עם בא־
מערקט און געשמייכלט.

— לויט רי קלעפ אן רער טיר האב  .איך רערקענט ,אז ראם
זייט איר :אזעלכע שטילע גישט־אגטשלאסענע קלעפ ...האט
ער געזאגט מיט א געלעכטער.
— -און איך ,הער ו וייגש ט י ין ,בין געקומען גאר אויף א
מינוט .איך וזיל געמען בא אייך עפעם צו לעזן — ,האט זי
געזאגט.

— גו ,אויף א מינוט ,אויף א מינוט ...זעצט אייך רערווייל.

זי האט באמת געהאט אין זין גישט לאנג צו בלייבן בא אים.
זי האט גישט געוואוסט ,וואם זי זאל מיט אים ריירן און בכלל,
ווי צו פארהאלטן זיך צו אים ,און האט זיך פארגעשטעלט ,אז
ס׳וועט זיין אומהלימיש ,ווי רעמאלט ,ווען ער איז געזעסן בא איר.
זי האט אבער געהאט א טעות .פארקערט :זי האט זיך געפילט
זעהר גוט און פריי אין רעם גרויסן ,ליכטינן ,טיט געשמאק
מעבלירטן צימער (ו ו י י ג ש ט י י ן האט באוואוינט א קאביגעט
און א שלאפצימער) .ער אליין האט אויך אין רערהיים אוים־
געזעהן פרישער און יוגגער .ער איז גערען אנגעטאן אין א
נעוויינליכער ארבעטם־קורטקע .רי האר זייגע זייגען געווען אביטל
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נישט אין אררענונג ,אזוי פיל נישט אין אררענונג ,וויפיל ראם
פאסט פאר א באשעפטיגטן מענשן .אויפן טיש ־זיינען געלעגן
ביכער אין עטליכע שפראכן ,טייל אויפגעשגיטעגע ,טייל גאך נישט
נערירט; אילוסטראציעס ,זשורנאלן ,בילרער .ער האט איר ראם
אלץ געוויזן און רערקלערט ,און זי האט געזאגט" :זעהר איגטע-
רעסאגט ,זעהר איגטערעסאנט" .און איז צופרירן געווען ,ראם
זי האט גישט קיין טעות נעהאט אין אים ,וואט ער איז טאקע אן
אינטעליגענט.
— ראם האט איר אויך! זעה נאר! — האט זי נעזאגט,
אנווייזגריג אויף א וויגשטול ,וואט איז געשטאגען אין צימער ,און
האט זיך רארט געזעצט.

— אן אנטיק ,גרויסארטיג! — האט זי נעזאגט ,שאקלענריג זיך
פאמעליך טיט רעם שטול .ראם איז איר געפעלן ,און זי האט
זיך געפרייט רערמיט ,ווי א קינר .ער איז געשטאגען נעבן איר
און איו געוזוען אנטציקט פון רעם ליבליכן יונגען באשעפעגיש,
פאר וועמען אין לעבן איז נאך געווען אזוי פיל פארגעניגן ,אזוי
פיל זאכן ,וואס קאנען לוסטיג מאכן.
נאר פלוצלינג ,ווי זי וואלט זיך עפעם רערמאנט ,איז זי
אויפגעשטאגען און האט נעטאכט אן ערנסט געזיכט .איר האט
זיך גערוכט ,אז זי האט זיך שוין צופיל רערלויבט" :ראם אייגנטליך
טו איך רא בא אים?״ — האט זי זיך געפרעגט און האט נישט
געפוגען קיין עגטפער:

— נו ,צייט צו גיין ,בלייבט נעזונט — האט זי געזאגט ,און
ער האט זי גישט געפרובט אויפצוהאלטן .אין רעם אויסררוק פון
איר פגים און אין ערנסטן טאן איז נעלעגן עפעס ניט גינסטיגם
פאר אים.
— נו ,בלייבט געזוגט .זעהט ,איך האלט אייך נישט אויף.
נאר איר מוזט צוזאגן ווירער צו קוטען .איר וועט קומען?

— מיר וועלן זעהן — ,האט זי געענטפערט קאלט.
— גיין .זאגט צו ,איר וועט קומען.
ווירער האט פירלער מורא געהאט ,זי זאל אים גישט
באלייריגן און האט צוגעזאגט.
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און אין די באזוכן בא אים זייגען געווען פיל פרייע גוטע מיגוטן;
עם זיינען אבער אויר געווען לאגגווייליגע ש וו ע רע מאמעגטן ,רען
רער שטועם האט זיך גישט געקלעפט ,און צווישן וי* האט זיך גע־
פילם רער גאגצער אפגרוגט פון אגטוזיקלוגג ,עלטער און שטאגר,
ראם איו נעלענן צווישן זי*.
אייגמאל איז איר נערדעזן נאר לוסטיג בא אים .זי איז
נעזעסן אויף רעם וויגשטול און זיך געוויגט ,און ער האט
דעיציילט זעהר א לעכערליכע געשיכטע:
— איך האב רא א שוועגערן ,ראם איז רי געבילרעטע אין
אוגזער משפחה .און אין אמתן :זי איז אמאל געווען אויף קורסן,
פארשטאגען עטליכע שפראכן און זיך איגטערעסירט מיט פיל
זאכן .ראם איצט איז נעווארן פון איר ,ראם איז אן אגרערע
פראגע .סי* ווי סי' האט זי פרעטעגזיעס אויף בילרוגג און איז
רערצו א שייגע פרו? בקיצור :רי גאגצע האפעגוגג האט טען
ארויפגעלענט אויף איר .זי מוז מיך מאכן פאר א מעגשן,
און א מעגש מאכן הייסט :שאפן מיר א כלה טיט א גרויסן גרן.
— אייך שרכעגט מען ראך שרוכים — ,האט פירלער געלאכט,
אין שטוב איז גראר געווען ווארעם און באקוועם ,פון ררויסן האט
ארייגנעקוקט רי וויגטערריגע זון ,און איר איז גאר פרייליך גערען
אויפן הארצן.
— טא הערט און לאכט גישט .פאר עטליכע טעג זאגט זי
מיר טיט גאר אן ערגסטער מיגע ,איך זאל צו מארגגס באגאכט
קומען צו איר אויף טיי .״קום אין סוררוט״— האט זי מיר אייג־
נערוימט שטיל אין אויער — "עם וועלן זיין געסט" .פארשטייט
זיך ,איך בין געקומען — אט אין רער זעלבער קורטקע ,און שטעלט
אייך פאר א סצעגע :באם טיש זייגען געזעסן אן עלטערע פרוי
און א מיירל ,קעגטיג ,איר טאכטער ,מיין צוקיגפטיגע כלה ,הייסט
עם ,און מיין שוועגערן סאגיע .רי לעצטע ,רערזעהעגריג מיך
אזוי געקליירעט ,איז אביסל צעמישט געווארן .זי איז אבער
א געשיקטע פרוי ,א בוואט ,זי האט זיך געפרובט צו פארגלעטן
רי נעשיכטע" .מיר האבן ריך גארגישט ערווארט הייגט" ,האט
זי נעזאגט צו טיר און געוועגרט זיך צום מיירל אויף פראגצויזיש
און מיך פארגעשטעלט .ראם ארימע באשעפעגיש איז רויט געווארן
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ביז איבער די אויערן ,און איך ,שטעלט אייך פאר ,האב אגגעהויבן
א געשפרעך — אויף אידיש! איר וואלט געזעהן ,וראם פאר א
שרעקליכן בליק מיין שוועגערן האט אויף מיר געווארפן .איך
האב מורא ,איר וועט זיך מער גישט גלוסטן צו שרכעגען מיר
שידוכים.
— גייט ,איר זייט א בייזער — ,האט פידלער געזאגט און
רערביי אזוי הויך געלאכט ,אז זי האט איר שטים גישט רערקעגט.
זי איז הייגט נעווען נאר באזוגרער ליבליך ,פריש ,קיגריש־
לוסטיג .רער באזוגרערער רייץ פון איר פיגור ,וואם איז ו וי י נ־
שטייגען אזוי געפאלן אין די אוינן ,ווען ער האט זי נעזעהן
ראם ערשטע מאל אין טעאטער ,האט צוגעצויגן ,נערופן זי
ארומצוגעמען און צו ליבקאזן...

— לאזט ,איך וועל אייך וויגן — ,האט ער נעזאנט און גע-
גומען שאקלען רעם שטול.
גאר ראס איז נעווען צופיל ,איבערגעכאפט רי מאס .זי
האט אים שטרייגג אגגעקוקט ,און אין אירע אוינן איז שוין מער
גישט נעווען רער אפגלאגץ פון קיגרערשער לוסטיגקייט .ווירער
האט ער געפוגען אין איר בליק ראם גישט-גיגסטיגע פאר אים.
באלר אין זי אויפגעשטאגען ,נעזענגט זיך מיט אים קאלט און
אוועקגעגאגגען.

אין איר קאפ איז געווען א מישמאש פון נעפילן און גע-
ראגקען .פריהער פאר אלץ האט זי זיך גישט געקאגט פארעגט-
פערן רי פראגע :צו וואס ,צו וזעלכן צוועק און וואס פאר א זין
האט ראס ,ראם זי נייט ארויף צו אים .ער איז נישט אירס
גלייכן און לאכט אפשר נאר פון איר .און ווען זי האט אזוי
געקלערט און רערמאגט זיך אן זיין מאט פגים און קאלטן שמייכל,
א שמייכל פון א מעגשן ,וואס האט שוין געגאסן אויף רער
וועלט פון ליבע און גליק ,האט זי געפילט ,ווי עפעס א האס
רערוואכט אין איר הארץ צו אים ,צו זיין קאלטן שמייכל.
״ער אין אויך גישט שיין״ — ,האט זי גערערט צו זיך ,פוגקט
ווי זי וואלט זיך רערמיט וועלן גוקם זיין אין רעם מעגשן ,רואם
קאן קאלט שמייכלען איבער געפילן ,וועלכע האבן גישט אייגמאל

מה

באפאלן איר יוגגע ברוסט י ווי א שטורעם און פארכאפט■ איר
רעם אטעם.
גאר ראם אייגגע צימערל אין רערהיים איז געווארן נאך
איינגער ,נאך לאנגווייליגער ,און רי הארציגע פריינטשאפט טיט
איר חברטע ק ר א ט א ו ו א — עפעם שוואכער .אין רעם ציטער
איו ,אויסער זיי ביירע ,געווען רער גישט אויסגעזאגטער סור,
פירלערס אומרוהיגער געוויסן.
— רו וואלסט געקאגט חתונה האבן טיט א מענשן ,וואם רו
האסט גישט ליב? — האט זי אמאל געפרעגט נלאט אזוי איר
חברטע.
— ראם רערסט רו ,גאר! ווער וואלט רען געקאנט?
— און איך וואלט אויך נישט געקאנט — ,האט פ י ר ל ע ר
געזאגט שטיל ,ווי טיט רעם אייגעגעם הארץ ריירגריג ,און אין
א וויילע ארום ווייטער געפרעגט:
— ווי טיינסט רו :מען קאן ליב האבן א מאנספארשוין ,ראם
האט שוין פיל ,פיל מאל ליב געהאט ,ראם האט שוין געהאט
פיל .פרויען?
— טפוי! ראם איז מיאוס! — האט קרא טאו ו א נעעגטפערט.
— מיר געפעלן אויך גישט אזעלכע — ,האט ם י ר ל ע ר
געזאגט און זיך פארטראכט ,רערמאנענריג זיך וו י י גש ט יי גם
געזיכט מיט אלע קלייניגקייטן.
ר״ר ווי י גש ט יין האט אין רעם זעלבן טאג ,רען זי איז גע־
זעסן בא אים ,און ער האט איר רערציילט רי געשיכטע מיט רעם
שרוך ,געשריבן זיין פרייגט אין בערלין א לאנגען בריר.׳ טיט רעם
ראזינן פריינט ,א קריינקליכער אריטער אירישער מאלער ,האט
זיך ו ו י י נ ש ט י י ן געפילט נאנץ גאהענט .ער האט אים געשריבן
פיל פון זיין לאגע און רערטאנט אויך וועגן ע • ! י ל ע ר:
״פאר לאנגווייליגקייט — האט ער געשריבן — האב איך טיך
רא באקענט טיט א קורסיסטקע ,א איריש מיירל ,א רעוואלוציא-
נעריך א ליבליך באשעפעגיש :גראציעז ,קלוג און רארהאפטיג
ביז גאר .רער עיקר — יוגג ,יונג .אלץ קומט בא איר גוט ארוים,
אפילו רען זי רערט שאבלאנע פראזן. .זי ענריגט רא רי פעלר־
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היילן רוסישע־פויערים
שערסקעקורסן און וזויל פארן אין רארף
און צו מאכן זיי פאר רעוואלוציאנערן .אז איך לאך פון איר,
בייזערט זי זיך ,רערט פיל ־ גארישקייטן און איז רערביי לי-בליך,
ווי י רו קאנסט ריר נאר פארשטעלן".
־ "האב נישט קיין טעות :פארליבט בין איך נישט; נאר ראם
איז וואר :אויב שוין יא חתונה צו האבן ,וואלט איך פון רוסיש-
אירישע בורזשואזע ספערן קיין מיירל נישט גענומען .איך קוק
טיילמאל אויף איר און טראכט :אויב האבן א קינר ,גאר פון
•אזעלכער".
״און '־ראך ,צי גלויבסט רו טיר — פאראן מיגוטן ,ווען איך
קוק אויף איר און ווער איבערגעשראקן :איך פיל מיך ,ווי א
חיה ,וואם באפאלט צו רויבן .איך ווייס נישט ,ווי מען זאגט עם
ריר ,גאר איך בין שוין אלט פיר און ררייסיג יאר ,ראם הארץ איז
■קאלט ,און רא איז א יונג פריש מיירל ,מיט איר גאגצן יוגנטליכן
נלויבן ,מיט אירע אלע האפענונגען .ראם אלץ קאן מיר גע-
הערן ,ווייל ...וזוייל איך בין רייך ■ .נירעריג ,נאריש ,אוממענשליך—
נישט וואר״ז
"גו,וואלט זי מיך כאטש נעליבט ,איז עפעס אנרערש .נאר
ליבן ־ ליבט זי מיך נישט .ראם פיל איך אין אירע רייר ,אין
איר בליק .און — אפשר האב איך א טעות"?
"וואם קאן א צעבראכענער אירישער בורזשוי ,ווי איך ,האבן
מער ווי ספקות"!
״איבעריגנס — אלטע לירער .און פירלער — ראם איז
איר נאמען — איז א ליבליך שיין באשעפעניש .איך ביינק יעצט
נאך איר״...

^\1

— רערצייל קיין מעשיות גישט ,אלעקסאנרער .איך ווייס ,איך
ווייס ,וואם ראם הייסט" ,איך וויל נישט חתונה האבן" .וראם
איז רא צו באהאלטן? זאג מיר ,איך בעט ריך :ווען וועל איך
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האבן די ערע צו באקעגען זיך טיט רייגער? ...ג*ן ,אין אמתן,
רו דעסט טיך טיט איר באקעגען?
אזוי האט נערערט טאראט ס א ניע ,ר״ר אלעקסאגרער
ווייגשטייגס שדענערן ,א שייגע ,גאך יוננע ראמע ,א ברוגעטקע
טיט העל־בלישטשעגדיגע אויגן און טיט א טיפיש אידיש געזיבט.
כאטש זי איז נעזעסן בא זיך אין רערהיים ,און אין צימער איז
קייגער נישט געדען ,אויסער איר שדאגער ,איז זי פארט נעדען
אגנעטאן טיט נעשמאק און טיט אביטל קאקעטעריי .די בלוזע
איז געדען נענוב אויסנעשניטן ,אויפן האלז האט זי נעטראגן א
שמאלן רויטן באגד ,פון די אויערן האבן נעפיגקעלט בריליאגסן,
און אויף די פיגנער האבן נעבלישטשעט עטליכע פיגנערלאך.
זי האט אפט נעשטייכלט ,אראפגעלאזט די אוגסערשסע לי© און
געדיזץ אירע נעזונטע חרי׳יטע ציין.
— וואט פאלט טאגיען איין? דעי האם ראם נעזאגט? —
האט ר״ר דייגשטיין פראטעסטירט.
— איך בעט דיך ,אלעקסאגרער ,מאך נישט חוזק פון טיר.
איך בין ראך ריר נישט קיין סרעטרע .איך דיל קענען מיין צוקיגפ־
טינע שווענערן .וואט? רו שעטסט דיך ,ארער האסם מורא,
מען זאל ריר נישט שטערן? ניין! רו טוזט טיך טיט איר באקענען.
רו מוזט! רו מוזט!
זי האט צוויי מאל געקלאפט אויפן טיש טיט איר קליינער
האגס ,האט נעשטייכלט און נעדיזן אירע ציין.
ר״ר ו ו י י גש ט י י ן האט נישט נעעגספערט ,ער האט געקוקט
אויף איר קלייגער פולער האגם און געפרעגם:
— א! סאגיע האט א גי* פיגנערל? דייז נאר.
זי איז נעווען מים איט אויף רו .ער אבער האט זי זעלטן
נאר נערוצט און גערעדט נעדייגליך גישט אויף רו ,גישט אויף איר.
זי האט רערגעהעגטערט צו אים רי האגם און האט אויסגע-
שטרעקט איר רוגרן ,שייך־אויסנעפילטן דייבערישן פיננער ,פון
דעלכן עט האט אראפגעפיגקעלט א העלער שטיין.
— פוגקט די א פרעמרער פארהאלסם רו ריך צו אוגז .די*סט
נישט ,אז יעפים (איר מאן) האם געדאוגען רעט סור טיט פרשעפ־
יורקע ,זיבן טויזנט אכט הוגרערט רובל טיט קאסטן .ראם האט
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ער סיר צוגעזאגט צו קויפן ,אויב ער וועט גערויגען .ריך איגטערע-
סירט גארגישט ,וואס בא אונו אין הויז טוט זיך .א שייגער
ברורער!
— זעהסט ראך ,איך איגטערעסיר טיך — האט ער דך
געוויצלט ,ארויפרוקגריג איר צוריק אויפן פיגגער ראם גייע פיג-
גערל — אט האב איך באטערקט בא סאגיען א גיי פיגגערל.
וויפיל פיגגערלאך האסט רו שוין? לאז גאר ציילן ,רוכט זיך ,אין
גיבן וועט זיין מער פיגנערלאך ,ווי פיגגער.
— הער אויף ,אלעקסאגרער .איך ווייס ,רו ביסט א געבוי“
רעגער סאציאליסט ,און ,,דייגע" איז אויך א סאציאליסטין .איך
ווייס אלץ ,אלץ!
— צו וואס זשע פרעגן ,אויב מען ווייסט אלץ?— האם ו וייג 
ש טי ין באטערקט אין א בייזן טאן.
זי האט פלוצליגג אגגעהויבן צו לאכן קאקעטיש.
— ארויסנעקראכן טיטן כעס! — האט זי גערערט — רו
טייגסט :ס׳זייגען פאראן סורוח .אלע ווייסן ראס שוין ,און וראו
איך גיי און שטיי ,פרעגט טען טיך אלץ רעריבער.
ר״ר ו וייגש ט י ין האט זיך גאר געוואוגרערט .ער האט
לגמרי גישט געהאט קיין באקאגטע הייזער אין ווארשע און האט
גישט געקאגט פארשטיין ,פון וואגען עם געטען זיך רי געריי-
רערייען וועגן אים.
— ווער זייגען ראם רי "אלע"? — האט ער גערערט הויך און
שטרייגג — און ווער האם ראם ריר רערציילט אזא געשיכטע? ווער
זארגט ראס פאר מיר? רוכט זיך ,איך קען רא קייגעם גישט,
אויסער ריך און מיין ברורער.
— טאלע וואס רו קעגסט גישט .ר י ך קען טען — ,האט
סאגיע געעגטפערט אויך טיט אן ערגסטן סאן ,און זי האט
אים אגגערופן עטליכע הייזער ,וואו מען האט פון אים גערערט
און וואו מען האט איר געזאגט ,ווי א געוויסע זאך ,אז ער,
ר״ר ווייגשטיין ,האט א כלה .ער האט זיך גישט געקאגט
אפוואוגרערן געגוג ,פון וואגען זי ווייסט ראם טיט אזא געגויקייט,
ווי זי זעהט אויס ,אז זי איז א קורסיסטקע ,א רעוואלוציאגערין.
זי האט אפילו געוואוסט רי טעג ,ווען זי איז טיט אים געווען אץ
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פילהארמאגיע ,ווען אין טעאטער ,ווי און רואו ער איז גענאגגען
מיט איר.
— נו ,גו! — האט ער געשאקלט טיטן קאפ — איך האב
גארגישט געוואוסט ,אז איך בין רא אזוי פאפולער .־ ראם מוז
מען מורה זיין :שפיאנעווען שפיאנעוועט טען רא אויסגעצייכגט,
איך .וואלט מיר ראם גישט פארגעשטעלט.
•עם איז געווארן א וויילע שטיל .ס א נ י ע האט אויף אים
געקוקט טיט א שעלמישן שמייכל ,ווי זי וואלט זאגן" :מורה
געווען האסטו זיך שוין ,באלר וועסטו .רי רעשט רערציילן".
— ג יין .,שוועגערן — ,האט ר״ר ו ו י י ג ש ט י י ך זיך אגגערופן —
גלויב גישט אן רי ריירערייען .איך האב גישט קיין בלה.
און ראם .אגבאלאגגט יענער פערזאן ,איז זי באמת זעהר א
סימפאטיש טיירל ,טייגע א נוטע באקאגטע ,און טיר איז איגטע־
רעסאנט טיט איר צו ריירן.
— רו לייגסט ,אלעקסאנרער! — האט זי אים געגראזעט טיט
איר שייגעם פיגנער — ,רו לייגסט! זעה!
— טיין ערליך ווארט ,רא איז קיין שום ערנסט גישט רא.
נאך ער האט זיך רערשראקן פאר רעם ערליך ווארט ,וראם ער
האט געגעבן .קיין ערגסט גישט? האט ער זיך געפרעגט .ער
האט זיך עפעס פארטראכט און נעקגייטשט רעם שטערן.
אים איז געקומען אזא געראנק אין קאפ אריין :ער האט
געוואזסט ,אז פירלער קרועלט זיך אין געלט .גאר ער האט
נישט געהאט רי ררייסטקייט ,איר פארצולייגן געלט ,ער האט
פארשטאגען ,אז אויף וואס פאר אן אופן ער זאל ראם גישט טון,
וועט זי זיך באלייריגן .זי האט אים נאר אמאל געזאגט ,אז זי
זוכט לעקציעם ,און אט האט ער איצט געראלט אויסגוצן רי
געלעגגהייט און פרעגן סאניען וועגן א לעקציע.
— איבעריגגס — ,האט ער געזאגט — ,אויב ם א ג י ע ודיל,
קאן זי זיך טיט איר באקענען .ראם ראזיגע מיירל זוכט לעקציעס.
אפשר ווייסט רו?
— אט זעהסט רו ,ראם איז אמת נוט — האם זיך סאגיע
רערפרייט — ,איך האב געוואלט צונעטען א לערערן אויף רוסיש
פאר מיין בא ריסן..
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״רו האסט ביז אהער גארגישט געוואלט" — האט ר״ר ווייג-
שטיין געטראכט ,נאר ער האט ראם נישט געזאגט.
אין שטוב איז ארייגגעקוטען יעפים ,ר״ר ווייגשטיינם ברורער.
ראם .איז נעווען א הויך־געוואקסענער און פולער מאן פון א
יאר פערציג ,מיט קלייגע אויגן אונטער א פאר גאלרעגע ברילן און
מיט א האלב־קאלן קאם .ער איז געווען ראזירט ,גאר רעם
סאטען שפיץ פון רער געמבע האט ער געלאזט באוואקסן מיט
גירעריגע האר .געווים האט אים פארשאפט א פארגעגיגן צו
בערשטן טיט רי האר זייגע פיגגער ,בשעת רער קאפ זיינער איז
געווען אגגעשטריינגט .ער איז אריינגעקוטען ,ווי געוויינליך ,שטי־
לערהייט ,אוטבאמערקט ,נישט באגריסט קיינעם ,געזעצט זיך
באם טיש און געגוטען לעזן א צייטוגג .רי צייטונג אין פאר אים
געווען אן ארט אפרוהען פון זיינע געשעפטן ,פון רי געראגקען
וועגן קויפן ,פארקויפן ,וועקסלען ,טערמיגען און שפעקולאציעס,
וואס האבן זיך נישט אויפגעהערט צו ררייען אין זיין קאפ גאר
אהן זיין וויסן.
— ווילסט עסן? — האט סאניע געפרעגט.
— גאך גישט — ,האט ער געעגטפערט שטיל .ער האט אוועק־
געלעגט רי צייטונג ,און קעגטיג ,ערשט איצט באמערקט זיין
ברורער.
— אויב רו וועסט פארן קיין אויסלאגר ,זאג מיר .איך
וועל ריר שאפן א פאם ביליג .איך האב באקאנטשאפט— ,
האט ער זיך געוועגרט צו אלעקסאגרערן.
— ער פארט גאך גישט אזוי גיך — ,האט ם א נ י ע געזאגט
און שטייכלענריג געקוקט אויף איר שוואגער.
יעפים האט גארנישט געענטפערט און צוריקגענומען רי
צייטוגג .נאר סאניע האט אים ארויסגענומען רי צייטונג פון
רער האגט און געזאגט:
— ער קוטט אויף א מינוט אהיים ,קאן ער זיך נישט געטען
קיין צייט צו ריירן א ווארט.
יעפים האט שוין רערקעגט אין איר טאן ,אז זי האט עפעם
צו בעטן ,און האט זיך צוגעגרייט רערצו .ער האט אויפגעהויבן
רעם קאפ ,ארייגגעלאזט רי פיגגער אין רי שטעכעריגע האר פון
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רער באוואקסעגער געטבע און געפרעגט סיט א לאכעריגער סיגע:
— וואט ווילסט רו ,גשמה מייגע?
— איך וויל ,רו ז$לסט ריירן טיט סיר — ,ה$ט זי געז$גט
טיט א פישטשעריג קול — איך וויל צוגעמען א לערערן אויף
רוסיש פאר ב^ריסן.
— גו ,וואו איז ער רען? ער של^פט שוין?
ס$גיע איז ארייגגעגאגגען אין רער צווייטער שטוב ,און
אין א סיגוט ארום איז זי צוריקגעקוטען ,פירגריג פאר רער האגם
ב$ריםן ,א זיבן־י^ריגן שייגעם בל^גרן יוגג טיט פולע באקן
און א געשוירעגעם קאפ ,האלב שוין אויסגעטאן .ער ה$ט זיך
ארויסגעריסן פון רער טוטערס האגט און זעהר רערפרייט ,וז$ס
טען ה$ט אים באסרייט ג$ך גישט צו גיין של$סן ,איז ער
צוגעגאגגען טיט ררייסטע טריט צו זיין פ$טער און געקושט
אים רי האגט.
— ר$ברי וויעטש^ר — ה$ט ער געז^גט אויף פויליש .אין
הויז ה$ט טען ,זיגט רי קיגרער זייגען אויפגעוואקסן ,געהערט
צייטגווייז ,אויסער רער רוסישער ,אויך רי פוילישע שפראך.
רער פ$טער ה$ט אים געגוטען אויפן שויס און געגלעט
אים רעם קאפ:
— רערצייל עפעס ,ב$ריס ,ווי גייט עם?
— גוט — ,ה$ט רער קלייגער געז^גט טיט א פראקטישן ט$ן
און געש^קלט טיטן ק$פ — ,פריילין ה$ט סיר הייגט געגעבן א
פיר.
— סיר ווילן ריר געסען א גייע לערערן אויף רוסיש —
ווילסט? — ה$ט ס$ניע געז$גט.

— איך וזיל .ג$ר ז$ל רי סאטע אזוי גוט זיין איר ז$נן,
זי ז$ל סיר גישט אויפגעבן קיין גרויסע לעקציעס .איך ה$ב
גישט קיין צייט — ,האט רער קלייגער געז^גט טיט רעם זעלבן
פראקטישן טאן.
אלע ה$בן געלאכט ,אויסער ב^ריסן ,וו$ס ה$ם ג$ר
פארשטאגען ,אז ער ה$ט געז^גט עפעס קלוגס ,און ה$ט גישט
געוואוסט ,וז$ס טען לאכט.
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מען האט געגרייט צום טיש .אין טיר האט זיך באוויזן רי
גובערנאגטקע ,אן אלט רייטשעס סריילין טיט א בלאס רעלק
געזיכט ,און האט גערופן:
— באריס ,שלאפן!
גאר בא ריסן האט זיך נישט געוואלט פארלאזן רי געזעל-
שאפס .אלעקסאנרער האט דך אנגענוטען פאר אים:
— גו ,לאזט אים — ,האט ער געזאגט — א וואוילער יונג ,ער
וועט אויפוואקסן א לייט ,א טיכטיגער סוחר ארער אן ארוואקאט;
אויף יערן פאל — גישט קיין פילאזאף.
ס א ג י ע האט אים גענוטען צו זיך ,און טען האט געגוטען
עסן .בארים האט זיך באלר אנגעלענט טיטן קאם אויף
איר ברוסט ,רי אוינן זיינען אים צוגעפאלן ,ער האט סער גישט
געקאגט ווירערשטיין רעם שלאף ,און איז אויך באלר איינגע־
שלאפן .רי טוטער האט אים געהאלטן אויף דך ,אייגגעקוקט זיך
אין זיין שלאפגריג געזיכט ,און אויף איר פנים איז געלעגן א
גליקליכער צוסרירענער אויסררוק פון א טוטער-געפיל .זי איז
איצט געווען סימפאטישער ,שעגער און ווארהאפטיגער ,און
אלעקסאנדער האט אין איר רערקעגט רי אמאליגע סאניע,
וואס ער האט צום ערשטן מאל געזעהן ,ווען זי האט באלר גאך
רער חתונה שפאצירט טיט איר מאן אין אויסלאגר ,און וואם
האט אויף אים רעמאלט געמאכט אזא ליבליכן איינררוק.
אזא קיגר צו האבן ,עם זאל אט אזוי איינשלאפן אויף רער
מוטערס ברוסט ,וואלט גישט געשארט — האט ער געטראכט ,און
האט זיך רערמאנט זיינע ווערטער אין בריוו צו זיין פריינט" :אויב
האבן א קיגר ,גאר פון איר".
— זאל ראם פריילין קומען? — האט ער געפרעגט סאניען.
— געווים ,געוויס — ,האט זי געענטסערט טיט א שטייכל.
אין א האלבער שעה ארום איז ער שוין געווען אויף רער נאם.
עם איז געווען א לויטערע ,פראסטיגע וויגטער־נאכט קעגן ניין.
ער האט זיך אפגעשטעלט ,ארויסגייעגריג פון טויער ,און זיך
אוטגעקוקט :וואו גייט טען!
ער איז געוויינט געווען שפעט צו גיין שלאפן .אהיים גיין
איצט אויף זיין איינזאמער וואויגונג און לעזן האט זיך אים גישט
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געגלוסט ,אין טעאטער איז עוין געוזוען צו שפעט .ער האט זין־
געלאזט גיין טיט רער מאסע מענשן ,וואט האט זיך נאך באוועגט
אויף רער גאם ,ווי גוט וואלט ראם געוזוען ,אז ער וואלט זי איצט
צופעליג געטראפן אויף רער נאם! גאר ער האט זי גישט גע־
טראפן .ער האט זיך גאך ארומגעשלעפט א שעה צוזויי ,ארייג־
געגאגגען אין א קאפע און אהיים גענאגגען שלאפן טיט אן
אומצופרירעגעם געמיט.
"צו וואט האט ראם געהערט צו שאפן איר רי לעקציע בא
רער שחועגערן! — האט ער געטראכט — זי רארף אייגגטליך
קיין לעקציע גישט און טוט ראם גאר צוליב איר גייגיריגקייט.
סירלער וזואלט זיך געווים געסילט טיף באלייריגט ,וזרען זי זאל
וויסן ,אז איך פיר זי אריין צו וזייזן זי״...
"שטענריג אזוי — ,האט ער וזייטער געטראכט — קייגמאל קאן
איך גישט געסיגען קיין גלייכן וזועג ,שטענריגע קלייגליכקייטן,
שטענריגע האלבקייטן ,אהן קראפט ,אהן מוט ...גירעריג ,מאום!"
אזעלכע און עגליכע געראגקען האט אים אייגגערוימט זיין
אייגזאמקייט .און ארויפווארפגריג רי גאגצע שולר פאר זיין צע־
בראכגקייט אויף זיין אירישער אפשטאמונג ,האט עי זיך ,ווי גע-
ווייגליך ,בארוהיגט:
 —.א גירעריגע ראסע! — האט ער געזירלט.
צו מארגנם ,באלר אין רערפריה ,האט ער אוועקגעשיקט
א צעטל צו פ י ר ל ע ר ,וזואו ער האט זי אנגערופן צום ערשטן
מאל "ליבע ליובא" ,נישט חיי ביז אהער "זעהר געערטע ם י ר ל ע ר".
"זייט אזוי גוט און גי*ט אריין אויף מארשאלקאווסקע נום׳...
רארט איז פאר אייך א לעקציע .זעהט איר ,איך פארגעס אן
אייך גישטז קומט אוטבאריגגט .איך בייגק נאך אייך .אייער

ר״ר א .ו וייגש ט י ין.
און אין עטליכע טעג ארום איז פירלער געגאנגען פיגקטליך
יערן טאג איינס רעם זייגער צו רי ו וייגש ט יי גס אויף איר
שטוגרע ,און ארויסגייענריג פון צימער ,וזאו זי האט נעלערגט
מיט רעם קלייגעם באריסן ,האט זי געוזייגליך געטראפן ר״ר
ווייגשטיינען ,וזואם האט אויף איר נעודארט.
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סי ר לער האט רעם גאגצן וויגטער געלעבט צווישן צוויי
וזעלטן .סון איין זייט זייגען געווען :אירע חברטעם ,איר גרופע,
אירע לעקציעם ,רער שפיטאל ,רער אייגגער ציטער; פון רער
צווייטער זייט ר״ר ו וי י גש ט י ין ,זיין שוועגערן ,רער קלייגער
בארים ,טעאטער און קאפעען; אויף איין זייט איז געלעגן איר
קלארער ציל :ענריגן און באזעצן זיך אין רארף; אויף רער אג־
רערער זייט — א טוגקעלע ערווארטוגג .צווישן רי צווי* וזעלטן
און קיין אויסוועג האט זי אויך גישט געפוגען .זי האט שטיל
איז קיין הארטאגיע גישט געווען און האט גישט געקאגט זיין,
געליטן און איז געוזוען אוטרוהיג.

"בעסער שוין גארגישט טראכטף — האט זי באשלאסן ,גאר
רי געראגקען האבן זיך געטראגן אין קאם אהן איר וויסן,
קעגן איר ווילן.
זי האט ־געפילט ,אז רורכגייעגריג עטליכע גאסן און ארייג־
קוטעגריג צו רי ו ו י י נ ש ט י י ג ם ,וזוערט זי אן אגרערע — רערט
אגרערש ,לאכט אגרערש ,און אפילו טראכטן טראכט זי רארט
אגרערש ,גאר אגרערע געראגקען טראגן זיך אין איר קאפ ,און גאר
אגרערע ווערטער קוטען איר אויף רער צוגג .בא איר אין צימער,
אין שפיטאל ,צווישן אירע באקאגטע ,איז זי ווירער אן אגרערע.
יא! גישט גאר זי אליין האט ראם באטערקט אי 1זיך; עט
האבן ראם אויך באטערקט אירע חברטעס און האבן זיך שטיל
געסורעט וועגן איר .וואלט זיך איצט אייגע פון אירע באקאגטע
אגנערופן ווי אטאל" :פירלער כאראשי טשורגי טשעלאוויעק",
וואלט גישט אייגע געטאכט א קרומע טיגע.

אטת ,זי איז געווען רי אייגעגע ליבליכע ,הארציגע און בא־
וועגליכע ,ווי פריהער .רער זעלבער קלוגער ,בייגקעגריגער בליק,
רער גוטער שטייכל אויף אירע ליפן ,רי זעלבע גרייטקייט צו
איגטערעסירן זיך טיט פרעטרער זארג — ,און ראך אן אגרערע,
א פרעמרע פאר אירע חברטעס .טעגשן ,וואט גילטן צווישן
זייערע באקאגטע פאר א טוסטער אהן שום הסרוגות ,סארלירן
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טיט אייגמאל אלץ ,ווי נאר טען אנטרעקט אין זיי רעם טיגרסטן
פלעק .אזוי אין אויך געווען טיט פ י ר ל ע ר .יערן האט דך
פלוצליגג גערוכט ,אז טען האט געהאט אין איר א טעות.
עם פ י ר ,רי רערל-פירערן פון איר גרופע ,אן עלטערע גישט
שייגע קורסיסטקע ,איז אטאל ארייגגעקומען צו איר באנאכט
און געבראכט א פעקל בראשורן און פראקלאמאציעם .אנשטאט,
ווי געוויינליך ,אפצוגעבן עם פ י ר ל ע ר ,האט זי עם איצט גע־
געבן ק ר א ט  $ו ו א ן און געזאגט איר ,זי זאל צעטיילן אין שפיטאל,
וויפיל זי קאן ,און רי רעשט זאל זי באהאלטן .רערגאך האט זי
זיך געוועגרט צו פיר לער און געפרעגט:
— וואס טאכט עפעס ריין באשיצער? —
פ י ר ל ע ר איז רויט געווארן פאר באלייריגונג און האט געפילט,
אז רי טרערן שטעלן זיך איר אין רי אויגן.
— וראם איז ער טיר פאר א באשיצער? — ,האט ד גע־
עגטפערט און פארגעסן רערביי ,אז עספיר האט אים אפילו
טיטן נאמען גישט אגגערופן — צי רען איז מיר פארווערט צו
האבן באקאגטע? ניין ,איך פארשטיי ראם גישט,

— ווער זאגט ראם ריר ,מיין ליבע ,אז דיר איז פארווערט?
פון טיינעטוועגן ,כאטש האב חתונה טיט אים, .פארוואס נישט?
א גלענצנרע פארטיי...
און נישט ווארטנריג אויף קיין עגטפער פון פירלער ,האט
זי זיך געזעגנט און ארויסגעגאגגען.

— איבעריגגס ,איך האב גישט קיין צייט צו פלוירערן— ,
האם זי גאך געזאגט פארן ארויסגיין .און,אין פירלערס הארץ
איז געבליבן א שארפע שטעכגריגע באלייריגונג.
טיט ר״ר וו ייגש ט יי ג ען האט זי זיך געזעהן במעט יערן
טאג .ארער ער האט שוין אויף איר געווארט נאך רער לעקציע
בא זיין שוועגערן ,ארער זי איז אהיים ,געקומען צו אים .רי צייט
איז טיילטאל רורך זעהר לוסטיג .עם האט געטראפן ,אז זי איז
געזעסן אויף רעם וויגשטול ,ער האט עפעס רערציילט ,און זי
האט געלאכט ,פארגעסן אן אלץ און נאר געפילט ,אז וואס זי
טוט ,געפעלט ,און וואס זי רערט ,אין אויפן ארט ,און אז איר
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געלעכטער שטערט קיינעם נישט ,פארקערט ,פארשאפט פיל
פארגענינן .טיילמאל האט ער דיך געשטעלט הינטער איר ארן
געוויגט רעם שטול ,לייכט און פאמעליך ,אווי עוי מען וויגט א
קינר ,גישט פיל האט געפעלט ,ער זאל  .ויך צובייגן און זי קושן.
זי האט געווארט אויף רעם און זיך ,געשראקן רערפאר און
האט נישט געוואוסט ,ווי זי וועט ענטפערן רערויף.
"ניין ,ראם וועט ער זיך נישט רערלויבן .טיט מיר" — האט
זי פעסט באשלאסן .און ראך האט זי זיך איינגעקוקט אין זיין פנים
און נעזוכט רארט צו געפינען וואם מער,סימפאטישעס ,וואם טער
שיינם ,וואם מער ,וואס זאל איר געפעלן.
— נו ,וואם איז ראם א פלאן פאר אייך ,צו באזעצן זיך אין
א רארף? איר וועט רארט אפוועלקן און ווערן צו נישט צווישן
עפעס פויערים ,וואס זיינען אייך ווילר-פרעמר .א שאר אייער
יוגנט ,אייער שייגקייט ,וואם זאל פארפאלן ווערן עפעס אין א העק
אין ארכאנגעלסקער גובערניע .נו ארבעטן כאטש צווישן ארבע־
טער ,אין א קולטורעלן צענטער — ,ראם פארשטיי איך ,ראם איו
כאטש מארערן .נאר ווי קומט איר ,א איריש מיירל ,צו רוסישע
פויערים? ניין ,ראם וועט איר נישט טון.
זי האט נאר געשמייכלט און געזאנט:
— איר רערט אווי זיכער ,אז איך וועל ,ראם נישט טון! לאמיר
ליבער וועגן רעם נישט ריירן .איך האב נישט ליב ,אז איר
רערט אזוי.
און האט געמאכט רערביי אן ערנסטע מינע.
און ראך האט וי געפילט אין זיינע רייר ,אין זיין בליק און
אין זיין נאנצן פארהאלטן זיך צו איר ,אז ער האט זי ליב ,און
או פריהער צי שפעטער ,נאר ראם קאן פאסירן ,זי זאל יוערן
זיין ווייב.
ווערן ויין וזוייב! וי האט זיך געשראקן פאר רעם געראנק .אווי
פיל אומגעוויינליכם איו געלענן אין אים ,און וי האט אליין נישט
נעוואוסט ,פארוואם זי שרעקט זיך אווי :צי פאר א גרויס אוכד
.
נליק ,צי פאר א נרוים גליק.
זי האט באלר באמערקט ,אז אויך בא וו יי נ ש ט יי ג ס ברורער
אין הויז ,אויף רער לעקציע ,באגייט מען ׳ויך מיט איר נאר אויף
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א באזוגרערן שטייגער ,גישט אווי ווי טיט א געחוייגליכער לערערן.
ס א ג י ע איז ארייגגעקומען אין רעם צימער ,וואו זי האט געלערגט
טיט רעם קלייגעם ב  $ר י ם ן ,גערערט וועגן רי לעקציעם ,געפלוי"
רערט און פארגוטען אוטזיסט רי צייט .רערביי האט זיך ס י ר ל ע ר
געפילט אוגטער רעם בליק פון סאגיעס שווארצע אוינן ,און
אין רעם בליק איו געווען אווי פיל ,גייגירינקייט און עפעם א
באהאלטעגער שטייכל...
טיילמאל ,רען זי האט געהאלטן באם ארויסגיין גאך רער
לעקציע ,האט זיך בא רער טיר — פלוצליגג ,גישט צו וויסן,
פון וואגען זי ה$ט זיך געגומען — באוויזן סאגיע און געזאגט
האלב ערנסט ,האלב שפעטיש:
— ווארט א מיגוט ,אלעקסאגרער וזעט באלר קומען.
— ם י ר ל ע ר איז רויט גערדארן און זאגגריג קורץ ,אז זי
האט קיין צייט גישט ,האט זי זיך געאיילט ארויסצוגיין.
אין הויז אין זי אלעמען געפעלן .ראם האט פירלער גע־
פילט און ראם האט זי אויך גישט געוואוגרערט .צו מאכן א
נוטן אייגררוק — ראם איו געחוען איר געווייגהייט ,טיט וועלכער
זי האט זיך צוזאטעגגעלעבט ,וזי א קיגסטלער טיט זיין קונסט ,ווי
א בארימטע שייגע סרוי טיט איר שייגקייט .אפילו רער קלייגער
בא-דים האט זי ליב געקריגן• און איז צופרירן נעווען ,אז זי איז
געקומען .רערפאר אבער האט ער גאך מער סייגט געקרינן רי
גובערגאגטקע פון הויו ,ראם רייטשע סריילין.
— און פארוואם האב איך ליב פאגגא ליובא? ווייל פאגגא
ליובא איז א גוטע ,און פריילין — א שלעכטע — ,אזוי האט ער
נעטעגעט ,ווען רי מוטער האט אים מוסר געזאגט פאר עפעס
א קאגפליקט צווישן אים און רעם פריילין.
און סאגיע האט ראם רערציילט פירלער און רערביי
געפרעגט:
— זאגט ,איך בעט אייך ,סארוזאם האבן אייך קיגרער אווי ליב1
— יא .קינרער האבן טיך ליב; איך זיי האב אויך זעהר ליב,
שרעקליך ליב.
רעם אמת זאגגריג ,האט זיך סאגיע איינגעקוקט אין סיר־
לערם לייגגליך פגים און בשום אופן נישט געקאנט פארשטק,
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וואס רא איז פאראן אזא שיינם" .אן אנגעגעמע — גישט
מער׳ /האט זי געטראכט .אין הארצן האט זי געקוקט אויף
פירלער טיט פאראכטונג און האט זי גריגג געשעצט ,און ראך
האט זי זיך צו איר פארהאלטן גוט און גערערט טיט איר ווי
טיט אירס א נלייכן .איר איז געפעלן רי ראלע ,וואם זי שפילט רא
אין אלעקסאנרערם אנגעלעגנהייטן .זי האט גישט געקאנט רער־
לאזן ,אז אלעקסאנרער זאל חתונה האבן ,און זי זאל רערביי
נישט נעמען קיין אנטייל.
זי האט אויך געמאלט איר מאן פארמישן אין רער זאך,
נאר ער האט זיך אפגעזאגט:
— וואס זאגסט רו צו אוגזער אלעקסאנרערן? ער האט
זיך ראך ,ווייסט ,פארליבט אין רער לערערן...
ער האט נאר געצויגן מיט רי אקסלען און געענטפערט
קאלטבלוטיג:
— טא זאל ער טיט איר חתונה האבן.
— טיט איר חתונה האבן! כא ,כא ,כא! מאס פאלט ריר
איין? ביסט משוגע געמארץ? זי איז אן ארים מיירל ,אן אקושארקע...
— ווילסט מיך הערן ,סאניע ,צי גישט? פאלג מיך און מיש
דיך ליבער נישט אריין .אלץ איינס ,רו וועסט סיי ווי סיי גארנישט
פועלן ,ער איז ראך א משוגענער ,און אז ,רו וועסט זאגן ניין,
וועט ער זאגן יא.
נאר סאניע האט נישט נערוהט .זי האט געשריבן איר
שווער און שוויגער וועגן רעם ,געמאכט אנצוהערעניש איר שווא־
גער ,געשפיאנעוועט און געהאט וואס צו טון.
טיט פיר לערן האט זי אמאל סארפירט א געשפרעך מעגן
אלעקסאגרערן:
— ווי געפעלט אייך אונזער אלעקסאנרער? — האט זי
געפרעגט — אטת ,א וואוילער מענש?
פירלער איז רויט געווארן און האט געענטפערט טיט אן
אומבאשטימטער מיגע .סאגיע האט ווייטער גערערט.
— זעהר א וואוילער מעגש .גאר ,ווייסט איר ,אזא מארנער.
זאגט מיר ,צו וואס האט ער שטורירט מעריצין ,אז קיין ראקטאר
מעט ער סיי ווי סיי נישט מערן? און צו וואם האט ער ראם
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גערארפט? איר ווייסט ,רער פאטער גיט אים ררייסיג טויזנט
רובל נדן.
זי האט געשווינן אום צו זעהן רעם אייגררוק ,וואס רי לעצטע
ווערטער וועלן מאכן .אירע שווארצע אויגן האבן שעלמיש גע־
קוקט אויף פירלער ,און פירלער האט צום ערשטן מאל
באמערקט אין רי אויגן עפעם א קאלטקייט ,עפעם פארביסנס
קעגן איר.
מעריצין איו א גאגץ אינטערעסאנטע וויסגשאפט .פארוואם
וי גישט שטורירן ,אויב מען האט רי מעגליכקייט? — האט זי
קורץ באטערקט און האט זיך אויפגעהויבן און גענומען גיין.
— ווארט ,אלעקסאגרער קומט רי מיגוט.
און וזירער האט פירלער באמערקט רי קאלטקייט און רי
גרינגשעצונג אין אירע אויגן און האט אויפגעהערט צו ריירן.
"אך ,וואס פאר א נישט־סימפאטישע זי איו ,וואם פאר א בור־
זשואונע זי איז!״ — האט זי געטראכט ,ארויסגייענריג.
זי האט געפילט ,ווי אין איר הארץ וואקסט א האם צו רער
שיינער שווארצער פרוי מיט איר לאנגער אויסגעטאקטער נאו,
מיט אירע שווארצע קיילעכריגע ברעמען און מיט איר קאלטן בליק.
ראם איז געווען רער בלינרער האס ,וואס פרויען רערשפירן
אזוי גיך צו א מעגשן ,וואם שטעלט זיך ויי אויפן וועג — ,א
שטילער שטומער ,נאר ברענענרינער האם.
און ראך האט זי יערן טאג געמוזט קומען צו רער פרוי,
ריירן מיט איר ,שמייכלען און מאכן א נוט פנים .פאר איר
נעקוועלט ,גאר גאך נישט קיין נעבראכן הארץ ,איו ראם נישט לייכט
נעווען איבערצוטראגן.
היען זי האט זיך רערמאנט אן איר פלאן צו פארן אין רארף,
האט ראם הארץ א ציטער געגעבן ,און רי נעראנקען האבן זיך
פארווירט אין איר קאפ.
"שרעקליך! שרעקליך!"
און ווירער איז זי געזעסן אויפן וויגשטול בא ו ו י י נ ש ט י י נ ע ן,
און ער האט איר עפעס רערציילט מיט זיין ווייכער שטים און האט
געקוקט אויף איר מיט פארליבטע אויגן ,און איר איו ווירער
נעווארן פרייליך און לוסטיג ,און זי האט נעלאכט ,נעלאכט...
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ער האט גענומען איר האנט אין זיינע — ,זי האט געוואלט
פראטעסטירן און האט געשוויגן; ער האט געקושט אירע האר.
לייכט בארירט מיט זיינע ליפן איר שטערן — ,זי האט געוואלט
שרייען און האט נישט געשריען.
ערשט ווען וי איז געקומען אהיים אין איר צימער און האט
גענומען לעזן אירע בראשורן ,ארער ריירן מיט קראטאוואן ,איז
איר ווירער געווארן שווער אויפן הארצן ,און ווירער האבן זיך
רי געראנקען פארווירט און ווירער האט זי געזיפצט:
"שרעקליך! שרעקליך"!
שרעקליך איו אלץ נעווען .שרעקליך איו געווען צו טראכטן
וועגן רעם גליק ,וו$ם ווארט אויף איר ,צו געגיסן פון ליבע און
רייכקייט; שרעקליך איז געווען רער געראגק ,אז זי ואל חתונה
האבן טיט א מענשן ,וואס — ס,ק$ן זיין — זי ליבט אים נישט;
שרעקליך איו געוזוען רער ספק ,טאמער איז רי גאנצע ואך פאר
אים נ$ר א שפיל ,און ער וועט זי פארלאזן; שרעקליך איו אויך
געווען צו טראכטן וועגן א לעבן פול גויט ,לאנגווייליגקייט און
מאנגל און שרעקליך ,אומגעהויער שרעקליך ,איז געווען רי
שאנר פאר אירע חברטעם ,פאר זיך ,פאר איר געוויסן!

אויף רער טיר פון איר צימער איז געהאגגען א גייע טייערע
זיירענע בלווע .רי בלווע האט געהאט איר געשיכטע:
אין טעאטער האט ארויסגעטראטן עפעם א בארימהייט.
סאניע האט געהאט א ל$זשע פאר זיך ,פאר איר מאן און ר״ר
וויינשטיינען; רי פערטע האט געזאלט ויין — פירלער.
אז ר״ר ו ו י י נ ש ט י י ן ה$ט איר פארגעלעגט צו גיין מיט ויי אין
טעאטער ,אין א לאזשע ,האט זי געמיינט ,או ער וויצלט זיך :ווען
ער ה$ט אבער ווירער רערפון גערערט ,האט זי נ$ר געלאכט:

— רערט נישט קיין נארישקייטן.
א לאושע ,אזוי געקליירעט...

נאך ראם פעלט מיר — אין

ער האט גארנישט געעגטפערט .נאר ווען זיי זיינען ארוים־
געגאגגען אויף רער נאם און פארביי פאר א רייכן מאגאזין פון
ראמעךקליירער ,האט ער זיך אפגעשטעלט און כמעט זי נע־
צוואוננען ,זי זאל זיך עפעם קויסן.
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— אייך קומט ראך פאר א לעקציע — האט ער אויסגערערט—
וועל איך רערווייל אויסלייגן.
אזר איז געקויפט געווארן רי בלוזע .אין טעאטער רערגאך
האט זי זיך געפילט שלעכט אוגטער רי בליקן פון סאגיען און
איר מאן ,וואס האט געקוקט און געקוקט אויף איר דורך זיינע
ברילן און קיין ווארט מיט איר נישט גערערט .אט ארף רער
ראזיגער בלוזע האט פיר לער גישט געקאגט קוקן גלייכגילטיג.
זי האט גערערט און רערציילט פון עפעם אן איבערקערעניש ,תאם
איז פארגעקוטען אין איר...
— ווייסט ,תאם איך וועל טון? — האט זי געזאגט צו קרא-
טאוואן — מארגן וועל איך טראגן רי בלוזע אין לאטבארר ,וועט
זיין צו צאלן פאר מיטאגן.
— גיין ,מען רארף גישט .זי קליירט ריר אזוי שיין .רו ביסט
נאר א שיינהייט אין איר.
— רו לאכסט פון מיר .רו האסט מיך מער שוין גישט ליב,
גישט תאר? זאג ...האט פירלער גערערט ,און בא רי לעצטע
תערטער האט איר שטים געציטערט.
גאר קראטאווא האט גארנישט געעגטפערט רערויף .זי
האט גאר איבערגעווישט איר ריקע האנט איבער סירלערס
שטערן טיט א פוילער באוועגוגג און געזאגט:
— רו ביסט א גאר — .און אויף איר פגים איז געלעגן אויס־
געגאסן רער ברייטער רוהיגער ,רוסישער געלעכטער.

71

רער תיגטער איז רערגאגגען צום סוף ,און עם האבן זיך
אגגעהויבן רי טעג פון ם א ר־ם ר י ה ל י נ ג טיט זייערע גייע וויגטן,
רי תייכע און פרישע ,וואם טראגן זיך אין רער לופט ,וזועקן און
מינטערן און ברייגגען אריין א זיסע אומרוהיגקייט אין אלץ.
אומרוהיג איו געתארן אין רער נאטור ,אוטרוהיג און באנג
אויפן הארצן.
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רי בוימער אין שטאט־גארטן האבן שוין לאגג אראפגע־
טרייסלט פון דך רעם שניי ,האבן שטיל געשאקלט טיט רי
גאקעטע צווייגן און געווארט און געחלומט פון רעם גוטן גריגעם
מלאך ,וואס וועט קומען באגאכט זיי צו קושן און באפרוכטן.
רי וואלקגס אויפן היטל האבן זיך געטראגן געשוויגר ,ווי ויי וואלטן
איילן עפעס צו פארריכטן ,עפעס צו צוגרייטן; און ווי זיי זייגען
פארשוואוגרן ,האט רער היטל ארויסגעקוקט ,און רי ווארעמע
זון — א גיי־געבדרעגער בלאהער היטל ,א גיי־נעבדרענע
ליבע דן.
און רי געכט זייגען פול געווען טיט בייגקשאפט און ציטעריגע
האפעגוגגען .א לייכט פרעסטל האט געכאפט ,אויף רי טרא־
טוארן איז גערען גליטשיג ,און ראם רינע אייז האט לוסטיג
געקגאקט אוגטער רי פיס .און רער ליגרער ווינט ,וואט האט
געבלאזן ,האט ראך נעמאכט יערן גערוו ,גערייצט ראם בלוט אין
רי יארערן.
ערגעץ ווייט ,אין טיפן וואלר ,האט רער בער דך געוועקט
אין זיין בערלאגע ,סארגעם האבן פול געמאכט רעם וואלר טיט
ווילרע געשרייען .אין שטאט האבן מעגשליכע הערצער נעצי־
טערט און איבערגעריסעגע חלומות האבן זיך געגומען ווייטער
וועבן.
אן אומרוהינע ,געפערליכע צייט פאר יוגגע הערצער.
ערשט גאך האלבער גאכט איז ם י ר ל ע ר געקומען אהיים,
אויסגעטאן און געלענט זיך אין בעט ,נאר שלאפן האט זי גישט
■
נעקאנט.
קרא טאו ו א שלאפט שוין .זי האט אפילו גישט געהערט,
אז פירלער איו געקומען און האט דך געלעגט נעבן איר אין
בעט .א גוטער ,צופרירעגער שטייכל ליגט אויסגעגאסן אויף
איר פגים ,איר הויכע פולע ברוסט באוועגט זיך פאמעליך ,און
רוהיג איז זי ,רוהיג! קיין טוסקל רירט זיך גישט אין איר פגים,
איר חלומט זיך ,קעגטיג ,גארגישט .עם רוכט זיך ,אז רער
יוגגער בליהעגריגער קערפער וזארט אהן זארג ,אהן ציטערגיש און
אהן בייגקשאפט אויף זיין באשערטן ,וואס וועט קומען און מוז
קוטען.
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פירלער האט שוין אויסגעלאשן רי לאמם און צוריק זי
אגגעצוגרן .איר איז איינג אין בעט ,רושגע — אין צימער .עפעס
ווילט זיך הויך לאבן ,ארער הויך ווייגען ,ארער שרייען סאר
אגגסט ,ארער אין רער שטיל אויסגיסן ראס הארץ פאר עמיצן
אין פארטרויטע וזוערטער.
"גאט רו מיינער! גאט רו מיינער!" זיפצט זי.
וואס ציטערט אין איר יערער גערוו? וואם קלעמט אזוי ראס
הארץ? און וואס פאר א גיפט האט צערייצט איר בלוט?
וואם זאל זי טון ,וואס ו ו עט זי טון? פארוואם איז איר
לעבן געווארן אזוי פארווירט?
און זי פאגטאזירט פון א ברוגעטן יוגגעגמאן ,טיט שווארצע
האר ,טיט גליהענריגע אויגן ,טיט טעכטיגע העגט ,וואם וועט
קוטען זי ארומגעמען ,פעסט ,פעסט ארומנעמען ,אז יערער גליר
אירער זאל פילן זיין יונגע קראפט ,און ער ,רער אויסלייזער ,רער
איירעלער ,וועט זי אוועקטראגן אין זייגע ארעמם ווייט ,ווייט— ,
אין רארף אריין ,רארט וואו זי וזועט אויפלעבן ,וואו ראס לעבן
וועט זיין אזוי גליקליך און ריין און שיין...
גאר אט האט מען געקלוגגען אין טויער ,און פ י ר ל ע ר האט
געפילט ,ווי זי הויבט זיך אן צו שרעקן ,וי האט זיך געשעמט,
וואס זי שרעקט זיף :זי האט געריינקט ,אז פריהער איז ראס
געפיל איר פרעמר געווען ,גאר ערשט אין רער לעצטער צייט
איז זי געווארן אלץ איבערגעשראקעגער און איבערגעשראקענער...
זי האט זיך צוגעהערט טיט א פארכאפטן אטעם ,וואס אונטן
טוט זיך .טען האט אגגעהויבן צו גיין אויף רי טרעפ ,נעגאגגען
זיינען עטליכע מענשן .רי טריט זיינען רורך איין פאר טרעפן,
א צווייטע ,און האבן אלץ נישט אויפגעהערט :ווי א קלאנג פון
שפארן האט זיך געהערט...
"צי אין אטחן טאקע?" האט זי געטראכט אין שרעק.
זי האט געוועקט איר חברטע:
— מ א ר י א ,רוכט זיך ,צו אוגז...
נאר קרא טאו ו א האט נישט אויפגעוואכט ,ביז רי טריט
זייגען געווארן גאר נאהענט ,און מען האט אגגעקלאפט אן רער טיר.
— ווער איז רארט? — האט פירלער געפרעגט.
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א טעלעגראם — ,האט זיך געהערט רער באקאנטער עגטפער.
קרא טאו וא האט זיך אויך אויפגעכאפט פון שלאף ,גע“
עפנט ברייט רי אויגן און ארוטגעקוקט זיך ,ווי זי זאל וועלן רערגיין,
וראם רא איז געשען .גאר רערהערגריג ראם ווארט "א טעלעג־
ראם" ,איז איר באלה אלץ קלאר געווארן ,און זי האט זיך
געכאפט אויף רערגיך אנטון.
אן רער טיר האט מען גענוטען קלאפן נאך שטארקער.
— ווארט א וויילע ,טיר טוען זיך אן — .האט ק ר א ט א ו ו א
נעזאגט.
— סיר וועלן רי טיר אויסברעכן ,שיסן ,רי טיגוט עפענען!
— טען קאן? האט קראטאווא געפרעגט פירלערן ,וואס
האט געהאלטן באם אנטון רעם ערשטן שוך.
נאר בא רער טיר האט טען געגוטען רייסן אזוי שטארק ,אז
עם איז נישט געבליבן קיין אנרערע עצה ,ווי באלר צו עפענען.
עם איז אריינגעקוטען א זשאנרארטסקער אפיצער ,א הויכער,
א בלאסער ,טיט זעהר לאנגע וואנצעם ,עטליכע פאליציאנטן און
רער סטרוזש פון הויז .אין ציטער אין אלץ אייגג געווארן.
עס האט זיך אנגעהויבן רי רעוויזיע.
"הייסט עם ,איך בין ארעסטירט—האט ם י ר ל ע ר געטראכט—
נו ,גוט ,אבי א סוף ,אבי אן ענדערוע" .און ראך האט איר
הארץ געקלאפט ,אין טויל איז איר טיט אייגטאל נעווארן שרעקליך
טרוקן ,און אויף רי געווייגליכע פראגעס ,ווער זי איז ,האט זי
געענטפערט טיט א ציטעריג קול .רערפאר האט קראטאווא
געעגטפערט גאגץ רוהיג ,און נאר אין אירע אויפגעריסענע,
ברייט־געעפנטע אויגן איז געווען צו רערקענען ,אז זי איז
אויפגערעגט.
רער אפיצער האט נישט נעהאט לאנג צו זוכן .אין שופלאר
פון טיש האט ער באלר געפוגען עטליכע בראשורן ,באטראכט
זיי אין רער האנט ,רורכגעלעזט רי טיטלען און האט צופרירן
געשמייכלט.
— אט האבן סיר אויך געפונען — ,האט ער גערערט ,ציהענריג
פאר א וואגצע און באטראכטגריג טיט א שטייכל רי צוויי טיירלאך.
— וועטען געהערט ראס? האט ער געפרעגט שטרייגג.
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"ראם איז מיינם" ,האט סיר לער געראלט עגטפערן ,נאר
זי האט געשווינן .איר האט זיך גערוכט ,אז זי האט באוועגט
רי ליפן ,אז זי האט רי וזערטער גערערט ,נאר זיי זייגען עפעם
נישט ארויס פון איר טויל .רערפאר האט זי קלאר און רייטליך
געהערט ,ווי קרא טאו ו א האט געזאגט:
— ראם נעהערט מיר.

און רער אפיצער האט געענטפערט:
— נוט.
״ראם וויל זי געמען אלץ אויף זיך און מיך פריי מאכן —
האט זי נעטראכט — גיין ,ניין! ראם וועט אזוי גישט בלייבן ,בשום
אופן נישט" .זי איז געשטאנען און געגלאצט מיט רי אוייגן און
געזוכט עפעס צו טון.

— איז ראם אייערם ,ק ר א ט א ו ו א — האט רער אפיצער
געזאגט — און איר ,וואם האט נאך ,פירלער? ניט בעסער
באלר אהער ,רעלן טיר פארשפארן צו זוכן .א שאר רי צייט.
פירלער האט געעגטפערט בייז:
— זוכט ,אויב איר ווילט.
רי פאליציאנטן האבן גענוטען שארן אין אלע ריגקלען .רער
אפיצער האט קאטאנרעוועט ,געזוכט אין אויוזון ,אין בעט ,אונטערן
בעט ,געקלאפט אין רער ראגט ,גאר מער האט ער גארגישט
געפונען .קרא טאו ו א איז רי גאנצע צייט נעשטאנען נעבן
טיש .פילנריג זיך ארעסטירט ,האט זיך איר גערוכט ,אז זי
קען זיך גישט אליין ,טיט איר אייגעגעם ווילן ,בארעגן .פירלער
אין געזעסן אויפן בעט ,און אין איר מוח איז פארנעקוטען א
פייגעגריגע ארבעט.
"גיין ,גיין! ראם קאן אזוי נישט בלייבן!" — האט זי געטראכט—
מען רארף זאגן ,אז ראם איז מיינם" .און האט זיך פארגעגרייט
ראם צו זאגן ,נאר זי האט גישט געוואוסט ,אין ראם פאר א
פארם ראם צו טון .רערגאך איז איר געקומען אן אנרער
געראגק אין קאפ אריין :קראטאווא וועט זי סיי ווי סיי
רערמיט נישט העלסן ,און אנשטאט איין אפפער ,וועלן נאר זיין
צווי? אויסער רעם האט זי נישט געראוסט ,צי מען וזועט זי אזוי
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אויך נישט ארעסטירן ,און שפעטער ,אויפן ,,ראפראס" ,רעטאלט
וזועט מען שוין זעהן...
פלוצליגג האט זיך קרא טאו ו א אויטגעררייט צו איר מיטן
פגים׳ ז*ערע בליק 1ה$ב 1זיו געטראפן ,און פיר לער האט
אין רעם טאטענט רערפילט א ברעגעגריגן ווייטאג אין איר הארץ;
,,א שאגר! א שאגר! איך בין א פאלשע ,א פאלשע ,א פארלע!
א סארעטערן!* האט זי דך געזירלט.
רער פראטאקאל אין שוין געורען פארטיג ,רער אפיצער האט
אים רורכגעלעזן און געגעבן אלעטען זיך אוגטערצושרייבן .פיר־
לער האט שוין איצט געוואוסט אויף זיכער ,אז ק ר א ט א ו ו א
איז ארעסטירט ,און זי בלייבט פריי ,און האט נאך געמאכט רי
לעצטע אגשטריינגונג:

— נעטט אויך טיך — האט זי געזאגט צו רעם אפיצער.
ער• האט גאר ווירער געצויגן רוהיג א וואגצע און געענטפערט:

— עם ולעט קוטען א צייט ,וועט מען אויך אייך נעמען,
רערווייל שפאצירט נאך אויף רער סרייהייט ,פריילין .און איר,
סוראריגא — האט ער זיך געוזעגרט צו קראטאווא —
רערלויבט זיך אנצוטון .מיר גייען.

קרא טאו ו א האט אגגעטאן איר זשאקעט און איז צוגע־
גאנגען זיך געזעגעגען טיט פירלער .אירע אויגן האבן גע־
פיגקעלט פאר פרייר .זי האט זיך ,קעגטיג ,שוין צוגעווייגט צו
רעם געראגק ,אז זי איז ארעסטירט און איז צופרירן געווען און
שטאלץ ,וואם זי האט זיך אווי גוט געהאלטן.
— בלייב געזוגט — ,האט זי געזאגט — אהיים קאנסט רו
שרייבן ,אויב מען וועט פרעגן .גאר שרייב ,אז איך וועל באלר
פריי ווערן .געריינק.
און זיי האבן זיך צעקושט.
— בלייב געזוגט ,טייערע — ,האט פ י ר ל ע ר געזאגט און
געוואלט זיך עפעם פארעגטפערן; גאר זי האט מער נישט גע־
קאגט ריירן .זי איז פלוצליגג אויסגעבראכן אין א געוויין.
— פארציי ...פארציי ...האט זי נאר געשטאטלט — איך
בין א פאלשע ...א פארלע...
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באלר האט מען אוועקגעפירט קרא טאו וא .באם ארוים־
גיין פון רער טיר ,האט זי זיך אומגעררייט און געקוקט אויף
פירלער .אין אירע אויגן איז געווען רער זעלבער גלאגץ און
אויף איר גאגץ פגים איז געווען אויסגעגאסן א געסיל פון
וויכטיגקייט .ם י ר ל ע ר האט גאך געוואלט צוגיין צו איר ,גאר
אין רעטזעלבן מאמעגט האט ק ר א ט א ו ו א איבערגעטראטן רי
שוועל ,און גאך איר אין ארויס פון צימער רער אפיצער מיט
רי פאליציאגטן.
זי איו געבליבן אליין אין איר צימער ,אליין מיט איר שוועו־
געוויסן ,אליי! טיט אירע טרערן .פון רער וואנט האט גאר
געוואוגקען רי נייע בלוזע...
רי עטליכע שעה ,ביז עס איז טאג געווארן ,האבן זיך געצויגן
ווי א גאגצע אייביגקייט .זי האט שוין געהאט געשפאגט א
צייט־לאגג איבער איר צימער ארויף און אראפ און גערריקט אירע
שלייפן מיט רי העגט ,בין זי איז מיר אגירערגעפאלן אויפן בעט,
בארעקט טיטן קישן ראם פגים און געווייגט; זי האט שוין
צוגעגאסן גאפט אין לאמפ ,וואס האט געהאלטן באם אויסגיין—,
און רי גאכט האט זיך געשלעפט און געשלעפט גאר אהן א סוף.
צום סוף האט רי פיגסטערקייט אויף רי שויבן אגגעהויבן העלער
צו ווערן .עס האט געטאגט.
פירלער האט אויסגעלאשן רי לאטפ ,אויפגעטאכט ראס
פעגסטער און ארויסגעשטעקט רעם קאפ .א ליגרער וויגט האט
געבלאזן ,רער היטל איז געווען קלאר ,אהן וואלקגס ,און ציטעריגע
שטערן האבן גאך קוים ,קוים געשיטערט .זי האט זיך געפילט
סיר ,שרעקליך טיר און האט זיך געזעצט אויף א בייגקל געבן
פעגסטער און געטראכט .רי העלקייט פון אויפגייעגריגן טאג האט
ארייגגעבראכט א פרישקייט און קלארקייט אין אירע פארווירטע
געראגקען.
און אין רערפריה ,ווען זי האט פארלאזט איר צימער ,איז
בא איר אלץ שוין קלאר געווען און פארטיג :זי טוז אוועקפארן!
אוועק פון ראגען ,וואו איר לעבן האט זיך אזוי פארפלאגטעט,
אוועקפארן און צוריק ווערן רי זעלבע וואס אמאל — ,טיט איר
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שטילער בייגקשאפט ,טיט אירע שטילע ליירן ,טיט אירע שטילע
חלומות.

גאך רעמזעלבן טאג ,גאך מיטאג ,איז זי ארייגגעקומען צו
ר״ר ווייגשטייגען .ער האט זיך רערשראקן פאר איר פגים .זי
איז געררען בלאס און האט געהאט אן ערגסט שרעקליך אויסזעהן.
— וואט איז אייך? איר זייט גישט געזוגט? זעצט אייך...
האט ער געזאגט.
גאר זי האט זיך נישט געזעצט.
— איך בין געקוטען זיך טיט אייך געזעגעגען ,הער ו ו י י ג־
יא ,מיר פעלט גאך צו
שטיין ,איך פאר גאך הייגט אוועק.
עטליכע רובל אויף רער הוצאה .איר קאגט מיר בארגן?

— גאר וואם איז אייך ,וואס? איך פארשטיי גישט ...זעצט
אייך — .און ער האט איר צוגעטראגן א בייגקל.
פירלער האט זיך פארגעגומען צו זיין טיט אים שטרייגג.
רורך רער גאכט האט זי אים גישט אייגמאל טיף געהאסט .גאר
איצט ,פילגריג זיין גוטן ,וזייכן בליק אויף זיך ,האט זי וזירער
עפעם ווי מורא געהאט ,זי זאל אים גישט באלייריגן ,און האט
זיך געזעצט.
— גו ,רערציילט :וזאס איז? צו וזאם פארט איר?
— איך רארף פארן .איך האב שוין געעגריגט :וואט זאל
איך רען רא טון?
— הערט — ,האט ער געזאגט ,און זיין שטים איז געוזארן
ערגסט ,אהן לייכטקייט און אהן שטייכל — הערט ,ליובא ,בלייבט
רא ,בלייבט און זייט טיין פרוי ,איך ליב אייך...
ער האט געגוטען איר האגט .א וזיילע האט זי געטראכט,
גאר באלר האט זי לייכט ארויסגעצויגן איר האגט פון זייגע
און געזאגט:
— גיין ,ה׳ ו ו י י ג ש ט י י ן .ראם איז אוטמעגליך .איר האט
געהאט א טעות .אגטשולריגט.
זי האט רי ווערטער ארויסגערערט קלאר און רייטליך ,טיט
פארגעגיגן און שטאלצקייט ,און געפילט ,וזי יערעס ווארט מאכט
איר לייכטער און פרייער ראם הארץ.
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ר״ר ווייגשטיין ה$ט גאר ^פגעווישט זיין שטערן טיט
רער האגט .זיין פגים האט אגגעגומען א ליירגריגן אויסררוק.
ער האט עטליכע מאל געשפאגט איבערן צימער און געזאגט.
— אגטשולריגט אויך...
בא איר ארויסגיין האט ער איר פעסט גערריקט רי האגט,
אויף זיין פגים איז ווירער געלעגן רער קאלטער שטייכל ,און
ער האט געזאגט:
— אגטשולריגט ,אגטשולריגט .רערמאגט גישט צום בייזן.
און אין עטליכע טעג ארום איז פירלער אוועק פון ווארשע.

פון יעגער צייט זייגען שוין רורך צוויי יאר .ר״ר ו ו י י ג־
שטיין האט געלעבט אין אויסלאגר .רורך רער צייט איז רער
פאטער געשטארבן ,ער האט באקוטען א גרויסע ירושה און
האט גישט געוואוסט ,וו$ס צו טון טיט רעם געלט ,וואס צו
טון טיט זיך .וועגן ם י ר ל ע ר האט ער שוין געהאט פארגעסן.
א צופאל אבער האט אים רערמאגט אן איר .ערשט גישט
לאגג האט ער געוואויגט אין רער שווייץ ,בא אייגער פון רי
שייגע אזערעם .אווגטם ה$ט ער לאגג שפאצירט ביז שפעט אין
רערנאכט און איז אהיים געקומען שלאפן .אין בעט ,פארן
של$ף ,ה$ט ער ,געווייגליך ,גענוטען לעזן רי רוסישע צייטוגג,
וואם האט אים געבראכט יערן טאג גייעסן פון רעם לאגר ,וו$ס
האט בא אים שוין אויסגעזעהן ווי א פרעטרע וועלט .אט אין
רעי צייטוגג האט ער געטראפן רעם באקאגטן גאטען:
"געכטן איז ר $אויפגעהאגגען געווארן רי טעררערן פון
רי אירין ,ליובע פירלער״ — האט ער יארט
געגעראל
געלעזן.
ער איז יעגע גאכט מער גישט געשלאפן ,גאך עטליכע טעג
רערגאך געווען ווי באטויבט ,און באגאכט האבן זיך אים געחלומט
ב^מבעם און געהרגעטע ,תליות און שטייפע טעגשליכע קערפערם,
וואס רער וויגט ה$ט געש^קלט...
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ראיא־מאנא
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ראם לאגר פון רי פינף טייבן ,וואו רי זון ברענט אזוי היים
איבער רי קעפ און רי לאטוס-בלום בליהט ,איז געבעגשט געווען
מיט נביאים ,וואס זיינען געשאגקען געווארן רעם פאלק ,אים
צו באלערנען און צו זיין זייגע העלפערם און פירערס אויף רי
רארנריגע וועגן פון לעבן און רורך רי פיגסטערע טויערן פון
טויט .טיט צוטרויען האבן רי הערצער פון פאלק אגטקעגן גע־
שלאגן צו רי רייר פון רי נביאים; זייערע נעטען זייגען בארימט
געווען אין לאנר ,און איין ברכה איז גערען פאר יערער מאטען:
"גאט זאל געבן א נביא פון ריינע גערערים".
ווייל ראם פאלק פון רעם לאנר ,און נאר באזוגרער יערער
שטאם ,וואם האט געראויגט בא רי ברעגן פון הייליגן גאגגום,
האט אין געטוטל פון לעבן גישט פארגעסן זיין אלטן יחוס ,וואם
איז איבערגעגעבן נעווארן פון טאטעם צו קינרער ,א רור צו א
רור .רי אלטע מסורה האט רערציילט פון אן איירעלער ,רער־
הויבעגער ראסע ,וואם שטאטט אפ פון רי געטער אליין און איז
אראפנעשיקט געווארן אויף רער טרויעריגער ערר אפצוקומען פאר
אירע זינר .רעריבער האט א טאן פון טרויער שטענריג געקלוגגען
אין זייער נשטה ,און זייער הארץ איז געווען אפן און וואכעריג
פאר גייסט און זאכן פון גייסט .רי ארבעט האבן זיי נישט ליב
געהאט ,און זייער לעבן האט נישט געקאגט אויספילן ראם,
ראם א מענש טוט ,כרי צו רערהאלטן זיין לעבן; זיי האבן ליב
געהאט ראם לייריג־גיין ,ראם נאר־־נישט־טון ,ראם טראכטן און
חלומען ,ראם לאגגע ליגן אויפן גראז ,פארבייגקט אייגצוקוקן
זיך אין רער טיפעניש פון היטל און אין רעם אפגרונט פון רער
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אייגעגער גשמה .מען האט גאך רעמאלט נישט געוואוסט פון
אפיום ,וואס בארוישט און וועבט פארכשופטע געלוסטיגע פאג־
טאזיעם ,רעריבער האבן מענשן זיך געוועגרט צום לעבעריגן
ווארט ,וואם אין מויל פון רי נביאים ,וואס האט זיי געוועקט
און רערהויבן.
צווייערליי נביאים זיינען געווען :נביאים פון טרויער און נביאים
פון געלעכטער ,און ביירע האבן איין לערע געלערנט:
א בראגר־פייער אין רי וועלט ,יערער פארלאנג פון אייער
הארץ אין אזוי ,ווי שטרוי אויפן פייער ,און יערעם באגערן —
א נייער פלאם ,וואם פארצערט .ווייל א פארלאנג געבירט א
פארלאגג ,און באגערן — באגערן ,און רער בראנר איז גרוים
און אהן א סוף .צו וואס מאטערט זיך רער מענש צו רערפילן
זיין הארץ ,און ראם הארץ ווערט קיינמאל גישט פול ,און רער
גייסט ווערט קיינמאל נישט זאט .א קליינער פונק אין אייער
הארצן איז רער ווילן צום לעבן ,און איר האט אים אויפגעבלאזן,
און איצט זעהט! ער האט זיך צעפלאקערט ,און איר שטייט אין
מיטן רי פלאמען ,און נישט קיין וואסער האט איר געבראכט
צו לעשן ,גאר האלץ און שטרוי האט איר צוגעלעגט.
אווי האבן רי נביאים געלערנט ,און ראם פאלק האט גע־
הארכט און געגומען זיך רי רייר צום הארצן.
האט א נביא פון טרויער גערערט ,אין זיין קול געווען ווייך
און ציטעריג און האט זיך געגאסן מיט פיל בארעמהערציגקייט,
און אווי ווי רי טעגער פון א הארפע ,וואס שווימען רורך רער
פינסטערער נאכט פון ערגעץ ווייט ,ווייט ,אזוי האבן זיך רעם
נביאם ווערטער ארייגגעזאפט אין רי הערצער און האבן געגלעט
און געהיילט .מעגשן האבן געהערט ,און זייער הארץ האט זיך
בארייגקט אויף זייער גורל ,אויף זייער מאטערגיש ,וואם הערט
קיינמאל גישט אויף .און ווען רער נביא פון געלעכטער האט
גערערט ,אין זיין קול געווען קלאר ,ריין און רורכזיכטיג ,אזוי ריין,
ווי ראם קול פון א זילבערנעם גלאק .גישט געשטראפט ,נאר
אויסגעלאכט האט ער רי זינריגע נארישקייט פון רער וועלט;
פארעמרייז ,פארעמווייז האט ער צענומען רי נעץ ,וואם רי פאג"
טאזיע האט אויסגעוועבט ארום רעם מעגשליכן גייסט ,ברי אים
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צו פארפלאגטערן און צו פאנגען טיט פארשיירנארטיגקייט ,טיט
מיה און זארג .און מענשן האבן געהארכט ,און רי ווערטער
האבן זיי רערקוויקט און רערפרישט.
יערער נביא איז באלר פון רער מאמעס בויך באשטימט גע־
וו$רן פאר זיין הייליג שליחות .רי נוטע בשורה איז אנגעזאגט
געווארן רער מוטער ,ווי נאר זי ה$ט אנגעהויבן צו טראגן,
און אז ראם קיגר אין ארוים פון רער מוטערם שויס ,האט עם זיך
באלר געשטעלט אויף רי פים ,געמאכט זיבן טריט פאראוים און
האט זיך אויסגעררייט און געמאכט נאך רריי טריט און זיך גע־־
בוקט פאר אלע פארזאמלטע .און מען האט געזעהן :האט זיך
א קגייטש באוויזן אויף זיין שטערן ,איז עם נעווען א סימן ,אז ער
וועט אויסוואקסן א נביא פון טרויער; האט זיך אבער א שמייכל
באוויזן אויף זיינע ליפן ,ה$ט מען געוואוסט ,אז א נביא פון
געלעכטער איז ער.
אויפן ברעג פון הייליגן גאנגום איז אין יענע צייטן געשטאגען
אן אלטע געביירע :רי טעמפלען פון גאט פון טרויער און פון
געלעכטער .אין רעם טרויער־טעמפל איז מען אריינגעגאנגען
דורך רער יבשה .ווער עם האט געהייליגט זיין גשמה און זיין גוף
לויטן געזעץ ,האבן אים רי פריסטער אריינגעפירט אינעווייניג
אריין ,האבן אראפגענומען רעם שלייער פון רער הייליגער גע-
שטאלט ,און רער מעגש האט געזעהן א טרויעריג פנים — אויגן,
פול צער ,און א שטערן ,וואס א שווערער וואלקן פון געלייטערטער
מיה־זעליגקייט איז געלעגן אויף אים .אבער צום גאט פון גע-
לעכטער איז מען צוגעקומען רורכן וואסער .צום ערשטן האט
זיך רער מעגש געמוזט לאזן אליין אויף א שיפל רורך רי
כוואליעם ,וואס ה$בן האסטיג געשלאגן אויף יענעם ארט .ער האט
געמוזט ארויסווייזן א פאראכטונג צום טויט ,און אז ער איז בשלום
רורכגעקומען רעם וועג ,האט ער זוכה געווען צו זעהן רי הייליגע
געשטאלט פון גאט פון געלעכטער ,מיט זיינע טיפע גוטע אויגן,
זייטן פון מויל ,און מיט רי
מיט רי צוויי קנייטשן בא ביירע
האבן רערציילט פון טרויער,
פיל קנייטשן פון שטערן ,וואס
וואס איז שוין אריבער ,פון לעבן און מיה־זעליגקייט ,וואם איז
איבערוואוגרן געווארן ,פון בערג ,וואם זיינען אויסגעגלייכט נע 
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ר$רן ,און פון אפגרוגטן ,ר$ס זיינען אויסגעפילט געחר^רץ טיט
רעט אש פון א הארץ ,ר$ס פארצערט זיף אליין.
א נביא פון טרויער ,אז ער איז אויפגעראקסן ,האט אים
זיין וועג נעפירט צו זיין ג$ט; און א נביא פון געלעכטער ה$ט
נעטוזט בייקוטען רעט שרערן נסיון ,ביז ער איז נעהייליגט גע־
רארן צו זי*ן פאר רעם גאט פון געלעכטער.
נ$ר וויי איז צו רעט נביא פון געלעבטער ,ראם האט אייגמאל
אין לעבן נעזעהן רעט גאט פון טרויער ,און וויי איז צו רעט נביא
פון טרויער ,ר$ם ראם פנים פון רעם פרעטדן גאט איז פאר אים
אנטפלעקט גער^רן .גרוים איז געווען זיין זיגר אנטקעגן זיין
גייסט ,און רי דגר האט קיינטאל גישט נעקאנט אפגערישט
רערן .פארראנלט איז ער געווען אויף רער ערר און פארשטויסן
און פארשאלטן אויף אלע רעלטן.
אלע ה$בן ראם נעראוטט.
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און אז רי טוטער פון ראיא־מאנ ,$א פרוטע פרוי און רייך
טיט טעלות ,איז טיט אים טראננריג גער$רן ,איז צו איר געקוטען
א געטליכער מאן איר ^נצוזאגן רי בשורה ,אז א נביא איז אין
איר בויך.
און רער געטליכער מאן האט נעואגם :א קליין וו^לקענדל
זעה איך אויפגיין אויף ריין קלארן היטל ,און א שרארצן פלעק
זעה איך אויף ריין גליק רוהען ,רו פרוטע פרוי און רייכע טיט
מעלות ,נאר קיין באשייר ריים איך נישט.
און זי האט געבוירן א זון ,און ראם קינד האט געשפאנט דבן
טריט פאראוים און רריי צוריק און האט זיך געבוקט ,און א
קנייטש האט זיך געריזן אויף זיין שטערן .האבן אלע געראוסט,
אז א נביא פון טרויער איז געבוירן גערארן.
נאר אלע האבן זיך געוואונדערט .אויף רי ליפן פון קינד
האט דך אין רערזעלבער צייט באוויזן א קליינער ,קליינער שמייכל,
קוים צו רערקעגען.
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אז ראם קינר איז אנטוויינט געווארן ,האט אי□ רי טוטער
געבראכט צום גאט פון טרויער ,מקריב געררען קרבגות לויטן
געזעץ ,און ראם אינגל ראיא־מאנא איז אויפגעצויגן געווארן
רורך רי נביאים און פריסטער צו זיין א נביא פון טרויער.
מיט רער צייט אבער האט מען רערקעגט אין רעם קינר
ווילרע סימנים ,עם האט געטראפן ,אז ער האט געקניט פאר
רער הייליגער געשטאלט פון זיין גאט ,און זיינע אויגן זיינען
אפן געווען אייגצוזאפן אין זיך רעם טרויער ,וואס האט זיך צע־
נאסן פון רעם נאטם אויגן ,און א הייליגקייט האט גערוהט אויף
רעם קינרם פנים ,נאר פלוצלינג האבן זיינע ליפן א ציטער
נעגעבן ,און עפעם אזוי ווי א רינער שמייכל איז אויף זיי
רורכגעלאפן.
ראם ה$ט נ$ך קייגמאל גישט געטראפן ,און אין רי הייליגע
ביכער איז וזועגן רעם נישט פאראן געשריבן.
ה$ט מען געשיקט רופן זיין מוטער און מען האט זי געפרעגט:
— רו פרומע פרוי און רייכע מיט מעלות ,רו מאמע פון נביא!
זאג! צי ביסט רו גישט געווען אין טעמפל פון גאט פון געלעכטער,
וואס פון רער זייט טייך? ווייל מיר ווייסן נישט ,וואם מיט ריין
וון איז ,צי וועט ער אגרוים גליק $רער א גרוים אומגליק
בריינגען רי קינרער פון רער ערר.
און זי האט רערויף געענטפערט:
— ניין .אין טעמפל פון גאט בין איך גישט געווען ,נ$ר א
געטליכער מאן האט מיר געבראכט רי בשורה ,אז איך וועל געבוירן
א נביא ,און ער האט געזאגט" :איך זעה א שווארצן פלעק
רוהען אויף ריין נליק".
רי פריסטער האבן אויסגעהערט ,האבן געשאקלט מיט רי
קעפ און ה$בן מיט גרוים זארג געקוקט אויף רעם אויפוואקסג-
רינן נביא.
זיי האבן אים נישט געלאזט ארויסגיין אין ררויסן און אגגעזאגט
ה$בן זיי יערן ,וזער ס׳רערט מיט רעם קיגר ,נישט צו רערמאנען
רעם נ$מען פון גאט פון געלעכטער פאר אים ,און ער זאל
גישט וויסן פון רער געטליכער געשטאלט ,וואס שטייט טיטן
פנים געווענרט צו רי רוישגריגע כוואליעם.
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אזוי איז ראם קיגד אויפגעצויגן געווארן ,אפגעזוגדערש און
באהאלטן פון רער וועלט ,אליין טיט רי הייליגע ביכער .און
ער האט רערצויגן זיין הארץ טיט רעם ווייטיג פון אלע וזעלטן,
טיט רעם גרויסן טרויער ,וואם איז אין אלעס לעבעריגן און אין
אלעש טויטן ,און זיין קול איז געווארן פון טאג צו טאג מער גע־
לויטערט און האט ציטעריג זיך געגאסן ,אזוי ווי רי טעגער פון
א הארפע ,וו$ס שווימען רורך א פיגסטערער גאכט פון ערגעץ
ווייט ,ווייט.
גאר קיין רוה האט עי* גישט געפוגען ,רער יוגגער גביא.
און עם האט געטראפן ,אז ער פארטיפט זיך אין געראגקען ,און
אים באוועלטיגט רער גרויסער טרויער פון רער וועלט ,און זיין
גשמה צעגיסט זיך אין ווייכע ווייסע טעגער ,און די שכיגה פון
טרויער הויבט אן צו רוהען אויף אים און שייגט אראם פון זיין
געלייטערט פגים ,גאר פלוצליגג ציטערט עפעס א ווילר פרעטרע
סטרונע אין זיין הארץ ,אים רוכט זיך ,אז ער האט ערגעץ געזעהן
לאכעריגע אויגן ,א שפ^טיש געזיכט און עפעם א פרעטרע אום־
באקאגטע וועלט .וואו האט ער געזעהן רי אויגן? ווען האט ער
געלעבט אין יעגער וועלט? און וואם באטייט ראם אגען פון זיין
הארץ? און פון וואגען קומט ער? און וואם טוט ער רא און
וואם זוכט ער?
א קורצע וויילע האט ער אזוי געטראכם ,ג$ר רי רוהיגקייט פון
זיין הארצן איז פון אים אפגעטאן געווארן אויף גאגצע טעג
און ודאכן.
און טיילמאל האט א פלוצליגגע גרויסע שרעק איבערגעריסן
זיין שלאף באגאכט; זיין הארץ האט האסשיג געקלאפט .רעם
גאט פון געלעכטער האט ער געזעהן אין חלוש און ער האט זיך
געשראקן פארן פגים ,און זיין הארץ האט ר$ך געצויגן צו איש,
און רי גשמה זיינע האט געביינקט גאך איש.
און אמאל באגאכט ,אז ער האט זיף אויפגעכאפט אזוי אין
זיין גרויסער שרעק ,האט ער אויפגעוועקט רעש עלטסטן פון רי
פריסטער און האט פאר איש געעפגט זיין הארץ:
— פארטיפט אין געראגקען פון גרויסן טרויער בין איך אייג־
געשלאפן — האט ער רערציילט — גאר אין חלוש האט זיך צו
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מיר באוויזן א גרייז־גר^הער מאן ,אזוי רוהיג איז ער געווען,
שפעטיש ,און געלעכטער פול ...און ער האט אויף מיר געקוקט
טיט זיינע אויגן...
— וואט פאר א אויגן זיינען ר$ם געווען? — האט רער אלטער
בארינער פון ג$ט געפרעגט.
— גוטע ,טיפע און פול פרירן און פול רוהיגקייט ...און
א שפאט ,אזא גרויסער שפאט איז געלעגן אין זיי ...און אויף רי
ליפן א געלעכטער ...אזא ■געלעכטער ,וואט נעמט רורך א
מענשן ...איך שרעק מיך ,הייליגער מאן! א בייזער גייסט פלאגט
מיך ,העלף מיר ,געטליכער מאן.
איז רער אלטער אויפגעשטאנען פון זיין געלעגער אין טיטן
רער גאכט ,האט צוגעפירט ראם איגגל צום פייער ,וואט ער
האט אגגעצוגרן ,און האט לאגג באטראכט זיין פגים ,ביז ער
האט רערזעהן צווי' קלייגע ,רינע געלעכטער־־קגייטשן פון ביירע
זייטן פון זיין מויל.
"שרעקליך!" האט ער געטראכט בא זיך אין הארצן ,ג$ר
רעם איגגל האט ער גארגישט נעזאגט; גישט ער האט אים
געטרייסט און גישט ער האט געפרובט צו שטילן זיין אגגטט.
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איינמאל איז ראיא־מאגא געווען אליין באטאג צווישן רי לייריגע
ריקע פיר ווענט פון טעטפל און ה$ט צוגעגויגט זיין אויער צי
הערן ,ווי הי כוואליעם רוישן אין ררויטן .גערוכט האט זיך,
אז אין ררויטן געשיט עפעס א וויכטיגע זאך; שיפלאך קומען
און גייען אפ; אים האט זיך גערוכט צו הערן אזוי ווי א רורערן
פון פיל שיפלאך און טריט פון מעגשן ,וואט שפריגגען ארוים פון
וואטער אויף א הארטער מארמארגער מויער .רער אלטער
לערער זייגער איז רעם טאג געווען באטריבט ,און מיט א שטארקער
ז$רג האט ער געקוקט אויף רעם איגגל.
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"הייגט וועט עפעם געשען" ,האט ער געטראכט ,גאר רעם
אלטן האט ער גארגישט געזאגט און גארגישט געפרעגט .פון
יעגער גאכט אן זיינען זייערע הערצער פארפרעמרט געווארן
אייגם צום צווייטן .רער יוגגער נביא האט מער גישט אויסגע"
רערט ,ראם בא אים אויף רער גשמה ,פאר רעם אלטן ,און
אויך רער אלטער האט מער נישט געשמועסט אזוי פארטרויט ווי
פריהער מיט אים; גישט ער האט אים געקושט ווי אמאל ,גישט
ער האט געגלעט זיינע לאקן מיט זיין ציטעריגער אלטער האגט,
און הייגט זייגען זיי זיך געשטאגען גאך מער פרעמר ,גאך מער
ווייט אייגער פון אגרערן.
און באגאכט איז ראיא־מאגאס שלאף פארראגלט געווארן,
האט ער אגגעשטרייגגט זיין געהער אויפצוהארכן יערן קלאגג,
יערן מיגרסטן ריר פון ררויסן .רורך רער לאגגער צייט ,ראם
ער איז רא אויפגעצויגן געווארן און איז געווען אליין מיט רי
פיר רעגט ,מיט זיין אייגעגעם גייסט און מיט רי הייליגע ביכער —
זיינען זייגע אויערן פארפייגערט געווארן אויפצוכאפן רעם לייכסטן
ווירער־קול פון רערווייטן ,כאטש ריק און פעסט זייגען געווען
רי וועגט .און געאגט האט ער ,אז ראם פאלק אין ררויסן
ריכט אפ איצט א גרויסע ריגסט צו א גאט ,ראם ער ודיים גישט
און קען גישט .און קעגן האלבער גאכט איז שטיל געווארן ראם
גערורער אין ררויסן ,און ראיא־־מאגאן האט זיך גערוכט צו זעהן,
ווי א גרויסע מעגגע זיגקט אגירער אויף רי קגי און בעט א שטיל
געבעט .און גאך רער שטילקייט האבן טעגער פון הייליגע גע-
זאגגען געגומען ציטערן אין רער לופט .אייגמאל אין יאר פלעגט
אזא ריגסט אפגעריכט ווערן אויך רא ,צום גאט פון טרויער,
און אויך רעמאלט האט מען געקגיט ביז האלבער גאכט ,און
רערגאך האבן געזאגגען אוגטערגעבר^כן רי שטילקייט .גאר גאר
אגרערש זייגען געווען רי געזאגגען ,ראם ער האט איצט געהארכט,
פון יעגע ,ראם זייגען רא געזוגגען געווארן .פון אגרערע קראלן
האבן זיי געשטאמט און צו אגרערע ימים זייגען זיי געפל^סן.
גישט יעגע געזאגגען זייגען ראם געווען מיט רי אויסגעצויגעגע טע-
גער ,רי גלייכע און שטייפע ,ראם זייגען ווי פארגליווערט נערארן
אין זייערע גרעגיצן .איצט האבן זיי געשטיפט ,געל$פן און
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געיאגט איינער רעם אנרערן און האבן זיך פארוויקלט און אוים־
געוויקלט אין טאגץ פון א צעהוליעט געמיט ,און א שטערן צו א
שטערן האט געוואונקען ,און רי זון צו רער לבנה האט געלאכט
אין רי גייע מעלאריעם.
און רער יוגגער נביא האט צוגעפרעסט זיין אויער צו רער
וואגט ,און זיין גייטט האט רורשטיג געטרוגקען רי גייע געזאנגען.
עפעם א מין שפרות האט געשטעקט אין זיי ,וואס האט בארוישט
און האט פאריאגט רעם גרויסן טרויער ,און האט זיך איינגעזאפט
אין גייסט ,אין יערע איינציגע צעלע פון רער נשטה און האט זי
צעלעגט און פאררארבן .גאר זים איז געווען רער ניפט 1אן
אפקלאנג פון גייע וועלטן האט ער געבראכט טיט זיך ,און א
טרייסט און א גוטן צוזאג פאר רער צעשטערוגג ,וואם ער
צעשטערט .אזוי איז ראיא־מאנא געשטאגען א גאנצע נאכט און
געהארכט אהן אויפהער.
און קעגן פריהמארגן ,ווי גאר רער היטל איז בלאם געווארן
אויף טזרח־זייט ,האבן רי געזאגגען אויפגעהערט ,און א שווערע
שטילקייט האט זיך געלעגט אויף אלץ ארום .רעטאלט איז א
גרויסע שרעק באפאלן ראם קינר ,אליין איז ער געבליבן טיט זיין
פארוויסטער צעשטערטער נשטה ,ער האט אויסגעבראכן אין א
גרוים געוויין ,און רי שייגע לאקן פון זיין קאפ האט ער געריסן
טיט זיינע העגט פון גרוים ווייטיג.
— וואם איז ריר? — האט רער אלטער געפרעגט רערשראקן.
— איך האב געהערט ,איך האב אויפגעהארכט — האט ער
געשטאמלט — א גאנצע נאכט .א יום־טוב איז געווען אין ררויסן,
א יום־טוב פון א גאט ,וואם איך ווייס אים נישט ...מיין הארץ
איז פארוויסט ,מיץ גשמה — צעשטערט ,זאג ,אלטער ,זאג מיר,
וואם באטייט ראם ,וואם האב איך געהערט ,ווייל מיין אנגסט איז
גרוים ,און איך וועל שטארבן פון איר.
—וואס האסטו רען געהערט? — האט רער אלטער איבער־
געפרעגט.
— געזאגגען האב איך געהערט ,הייליגע לירער צו א
פרעמרן גאט...
— וואם פאר א געזאנגען?
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— זיי האבן געלאכט ,געשפעט ,האבן געשטיפט און זיך פאר־
תיקלט אין א ווילרן טאגץ ,און טיף אין רער גשמה האבן זיי
אייגגעררוגגען זי צו צעשטערן און זי אויף ראם גיי צו בויען,
און איך האב געהארכט ,א גאגצע גאכט אויפגעהארכט ,און זייער
כשוף האט מיך געפאגגען .און מיר האט זיך גערוכט ,אז גאגצע
מחגות פון ווייסע טויבן און גאגצע מחגוח פון שווארצע קראהען
פליהען ,ררייען זיך איבער מיין קאפ א גאגצע גאכט ביז פריה"
מארגן ...איצט בין איך געבליבן עלנט ,פארוויסט ,אליין ,פאר־
לאן מיך גישט ,פאטער מייגער!
רער אלטער אבער האט גארגישט געעגטפערט ,ער האט אים
גישט געטרייסט און האט גישט גערערט צו זיין הארץ צו ליגרערן
זיין אגגסט ,גאר ער האט געשוויגן און געשאקלט מיט רעם
גראהען קאפ.
און ראיא־מאגא איז געפאלן צו זייגע פים ,געקושט רי שטויב
פאר רעם אלטן און געווייגט און געבעטן:
— פארלאז מיך גישט ,אלטער .זעה :מיין יוגג הארץ קאן
נישט איבערטראגן רי גרויסע לאסם פון בייגקשאפט .זעה :מיין
אגגסט פארצערט מיך פון טאג צו טאג ,און רו האסט ריין
טרייסט פון מיר רערווייטערט ,און וזאכן שוין האבן רייגע טרוקעגע
ליפן מיך גישט געקושט ,און רייגע רארע פיגגער האבן שוין לאגג
גישט געגלעט רי האר פון מיין קאפ ,און גרוים איז מיין ווייטיג,
און איך האב קיין אויסגאגג גישט .און רארטן ,ררויסן ,איז
אן אגרערע וועלט ,אגרערע געזאגגען .פארתאם פארבארגסט
רו פון מיר רי גייע ורעלט? וואם פאר א סור באהאלטסטו ,אלטער,
אין ריין הארץ פון מיר? העלף מיר ,הייליגער פאטער ,העלף! זאג!

רער אלטער האט אים שטיל אויסגעהערט ,האט פארלעגט
זייגע העגט אויף רער ברוסט און האט געעגטפערט:
— איך קאן ריר גארגישט זאגן ,מיין קיגר .א גרוים געפאר
שוועבט איבער ריין יוגגען קאפ ,און איך קאן גישט העלפן.
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און עם איז אנגעקומען רי צייט ,ווען ראיא־מאנא האט
מער נישט געקאגט באוועלטיגן זיין פארבייגקט הארץ .באנאכט
האט ער שטיל פארלאזט רי פיר ווענט און האט זיך ארויסגע-
גגבעט אין ררויסן ,באהאלטגריג זיך אזוי ,ווי א גנב ארער א
פארברעכער .טיט רער פולער ברוסט האט ער אייגגעאטעמט רי
פרישע לופט ,און זייגע אויגן האט ער רערהויבן צו רער טיפער
בלאהקייט פון היטל ,צו רי שארן פון גרויסע און קלייגע שטערן
און צו רי פארגעפלטע פלעקן פון רעם מילך־פאם אין היטל,
און ער האט זיי געזעהן ,נאר זיין גייסט האט זיי נישט אויפ־•
גענומען ,און ער האט זיי נישט איינגעוועבט אין רעם געוועב פון
זיין נשמה .פרעמר ,אפגעזונרערט און גישט־געבונרן איז אים
אלץ אויף רער וועלט געווארן ,זינט רער ווארעם פון צווייפל
האט גענאגט זיין הארץ .א גאנצע גאכט איז ער געגאנגען ארויף
און אראם טיט רעם ברעג פון הייליגן טייך גאגגום ,און יענע
פרעמרע געזאגגען האבן געקלוגגען אין זיין נשטה .און בא רעם
ערשטן שיין פון פריהמארגן האט ער רערזעהן רעם טעטפל ,ראם
זיין טויער איז אפן צום וואסער צו ,און ער האט פארשטאנען,
אז רא איז רי וואויגוגג פון רעם פרעמרן גאט.
און א נאכט רערגאך האט ער זיך שוין געלאזט טיט א שיפל
אויף רי רוישנרע כוואליעם און איז בשלום צוגעקומען צום
טויער .טיט א ציטעריגער האנט האט ער אראפגענוטען רעם
שלייער פון רער הייליגער געשטאלט ,און פאר זייגע אויגן האט
זיך אנטפלעקט רער גאט פון געלעכטער ,וואס איז געשטאנען רוהיג
און האט אנגעקוקט ראם קיגר טיט זייגע לאכעריגע אויגן .א
גרויסע אנטציקונג איז באפאלן רעם יונגען נביא ,און ער איז
געפאלן אויף רי קני און ארוטגענומען טיט זיינע הענט רי פיס
פון רעם הייליגן גאט .אט ראם האט ער ראך אזוי לאנג געזוכט,
רי געשטאלט האט זיך ראך צו אים באוויזן אין חלום! און אווי,
ווי א מעגש ,רואם מען האט אראפגעריסן א הייטל פון זייגע
אויגן צו זעהן רי ליכטיגע וועלט ,אזוי איז ראיא־מאנאן איצט
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אויפגעגאגגען א נייע ליכטיגקייט און א גייע וועלט .אין רעם
הייליגן פנים ,אין רי קנייטשן פון זיין שטערן איז שוין פארזאמלט
געווען רער גאנצער ווייטיג פון רער וועלט ,רער גרויסער טרויער
איז געווען אין זיי ,גאר זיי זיינען פארוואנרלט געווארן אין גע־
לעכטער .רער שטערץ פון רער וועלט האט ארויסגעלאכט פון רי
אויגן ,און רער נרויסער ווייטיג און רער גרויסער טרויער .רי
גאנצע וועלט טיט איר נעץ פון פארשיירגארטיגקייט איז פאר־
וואגרלט געווארן אויף געלעכטער .אזוי איז ראיא־מאנא געשטאנען
א גאנצע גאכט און האט רארשטיג געטרוגקען רעם געלעכטער,
וואם איז געפלאסן פון רי געטליכע אויגן און האט פארוואנרלט
זיין הארץ.
און יערע גאכט פלעגט ער קוטען צו רינען אליין זיין נייעם
גאט ,צו טרינקען פון זיין טיפן קוואל ,און זיין גייסט אין גישט
זאט געווארן טרינקענריג.
איין גאכט אבער איז געשען א ווילרע זאך:
ראיא־טאנא האט געקניט פאר זיין גאט טיט לויב און גע־
זאגג ,און ער האט זיך טיט זיין גוף און זיין נשטה באהעפט צו
אים און צוגעצויגן געווארן צו אים ,אזוי וזי אייזן ,וואם ציהט
זיך צום מאגנעט ,און ער האט געקושט ראם הייליגע בילר און
ארומגעוויקלט זייגע העגט ארום אים ,און רא האבן זייגע העגט
רערשפירט ,אז אויך פון רער צווייטער זייט אין ראם בילר ראם
זעלבע .פאטעליך איז ער ארוטגעגאנגען און געבליבן שטיין פון
רער צווייטער זייט און האט רערזעהן — רי באקאנטע געשטאלט פון
גאט פון טרויער .שרעקליך איז ראם געווען צו זעהן :איין קערפער
איז ראם געוזען טיט צוזיי פגיטער ,און רי צווי* פניטער זיינען
געווען גלייך :איין אויסזעהן ,איין געשטאלט ,נאר וואם רא האט
ראם געשטאלט געלאכט ,און רארט — געטרויערט.
און ראיא־טאנא האט געזעהן ,רואם קיין שום נביא און קיין
שום הייליגער פאר אים האט גישט געזעהן :ער האט געזעהן רעם
טאפלטן גייסט ,רי געטאפלטע פארם :ראם לאבן און ראם
טרויערן ,וואם פליסן פון קוואל פון איין איינציגן גאט.
פון רעמאלט אן אבער איז ראיא־טאנא געווארן פארוואגלט
אויף רער רועלט ,און זיין גייסט האט גישט געודאוסט מער פון רוה.
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א נביא איז ער געווען און פאר א נביא איז ער געהיילינט
געווארן פון זיין מוטערם בויך ,נאר ראם פאלק האט אים נישט
געקעגט ,האט אים קיין כבור נישט אפגעגעבן און האט נישט
געשעפט פון זיין גייסט.
עם האט געטראפן ,אז ראיא־מאנא פרעריגט פארן פאלק ,זיין
פנים לאכט ,און זיין געשיקטע צונג מאכט צו שפאט און צו
געלעכטער רי גאגצע זארג און רי נאנצע מיה־זעליגקייט פון מענשן
און געטער פון אלע צייטן ,זיין קול קלינגט אזוי ,ווי רער קלאנג
פון א זילבערן גלעקל ,און רער ווייטיג לאכט ,און רער שמערץ
לאכט .נאר אין טיטן רערהערט זיך אן אפקלאנג פון נרויסן
טרויער ,און זיין נשמה צעגיסט זיך פלוצליגג אין ווייכע פארביינקטע
ווערטער ...הערט ראם פאלק און ווייס נישט ,וואם ראם זאל
בארייטן.
ארער ער שטראפט און וועקט רי הערצער און קלאגט זיך
אויף רעם מאטערניש פון רעם מענש און פון אלעם לעבעריגן,
און אזוי ווי רי טעגער פון א הארפע ,וואס שווימען רורך רער
נאכט פון ערגעץ וזייט ,ווייט ,אזוי ציטערט זיין קול ,און רער גרוי־
סער טרויער צעגיסט זיך פון זיין גייסט ,און פלוצלינג פארוואגדלט
זיך זיין גייסט ,ענרערט זיך רער אויסררוק פון זיין פנים ,און א
נערויש פון געלעכטער פאררעקט רעם טרויער ...הערט ראם
פאלק און ווערט בייז ,וואם רי שייגע מעלאריע איז איבערגעריסן
געווארן ,אויף רעם נביא ,וואס קאן גאר שפאלטן רי גייסטער.
— ראם איז קיי׳ן נביא נישט ,נאר א משוגענער — האט ראם
פאלק נעזאגט.
און אז ער האט אויפגעהויבן זיין קול צו ריירן ,האבן רי קינרער
פון אים געשפעט און באווארפן אים מיט שמוץ.
איז ער אנטלאפן ,רער נביא ,פון ישוב און מיט רי אסקעטן
אין רער מרבר האט ער געוואוינט און ער האט ,ווי זיי ,געפייגיגט
און געלייטערט זיין גוף ,און גאגצע טעג פלעגט ער קוקן אהן
אויפהער אויף רער ברענעגריגער זון ,כרי רי אויגן זאלן אים
שמערצן ,ער זאל זיך געווייגען איבערטראגן אלע פיין שטום און
גערולריג ,אזוי ווי רי אסקעטן לערגען ,נאר א הייליגער איז ער
נישט נעוזוארן .אין טיטן פון זיין אסקעטעריי איז אים באפאלן
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רער גייסט פון געלעכטער ,און קוקנריג צו רער וון ,האבן וייגע
פארווייטיגטע אויגן געלאכט פון שמערץ ,פון רער וועלט ,פון
אסקעטעריי.
און צו רי נביאים פון געלעכטער איו ער געגאגגען און עם
האט אים גישט געה^לפן .ווייל אין טיטן לאבן איו אים באפאלן
רער גייסט פון טרויער ,און ויין קול האט אנגעהויבן ציטערן
און בייגקען.
אווי האט ראיא־מאגא אפגעלעבט וייגע יארן ,טיט קייגעם
גישט באהאפטן ,אהן פרייגט און געליבטע ,עלנט און פאר־
לאוט ,געיאגט און געלעסטערט פון רי יונגען פון רער נאם.
ער האט געועהן רי טאפלטע געשטאלט און איו ויין גאנץ
לעבן אפגעקוטען פאר ויין וינר.
און או ער איו געשטארבן ,האט טען אים נישט באקלאגט
און טען האט אים נישט באגראבן צווישן רי נביאים ,און טען
האט גישט רערטאנט ויין נאטען צום גוטן .נאר איין קלוגער
מאן האט רעטאלט געלעבט אין לאגר ,וואם האט בארייוט פיל
לענרער און האט געועהן פיל פעלקער און געזאטלט אוטעטום
ריםגשאפט ,און ער האט געזאגט:
— גיט אפ כבור רעם גאטען פון ראיא־טאנא .ער האט
געטראגן רעם גרעסטן ררייטיג פון גייסט.

א פלוצלינגע עלטער

*£

רער לעצטער ריגטער האט אגגערארפן אויף רי טאשליגער
אייגראויגער א גרויסע מרה-שחורה .אלע רעגן ארום רעם קליי־
געם שטעטל זיינען געווען פאררארפן טיט שגי /און רי בעלי־עגלות
פלעגן $פט אראפ פון רעג און בלאגרושען .אויף רי רערפער,
האט טען רערציילט ,פאלן באגאכט אן הוגגעריגע וועלף און
צערייסן ,וועטען זיי טרעפן .עפעס אין א וואלר האבן גולגים
רערהרגעט רעם שרייבער טיט רער גאגצער פאמיליע .פויערים
האבן דך געפוילט צו קוטען אין שטאט אריין ,רי געשעפטן
וייגען געשטאגען ,עם איו געווען טויט און טרויעריג.
שווערער פאר אלעטען האט רער ווינטער געטראפן שמואל
קאצקער .צו הוגגער און קעלט איו ער אפילו געווען גערייגט.
אין וייגע גאגצע זיבעציג יאר האבן זיך געפוגען גאר רייגיג טעג,
רען ער האט גישט געזאלט ברויכן א גילרך־צוויי ועהר גויטיג.
גערען אין ער א שרכן ,גאר קיין שרוך ,אווי רערט מען אין
"שטיבל" ,האט ער גאך צייט ער לעבט גישט אויסגעפירט;
רערפאר האט ער בא יערן שרוך געכאפט עפעם .רען א שרוך
האט שוין געהאלטן באם אויסגעפירט ווערן ,רען אין שטיבל האט
מען שוין פון אים גערערט אפן ,איו שמואל רעמאלט צוגעגאגגען
צו אייגעם פון רי מחוחגים ,האט אים ארעקגעפירט אין א וייט
און ה$ט אים אייגגערוימט א סור אין אויער — רעטזעלבן שרוך,
ראם האט שוין געהאלטן אויסגעפירט צו רערן .רער מחותן,
אויב ער איו גאר גישט געווען קיין גרויסער גאר ,האט פאר-
שטאגען ,אז מען ברויך צו שרייגן און האט געשריגן .רערגאך האט
מען געראוסט ,ברויך מען שמואל ק^צקער צו געבן א רובל־־צריי,
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און ער ברויך צו שרייען ,צו זירלען ,צו שעלטן ,אז טען רייסם
אים אוים .און צו שרייען ,זירלען און שעלטן זייגען אלע שוין
געחוען צונעחוייגט .רער גבאי פון שטיבל ,בא דעטען שטואל האם
געגוטען "כוללות" ,איז שוין אזוי געווייגם נעחוען צו הערן זיך שעלטן
פון שטואלן ,אז עם האט אויף אים שוין גאר קיין אייגררוק
גישט געמאכם :ער פלעגט שטיין און ריידן טיטן תי*ב וזעגן טסחר,
און שטואל פלעגט רערביי שעלטן ,ווארפן זיך ,קלאפן אין טיש
אריין און מאכן געוואלדן ,אז ער איז א איד א הסיד ,א קאצקער
חסיד ,אז דרך־ארץ זאל טען האבן פאר אים ,און — גארגישם.
ער האט צוס סוף צוגעגוטען די צוזויי גילדן און איז ארויס־־
געגאגגען .ראך ער אליין ,שטואל קאצקער ,איז טיט רעם
שעלטן גישט נעחוייגט געחוען .יעדעם כאל האט ער זיך געפילם
באליידינט גאר אויף ס׳גיי ,איז געווארן אויפגערעגט און האם
געזירלט און קולות געמאכט טיטן גאגצן הארצן ...און אזוי,
$רעד כטעם אזוי ,שטענדיג אויפגערעגם ,שטעגריג מלחטה
האלטגדיג טיט אלע און קעגן אלע ,האם ער רערלעבם ביז
זיבעציג יאר ,גישם דיסנריג ,אז ער זזערט אלם ,אז ער לעבם
בכלל ...איעאנצן האט ראם אויסגעזעהן עפעם חיי א פארברייטן
זיך ,עפעס א איבערקומעגיש ,כדי $גהויבן צו לעבן — ,ביז
צום לעצטן וויגטער ,וזען ער איז נעדאק שוואכער און קעלטער.
רערצו איז טען פלוצליגג נעדאר געדארן ,אז ער איז אלם
זיבעציג יא ר.
ראם איז געדען בשעת רער זון זייגער איז געשטאגען צוס
פריזיוו ,און אין פריסוטססווע האט טען אויסגערופן בפירוש:
"שמול יאגקעליעוויטש סיעטריעסאט ליעם" .די גאגצע שמאט
איז געוזאר געווארן רעם סור ,וואס שכואל האם באהאלטן פון
זיך אליין ,און רי איבערראשוגג פון רעם גייעם איז נעודען אזויי
גרוים ,אז מען האט אוטעטוס גערעדם און געשמועסט גאר
רערפון .קייגעס האט גישט געקאגט אייגפאלן ,אז ראם גיכע
פליגקע אירל טיט רעם קלייגעס בעררל ,ראם טען קאן רערויף
נישט זאגן ,צי ס׳איז נראה ,צי ברודיג נאד אהן שום קאליר ,אז
אט רער שמואל ,וואם איילם זיך שטעגדיג און לויפט שטעגדיג,
און קריגט זיך ,און הערט קק מיגום גישם אויף צו רורעק —
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איז שוין א בך־שבעים ,א איר א זקן ,פאר וזועמען מען וזאלט
אייגנטליך געברויכט צו האבן ררך־ארץ.

— אזוי ,שמואל? רו ביסט שוין ,קיין עין־הרע ,א איר א
זקן? או־־ווא! — האט מען אים באגעגנט אין שטיבל.
— א מעשה! אבער א מעשה! — האט מען זיך געחדושט
פון אן אנרערער זייט — ,מען ברויך זיך גאר אויפצושטעלן פאר
דיר!
און וואו ער איז געגאנגען ,האט מען אים אלץ באגעגנט
מיט אזעלכע פראגעס .שמואל האט געפרובט צו שמייכלען,
נעעגטפערט נישט צו רער זאך און האט גערעכנט ,אז באלר
וזעט מען רערין פארגעסן ,און אלץ וועט זיין ווי פריהער .ער
האט אבער א טעות געהאט.

אז מען האט אים געזעהן לויפן איבער רער נאם ,האט מען
זיך נעחרושט און אונטערגעברומט "קיין עין־הרע ,א איר א
זקן"; אז ער האט נעשריגן און געזירלט אלע ,האט מען אים
רערמאגט זייגע זיבעציג יאה ,און אז מעין האט באמערקט ,אז
ער וזיל רערפון נישט ריירן ,האט מען זיך געוויצלט אויף
זיין חשבון:
— וואס איז רי חרפה? — האט אמאל אין שטיבל זיך
אגגערופן מיט א שמייכל איינער א קעסט־יונגעירמאן ,א גרוימער
שטיפער — וואם איז רי עולה ,מייגסטו ,שמואל? נאר ראם
בעררל ריינם איז עפעם גישט נראה ,אט ראם איז א קשיא!
און ער האט אנגעגומען שמואלן פארן בעררל אויפן חסירישן
שטייגער.
אן אנרערש מאל און בא אגרערע געלעגנהייטן וואלט שמואלן
נישט אייגגעפאלן זיך צו פילן באלייריגט :איצט אבער האט
ראם אים געבראכט שרעקליך אין כעם אריין ,און ער האט געשריגן:

— שיינעץ! פושע־ישראל! א איר א למרן ,אן אלטן חסיר!
וואם מיינסט רו ראם ריר?! מיך — פאר רער בארר?! פעטש וועסט
רו קריגן! ארוים פון שטיבל ,ארוים ,שיינעץ!
און רי מעשה וואלט זיך אוראי געענריגט מיט פעטש ,ווען
מען זאל שמואלן נישט אפהאלטן מיט כח — .עם איז געבליבן,
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אז רער יוגגערמאן זאל שטעלן פאר א קנם בראגפן ,און באם
לחיים טריגקען האט טען שטואלן געוואוגשט א גוטעי עלטער.
אט אזוי האט שמואל רעם וויגטער פלוצליגג רעם קוראזש
פארלוירן און האט זיך קיין ארט גישט געקאנט געפיגען .אלעס
איז געווארן עפעס אגרערש; מען האט טיט אים גערערט אויף
אן אגרער אופן ,ער האט אגרערש געעגטפערט; יוגגעלייט האבן
אים אגגעהויבן צו אירצן; רער גבאי פון כוללות האט שוין גישט
געשריגן ,ווען שמואל האט געזירלט און געשריגן; אררבה ,ער האט
אים געפרובט אייגצוגעמען מיט רייכע רייר:
— וואם קאן מען טון ,ר׳ שמואל? ס׳איז ראך גישטא פון
וואגען? א איר ווי איר ,פארשטייט ראך אליין.
רי רייר האבן אבער צו שמואלן גארגישט געפאסט ,ער
איז נישט געווייגט געווען צו ענטפערן אויף זיי ,און ער האט
בשום אופן גישט געקאנט ארייגגיין אין רי ראלע פון א איר
א זקן ,און האט זיך געפילט ערגער און טרויעריגער פון טאג צו
טאג .רי פים זייגע האבן אים אלץ גאך געטר^גן געשוויגר,
ער האט געוואלט איילן ,,לויפן און שרייען ,וזוי געווייגליך ,אין
טיטן אבער האט אים איבערגעשלאגן רער געראניק ,אז ער איז
א איר א בך־שבעים ,און ער האט רעם מוט פארלוירן .רי
פים און רי העגט זייגען אויף רעם געראנק ווי מיר און פויל גע־
רארן ,ראם קול גירעריגער ,און ער האט שווער אפגעזיפצט.
ווען און רואו האט ער ראם אפגעלעבט זיבעציג יאר? —
האט אים גישט אויפגעהערט צו נאגן א געראגק אין קאפ— .
הא ,לאמיך זיך גאר רערמאנען.
גאר רערטאגען זיך האט שמואל גישט געהאט וואם ,חוץ
נויט ,קעלט ,געשרייען פון קליינע קיגרער ,צרות פון רי רעת■
וואקסעגע ,קללות פון זייגע צוויי ווייבער ,וזאם זייגען שוין ביירע
געשט^רבן ,שטענריגע געשרייען און לויפן און איילן צו זוכן א
גילרן ,און אפילו אויף עולם הבא ,רעם אמת זאגגריג ,ווייגיג
געזארגט.
אין רי לאנגע וויגטער־געכט האט ער געפרובט צו עפעגען
א גמרא ,און איז געוואר געווארן א שרעקליכן סור :ער האט
פארגעסן ארער גאר קייגמאל גישט געקענט לערגען.
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און רער וויגטער אין געלעגן אויפן שטעטל ווי א שווערע
משא .קייגער האט זיך טיט שטואלן גישט אינטערעסירט ,קייגער
האט גישט באמערקט ,או זיין פגים ווערט פון טאג צו טאג געלער,
און רער גוף — געבויגעגער .ער האט שוין אנגעהויבן צו
בעטן א צעגער אויף א וועטשערע ,שטיל ,געלאסן ,און שטיל
געלאסן האט מען אים א סך מאל #פגעמלגט .ער האט זיך
נאך געפרובט צו בייוערן אויפן אלטן שטייגער ,גאר רי ווערטער
האבן זיך גישט געקלעפט ,און מען האט אויף אים מארגע געקוקט.
פיל געכט איו ער אהיים געקוטען הוגגעריג ,אין שטוב איו געווען
קאלט מוראריג ,און רי שווערר פון מלאך־־המות האט געפאבעט
אין רער לופט.
און איין פריהטארגן איו שמואל געלם געווארן פון שטאט.
געגאגגען אויף רער עלטער אפריכטן גלות.

ה .ד .נאמבערג  /געזאמלטע ווערק
א נייע אויסנאבע פק אלע ווערק.

♦
ה .ד .נאמבערג  /די משפחה
(אין פיר אקטן)

א בילד פון די טיפע קאנפליקטן אינם יידישן טשפחה־לעבן׳ פון די
פארשיידענע אינעוויינינע שפאלטוננען׳ וואם דער נייער אייראפייאישער
געדאנק האט נורם נעווען׳ אריינקומענדינ אין דער יידישער נאם.

♦
ח .נ .ביאליק  /שירים
אויף יידיש

(לידער אוץ פאעמען)
א נייע אויסגאבע טיטן נייסטן מחברם פארטרעט .אייניגע לידער זיינען
אויף ס׳ניי באארבעט פונם מחבר.

♦
פר .מארקוס־שאליט  /מענשעלאך אה סצענעס
 16נראפישע צייכענוננען צו שלום־עליכטם בוך- :מאטל פייסע דעם חזנם".
באלייט־ווארט — בעל־מדושבות (דיר י.עליאשעוו)
די דאזינע צייכענונגען זיינען דער ערשטער נעלונגענער פרום א טייל פק
שלום־עליכמם וועלטל פארצושטעלן אין דער גראפישער קונסט .שלום־
עליכסם ווערק זיינען די דאנקבארסטע אויפגאבע פאר א גאט נעבענשטן
נראפיקער .די צייכענוננען זיינען נישט קיין פשוטע אילוסטראציעם צו
שלום־עליכמם בוך׳ נאר ויי העלפן דעם לעזער דורכן קינסטלערם
צייכענוננען טיפער אריינדריננען און פארשטיין זיין וועלטל.

יחזקאל קאטיק  /מייגע זכרונות
(פיר בענד)

מירבריינגען דא אייניגע אויסצונן פון שלום־עליכמם א בריוו צו י .קאטיקן
...איך האב געכומען לייענען אייערע "זכרונות"׳ און וואט ואל א-ך ואגן?
איך נעדיינק שוק ניט דאם יאר׳ וואם איך ואל אווי פיל הנאה האבן׳
אווי פיל תענוג-אמתער תענוג רוחני! דאש איו ניט קיק בוך—דאם איו
אן אוצר׳ א נארטן׳ א גן־עדן׳ פול טיט בלוטען און טיט פויגלגעזאנג .עם
האט סיר דערטאנט מיין יוגנט׳ מיין משפחה׳ מיין חדר׳ טיינע יטים־טובים׳
מייגע חלוטות׳ טיינע טיפן׳ ניק! איך טיט מיק בינטל טיפן אק בילדער׳
וואש כ׳ האב א סך פון ויי געקענט און א סך אויסנעטראכט׳ בין איך׳ ואג
איך אייך אהן שום הגיפה אדער פאלשע עניוות׳ — אקעגן אייך אן ארים
ייננל׳ א קבצן! מיט אייערע איבערלעבוננען אק אייעד משפחה וואלט
איך ביו איצט די וועלט פארפלייצט! געוואלד׳ וואו זענט איר געוועז ביו
אהער? א מענש פארמאגט אווי פיל בריליאנטן׳ דימענטן און פערל און
נארנישט! א ייד נייט ארוים און "קלייבט רענדלאך און ואל עש אפילו
דערמאנען עמיצן׳ או עש געפינט ויך בא אים אזא אוצר! איך האב נע־
נוטען לייענען אק ניט געקאנט שוק אפרייטן זיך׳ שיער ניט משוגע געווארן!
...וואש טיך האט פארכשופט אק אייער בוך — איו דער הייליגער
פשוטער אמת׳ ניט נעקינצלטע פראשטקייט .היינט די שפראך! ניק׳ איר
זענט ניט נאר א נוטער ערליכער׳ נעטרייער שוטר שק א רייכן׳ אוטגע־
הויער רייכן אוצר  -איר וענט א טאלאנט פק נאט נעבענשט טיט א
נשטה פק א קינסטלער׳ וואש קען ויך ניט.
...מען דארף דאך האבן א בח׳ מען ואל טיך ניט נאר מאכן לאכן
(פאראן בא אייך ערטער׳ וואו איך האב ויך געהאלטן בא די וייטן לאכג־
דיג)׳ נאר אויך ציהען בא מיר טרערן .איך שווער אייך בהן שלי׳ או
איך האב נעוויינט נלייך מיט אייך אלע׳ בעת א*יער ויידע האט אייך
אלעמען נעבענשט ערב יום־כפור און בעת א־יער באבע די צדקות איו
געלענן אויף דער ערד׳ און דער ויידע האט הונדערט מאל נעחלשט.
ואלן סיר אווי פרייען ויך אינגיכן אויף ישועות ישראל׳ ווי איך האב גענאשן
מיט טרערן׳ אק ניט ווייל א מענש איו נעשטארבן .רב״שע! ווים*ל מענשן
שטארבן בכל יום ובכל עת ובכל שעה!...
 ...איך בין באמת גרוים בא זיך׳ וואש אונוער נאך יונגע יידישע
פאלקס־ליטעראטור איו בארייכט נעווארן טיט אזא בוך׳ ווי א“יערע
.וכרונות" .וועט א־ר אייערע .וכרונות׳ שרייבן ווייטער?...
אייער דאנקבארער לעוער׳ חבר אק תלמיד שלום־עליכם

אהרון איזאקס אווטאביאגראפיע
יידיש — נחום שטיף

אהרון איזאק׳ געבוירן אין דייטשלאנד אין דער ערשטער העלפט פק
11ד\צ-טן יארהונדערט׳ דערציילט זיינע לעבנם־זכרונות אין דעם יידיש׳
ווי מען האט נערעדט דאמאלם אין דייטשלאנד .ער שילדערט דאם
יידישע לעבן אין מעקלענבורג׳ לייפציג און אין אנדערע קאנטן פון דייטש־
לאנה .אהרק איזאק איז נעווען הער ערשטער ייד׳ וואט האט׳ אויסוואג־
דערנדיג פון דייטשלאגד׳ באקומען אדערלויבעניש צו וואוינען אק שוועדן.
ער האט נאכגעצוינן גאך זיך קיין שוועדן אגדערע יידן פון דייטשלאנד
און זיי געהאלפן זיך באזעצן דארט׳ ער האט פאר יידן נעעפגט "א ניי
לאנה׳ — שוועדן׳ וואו ביז אים האבן יידן ניט נעטארט קיין פוס שטעלן.
זיין וועג איו נעווען ניט קיין נריננער .ער האט אויסנעדינט אלע עבודה־
זרהם :לויט זיין פראפעטיע א שטעמפל־נראווירער׳ איז ער געווארק א טוהר׳
נעהאנדלט פיט צירוננ׳ פיט נאלאנטעריי׳ אפילו פיט צינן׳ געווען אויך
א צושטעלער בא דער ארפיי (אין שוועדיש־רוטישן קרע) .און אדאנק
זיין זעלטענער ערליכקייט און גרויטער ענערגיע האט ער זיך סוף כל טוף
דערשלאגן צו א גרוים אנזעהן.

♦
בער באלעכאווער  /זכרונות
(א יידישע און א העברעאישע אויסגאבע)

צום ערשטץ מאל פארעפנטליכט מיט איינלייטונג און הערות פון

ד״ר מ .ווישניצער.
א יידישער סוחר פון ש־עצ״טן יארהונדערט דערציילט זיינע איבערלעבוג־
גען אויף א בולטן אופן .ער ניט איבער קלאר דאס לעבן פון א קליין
יידיש־נאליציש שטעטל אק זיין צייט׳ דערציילט די פארשיידענע צרות׳
וואט די יידן האבן זיך דאפאלט אנגעליטן טיי מצד דער פוילישער רעגירוננ׳
טיי פון ווילדע באנדעס׳ וואט פלעגן מאכן אנפאלן אויפן שטעטל׳ הרגע־
נען׳ רויבן׳ פארברענען די הייזער וכדומה .בער באלעכאווער ניט א טך מא־
טעריאל פארן יידישן היסטאריקער ווענן דער דאמאלדיגער סאציאלער און
עקאנאמישער לאנע פקדי יידן אקאיבער זייערע בילדוננם־פארהעלטענישן.

