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מוסר



 פאר־ א הינטל׳ פארצעלייען א שטייט שרייב־טיש אויפן
 די און וויי דעם טוען ציין די אפאראומערטס: און זארגטס

 ארויף קאפ צום אמענשן׳ ביי ווי דעם׳ ביי זיינען באקן
 שטעקט מויל־ווינקל א איינעם אין פארבונדן? טיכעלע א מיט
רויכערן••• אויף אליולקע דעם ביי

 שריפטשטעלער׳ דער זיך קערעוועט הינטל דעם צו אט
 ביי פרעגט און דעם אויף קוקט ער היינטיגער׳ געוויסער א

דעם:
פארזארגטי אזוי וואס -
 ציין די - הינטל דאס ענטפערט - דאך זעהסט -

וויי• טוען
שריפטשטעלער• דער פרעגט - וואס? איז -
 צוריק פרעגט — ציין־ווייטאג? געהאט אמאל האסטו -

הינטל• דאס
יא• -
געזעהן? שפיגל אין דעמאלט זיך האסט -
געזעהן• -
אויסגעזעהן? ווי און -
אצונד• דו ווי -
פרעגסטוי וואס־זשע איז -
אויסגעפאלן• טעמע א מיר ס׳איז אזוי• גלאט -
געפינען? זי אהונט ביי מיינסטו -
כ׳מיין• יא׳ -
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 וועט׳ זי ניט• איך בין איר פאר ערב אבער גוט׳ איז -
זייף ציין־ווייטאג פול

ניט• מאכט -
געבן? עם׳ הייסט -
גיב• -
 הינטל׳ דאס זאגט צייט׳ גאנצע די דיר אויף איך קוק -

 זאגן: אמת דעם מוז איך ארבעט♦ דיין ביי דיך זעה און
 און דיר אויף - קוקן צו דיר אויף אמאל צער א מיר ס׳איז
 די אמאל הער איך דיר• צו אריין קומען וואס די׳ אלע אויף

 אייגענעם אייער קעגן ווילט איר חוזק! אייערע: שמועסן
 נישט געזעצן געגעבענע אייך די זיך ווילט איר גיין׳ גורל

 איבערשפרינגען••• אליין זיך איבער ווילט איר אונטערגעבן׳
 איז דערגרייכונג גרעסטע די זיך: איך טראכט - ״נאראנים!״

 אונטערגעבן־זיך גרויסן בעתן הכנעה׳ גרויסער דער אין דאך
 דער איז דאס שפאנען׳ יאך אין קאפ און נס׳ דער געשעהט

 איידער נאך איר׳ און ברואים• פון דערהויבונג די און בארוף
 ציל דעם שוין איר ווילט געלאזט׳ וועג אין זיך האט איר

 און האבן׳ אריבערגעשפרונגענעם און דערגרייכטן א אייערף
 זיינען שפרינגען׳ באריערן איבער דארפן וואס פערד׳ אייערע

 און געקליפט׳ קרענק פארשלעפטע און ציגיינער ביי דאך
 וועלט" איר ווילט ווי און לאזן׳ עס זיך איר ווילט וואוהין

 שטיי אט ווייטער: זיך טראכט איך און געווינען?••♦ געוועטן
 אמת־ קיין נישט און קליינס א אייך׳ פאר דא הינטל א איך׳

 די דאך און קאטאוועס׳ נארישער א און נאר צאצקע א דיגס׳
 הינטישע׳ א כאטש און איך׳ ווייס הינט אמתע די פון מסורה

העט ביי אפילו זיך מען מעג לערנען און - ריכטיגע א דאך
שריפטשטעלער• דער זיך בעט - אדרבה -
 - בעטן נישט העטל דאס זיך לאזט - :מ׳דערציילט -
 צו הונט א באשלאסן האט וואלף ערשטער דער איידער
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 געהונגערט געהאט• ישוב אגרויסן פריהער ער האט ווערן׳
 זיינע מיט און ווייב זיין מיט זעהר׳ אצייט שוין ער האט

 איז קומען וואוינונג מענשנס דעם צו נאהענט און וועלפעלאך׳
 געווארן; שווערער און שווערער אלץ מאל א וואס דאן שוין
 מין א גוטס זיין ארום און זיך ארוס שוין האט מענש דער

 זיך ער האט געווערט אויך און געמאכט׳ אפארקן פלויט׳
 שטיינער׳ שוין האט נאר דעמאלט׳ הענט הוילע מיט גישט שוין

 דעם וואלף דער האט אויסגענוצט• דראנגעס און דריקעס
 ביים ווען־ניט־ווען דורכגעלעבט׳ נאך ווי־ניט־ווי זומער
 געקו־ איז ווינטער דער אז אבער אוועקגעשלעפט• עפעס מענשן

 בערג אז און באהערשט׳ וועלדער די האבן פרעסט די אז מען׳
 די אין האבן קינדער און אנגעהויפנט׳ זיך האבן שנייען מיט

 א געזעהן׳ ער האט דאך׳ מענשנס פון און געהוילט׳ היילן
 או׳ אמאל׳ פלייש מיט שמעקט אויף׳ גייט רויך ווארעמער

 וואלף דער איז דעמאלט אט - געקעכץ מיט מאל יעדערס
 אויף אונטערגעקומען׳ וואוינונג מענשנס צום מאל איין נישט

 די אויף אוועקגעזעצט׳ זיך אפגעשיידט׳ נאר מהלך אהיפשן
 פארריסן׳ דאך מענשנס צו קאפ דעם און פיס הינטערשטע

 גע־ זיך האט ער געקוקט••• רויך אויפן לאנג און געזעסן
 גע־ די אין גאט׳ פון איז פרייהייט וואלפישע אמת׳ טראכט:

 ווינטער־נעכט אין זיין׳ צו וועלף פארזאגט אונז איז באטן
 "זי" פאראויסלויפנדיגער דער און זאמלען זיך טיטשקעס אין

 דאס איינס שטארקן׳ זיך אנדערן איבערן איינס נאכלויפן׳
 און אייננעמען זיין׳ שטארק אומברענגען׳ זיך איר איבער אנדערע

 אדאנק אז און ערווערבט׳ האסט דו אז און נו׳ ערווערבן•••
 דו האסט ליבע פון כח אין און כח פון זכות אין און ציין די

 צייט א אין אז און ;געבראכט הייל אין זיך צו ״זי״ די שוין
 איז זי און באגליקט׳ וועלפעלאך מיט דיך זי האט אדום

 זי און אויס׳ לעצטע דאס איר זויגן קינדער און מוטער־מאט׳
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 רחמנות מיט איר זיינען אויגן די און שווייגט און ליגט
 אויף פעל קנאפער מיט נאר און ארים׳ ביזט דו און פול׳

 פרעסט די ביינאכט און אכזר׳ אן איז ווינטער דער און זיך•••
 פארזייט׳ שטערן־מאן מיט איז הימל דער און זיך׳ שטארקן

 גיסט, מילך מיט לבנה די און ניט׳ מאכל קיין איז מאן און
 דע־ מען זאל ווי - איר פון אן גארניט קומט קינדער די און

 זיך מען זאל ווי און געדענקען געבאטן וואלפישע מאלט
 האלטן?••. גלויבונגען שטאלצע אן און ירושות אלטע אן
 לעצטע די אז אומגעקומען׳ זיינען געגנט פון וועלף אלע אז
 שטאם גאנצן פון און אויסגעוואנדערט׳ שוין האבן דאנען פון
 דער און געבליבן••• נאר נארעס פוסטע זיינען היגן פון

 זיינע און באוואוירנט׳ איז שטוב זיין און זיך׳ שטארקט מענש
 זיין און אים׳ העלפן קינדער די און אונטער׳ וואקסן קינדער
 ווערט׳ פארגרעסערט וואוילשטאנד זיין און זיך׳ מערט רייכטום

 גאר־ דיר איז דורות לאנגע פאר און געווען׳ ווי ביזט׳ דו און
 אונטער־ זיך געווען גלייך ניט דען וואלט - צוגעקומען ניט

 אוועק־ געווער דאס געווען פלאן קיין ניט דען וואלט געבן׳
זיין?••• מודה זיך שוואכקייט אין און לייגן

 גאר־ צו און געטראכט נאכט איין האט וואלף דער און
 אנטקעגן אלץ און - נאכט צווייטע די געקומען׳ נישט נישט

 דריטן דעם געזעסן׳ רויך אויפגייענדיגן און שטוב מענשנס
 האט ער אז און געקומען• אהיים ער איז - אויפדערנאכט

 די און געטראפן׳ כמעט אהאלב־טויטע שוין וואלפיכע די
 לעצט איר ביי נאך זיך האבן עסן אן און פיפס אן קינדער

 האט וואלף דער אז און געווארעמטן בויך־ווארעמקייט ביסל
 און פלאן זיין איר און געווענדט וואלפיכע דער צו דאן זיך
 געשוויגן, וואלפיכע די האט פארגעלייגט׳ איבערקלערן זיין

 פאר־ שוואך שוין גערעדט׳ האט ער וואס און קויס^געהערט׳
 און געטארקעט געוועקט׳ זי האט וואלף דער אז און שטאנען׳
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 דריי א זיך זי האט געוואלט׳ הערן ווארט לעצט א איר פון
 ציין שוואך־פגירישע און בייזקייט לעצטער מיט און געטאן׳

געגעבן: אענטפער - געטאן אביס אים
דאך••• זעהסט -

 צום און פארלאזט הייל זיין באלד האט וואלף דער און
 שטוב זיין צו שטיל זיך האט געקומען׳ וואוינונג מענשנס

 שטוב זיין פון שוועל די דאן נאכט גאנצע די און צוגעשארט
 אויפגעשטאנען׳ איז מענש דער אז אינדערפריה׳ און געהיט•

 האט געטראפן׳ טיר זיין ביי וואלף דעם און ארויסגעגאן׳
 אדערפרוירענער••• געמיינט: פארשטאנען׳ נישט פריהער ער
 פריהער ער האט זיף רירט ער אז געזעהן׳ אבער האט ער אז

 וואלפס אויפן פח גאנצן מיטן אים גענומען׳ דראנג גראבן זיין
 אויפגעהערט׳ נישט און געשלאגן אים אראפגעלאזט׳ ביינער

 ט ש ני איז ער אז און אנטלויפן• וועט ער - געמיינט אלץ
 אים צו אויגן די צייט גאנצע די האט ער אז און אנטלאפן׳

 זיין ווי פיס׳ זיינע ביי און געהאלטן׳ נכנעדיג און ארויף
 דער האט אוועקגעלייגט׳ וואלפישעס אלעס און שטאלץ גאנצן
 שלום־געדאנקען מיט איז וואלף דער פארשטאנען: מענש

 צו מלחמה פון האט ווייטער און היינט פון אז און געקומען׳
 און געשלאגן׳ ווייטער אים ער האט אויפגעהערט• טראכטן

 זיך וועט אפשר און אויסצופרובן: אויף שוין אים מאל דאס
 געוואוינשאפט זיין אן דערוועקן׳ וואלף דער צוריק אים אין
 האט פרובן• אנטקעגן־שטעלן ווידער זיך און דערמאנען׳ זיך

 אויס- אויסגעהאלטן׳ מאל איצטיגס אויך וואלף דער אבער
 געשלאסן׳ שלום אים מיט האט מענש דער און - געהאלטן

 מארגן אויף ארויסגעטראגן• טריגקען און עסן אים באלד און
 ווייב וואלפס דעם אויך שוין טיר זיין ביי מענש דער האט
 אויך זיך האט ער און געטראפן׳ קינדער וואלפס דעם און

גאנצע דאס און אפגעחיהט׳ זיי האט געווען׳ מרחם זיי אויף
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 זיין געטריי אים און דינען צו אים לעבן׳ צו זיך ביי געזינטל
געלאזן•
 האט שטאלץ זיין און געווען׳ וואלף מיטן איז דאס אט

 ן אליי ביזט דו און ארויסגעשלאגן׳ מענש דער אים פון
ארויסשלאגן••• ן י לי א עס זיך מוזט און אמענש׳
 שריפט־ דער שוין זיך האט - ווילסטו? וואס איז -

אונטערגעבייזערט• שטעלער
 נישט טעמע דער פאר דיר דאך כ׳האב ניט! זיך כעס -

 אונזער בארוף: מיין און חוב מיין איז עס אבער געווען• ערב
 ערשטע זיין זיידען דיין ביי אומזיסט נישט האט זיידע

 געטריי און דינען און שלום׳ איז שלום באקומען•♦• סעודה
דיך ווארן איך זאך: אהינטישע איז זיין

מיינסטו? וואס דבורים! -
 און דו צוזעהן: ניט אים קאן און צער דיין זעה איך -
 אריבער־ אליין זיך איבער אונטערגענומען זיך האבן דייניגע

 ביסל לעצטע דאס אייך ביי גייט שפרינגענדיג און שפרינגען׳
 האט איר קלארער: נאך פארלוירן• קעשענעס די פון מזומנים

 מלכות אמתע דאס באגרעניצט׳ איז גרעניץ איינגערעדט: זיך
 קרייזן! און ראד אל־דער קעגן מרידה א חלל׳ אין פרייהייט איז
 אין איז אמת דער און פארלוירן׳ חלל אין זיך האט איר און

 זיך ן ל ע ו ו דאס איז פרייהייט אמתע די געגעבן׳ גרעניצן
 די נעמען זיך ף וי א ך יא איז אמאל און באפרייען׳

 מעשה די דיר איך האב דעם צוליב אט און מרידה••• גרעסטע
דערציילט• וואלף מיטן

געשיכטע• מסופקע און נארישקייט ס׳איז -
 גלויבסט חלומות אין אבער ניט׳ געשיכטעס קיין אין -

אחלום דיר נא־זשע טא יא׳ דאך
געחלומטי זיך האט דיר וואס -
פארגעסן• האסט דו און דיר׳ ניין׳ -
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דערמאן•
 גע־ טיש דיין אויף ביינאכט שפעט איינמאל איך בין -

 ביזט דר און געברענט׳ האט נאכט־לעמפל דאס שטאנען׳
 זיך האסט פלוצלום געשלאפן• ארן געלעגן בעט אין אנטקעגן
 דערנאך אויפגעהערט׳ באלד און שטיל פריהער צעוויינט•

 דא און זעהר• ביטער און קול א אויף שוין און ווידעראמאל
 זעהסט דו באוויזן• צימער אין בעל־החלומות דער זיך האט
 פרן באקאנט׳ לאנג שוין אים מיט בין אבער איך ניט׳ אים
 באלד איז ער דיר• ביי זיינע באזוכן פיל פון און נעכט פיל
 און איבערגעבויגן דיר איבער זיך צוגעגאן׳ בעט דיין צו

 באלד זיך האסטו אראפגענרמען• הארצן פון הענט די דיר
 אויף חולה׳ א ביי אדאקטאר ווי זיך׳ ער האט דאן בארוהיגט•
 געשטאנען׳ בעט דיין פון זייט דער ביי איז וואס אבענקל׳

 מיט דיך און דיר אויף געקוקט נאך צייט שטיקל א אראפגעלאזט׳
 צערעדט מיר מיט זיך ער האט אפבאטראכט׳ באטראכט• אויגן די
 ווי דיר׳ זיך לעבט ווי גענומען׳ אויספרעגן מיר ביי האט ער

 גע־ וואם אלץ׳ אים איך האב עם? גייט ווי און זיך ארבעט
 דיר אויף איז וואם פארענדערונג׳ די און דערציילט׳ רואוסט׳

 ליידסטו יסורים גרויסע אז און באמערקן׳ צו צייט לעצטע די
 דער און אפט♦ שלאף פון וויינסטו ביינאכט אז און בהקיץ׳

 געשוויגן געשוויגן׳ און אויסגעהערט מיך האט בעל־החלומות
 אויף האט ער וויינט• ער "יא׳ געשאקלט: קאפ מיטן נאר און

 האלטן לייט׳ די אוים ניט זיך גיבן בהקיץ וויינען••• צו רואם
 אבער שלאף אין דערפאר מכלומרשט׳ שטייף און שטארק זיך

זיי"... פון ארוים עם זיך רייסט
געוויינט? איצט ער האט וואס און -
 דער־ בעל־החלומות דער האט - געזעהן האט ער -
 און ציגל מויערן••♦ אין זיך האלט אשטאט ווי - ציילט
 צו ס׳געהערט וואם אלץ׳ און שטאבעס׳ און שטויב ליים׳
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 •• פלינק• גייט ארבעט די און גיך׳ זיך בויט בויען און בויען•"
 מויערן די און צענומען שוין שטאבעס די זיינען אט און

 אין ווי גראטעס׳ מיט זיינען פענסטער די און פארטיג׳ שוין
 בלייבן מויערער די און - מיטאמאל און געמאכט• תפיסות׳

 אין אינעווייניג שוין מויערער יעדער און דרויסן׳ פון נישט
 און ארויסקוקט• אגראטע־פענסטער פון און זיצט תפיסה א

 און געווארן׳ מויער איין זייגען מויערן אלע און פלוצלום׳
 לאנג׳ ניט ס׳געדויערט און • דארט•• אליין ער זיצט אינעווייניג

 אגעל מיט דארט אדלערל יונג אלס זיך דערזעהט ער און
 בענקען אויגן די און פליגל׳ נאך קורצע מיט און שנאבעלע

 אלטער אן ווי שוין דאס איז פארמרה־שחורהט און דעם ביי
 בלייבט אדלערל דאס און - מיטאמאל און געפאנגענער•••

 ביי דעם׳ פאר אבענקל אויף זיצט אליין ער און אדלערל׳
 אנגעגרייט׳ פעדער און טינט מיט און פאפיר׳ פאר און אטיש

 ר ע און טאטן׳ זיין צו בריוו א דיקטירט אדלערל דאס און
ארויף• פאפיר אויף זי ברענגט
אדלערל: דאס דיקטירט אזוי און

 קיינמאל נאך כ׳בין טאטע: דיר׳ איך שרייב נאך "און
 פאר עלנט אזוי קיינמאל נאך כ׳האב ניטיגעווען׳ עלנט אזוי
 טעג׳ לעצטע די ווי און איצט ווי געפילט׳ נישט ברודער קיין
 איין פון אים מיט כ׳עס און אים׳ מיט זיך כ׳האדעווע און

 איך ווי גאך׳ האט קיינמאל טאטע׳ און׳ —אינאיינעם שיסל
 איך אז און געהאט••• ליב נישט טאטן קיין זון קיין דיר׳

 דיר מיט איך ווי פאר׳ מיר זיך שטעלט אויגן׳ די פארמאך
 אונז ארום וועלט די און זיצן׳ וועלט־פעלז העכסטן אויפן

 דיר מיט איך און באזעצטע׳ קיין נישט און אגרויסע איז
 פון און קוקן און זיצן אונזערן׳ פון פעלז פון זי באטראכטן

 פע־ אונזערע אין אונזערע שנאבלען די מיט צייט צו צייט
 מיר "זון׳ מיר: צו אזאג טוסטו מיטאמאל און פיקף" ןרךע
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 קיילעכיג, און וועלט דער ארוס זיך לאזן מיר און פליהען!"
 איך און דו׳ מיר ביזט דו און דיר׳ נאך איך און פארפריהער דו

 און נאכפליהענדיג׳ דיינע שפורן די הייליג און זיך לערן
 ביי און איך׳ אטעם — אטעם פאראויספליהענדיגן דיין מיט
 מיר ווייזט דו און זיך••• איך האלט ראד אנגעצייכנטער דיין
 דיר׳ נאך ירשענען צו האב איך וואס און אויס מלוכה דיין
 געוויין און לערן און נאף שפורן דיינע דיו פליה איך און
געוועלטיגן••• זיך

 אמאל און תפיסה••• דיין אויך מיר איז ליב און "טאטע׳
 פריה־ שטילן א אין וועל דרין( אין באגלויבט בין איך )און

 געדאנק שטילער א ווי פארנאכט׳ טונקעלן א אין צי מארגן
 בא' נישט און שטיל און דורכשלייכן׳ זיך גראטעס די דורך

 זוכן דיך בערג ווייטע די און הויכע די אויף קיינעם פאר מערקט
 קיינע פארשטעלן׳ ניט וועג דעם מיר וועט קיינער לאזן•

 איך האלט דערווייל און זיין׳ ניט צוים קיין מיר וועלן גראטעס
 פאר בעט און איך קני צייט צו צייט פון און אויף׳ נאך זיך

זון"••• דיין ניט פארגעס טאטע׳ גראטעס: דיינע
 שטיל איז אדלערל דאס און געענדיגט׳ איז בריוו די און

 האט עם( הייסט )דו׳ ער אז און פלוצלום׳ און פארדמיונט♦
 אויפגעהויבן שרייבן און פאפיר פון און טיש פון קאפ דעם
 ווי דערזעהן׳ ער האט אזוי געטאן׳ קוק א פענסטער צום און
 און אים פאר ארט אן דא ס׳איז אויפגעבראכן׳ איז גראטע די

 פון אדלערל דאס האט ער און ארויסגיין׳ אויף אדלערל פארן
 אויפן דעם אפינגער מיט און אויפגעוועקט׳ פארדמיונט״זיין

 און אפן•••" ס׳איז "קום׳ אנגעוויזן: אפן־געווארענעס^פענסטער
 נאב־ דעם איז ער און געגאן׳ פארפריהער איז אדלערל דאס

 נאב־ אפליגל איינער זיך האט אדלערל ביים און געגאן׳
 אויסגע־ און הינקענדיג דאס איז געגאן און געשלעפט׳

 און הינטן׳ פון באלייט דאס האט ער און קרענקליך׳ זעהן
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 אשטיקל זיינען זיי אז געקומען• גאס אויפן זיי זיינען אזוי
 בא־ עופה־רופא און בהמה־ א זיי האבן אפגעגאן׳ וועג

 מיט באלאדן׳ מכשירים מיט און פולבאהאנגענער א געגנט׳
 זיין מיט און אנגעשטעקט׳ רופא־געווער און מעסערלאך זיינע

 אויף שמיראכצן און זאלבן פארשיידענע מיט גארטל־טאש׳
 אפגע־ אים און געווענדט רופא צום זיך ער האט שמירן•••
 אנגעוויזן: אים פליגל אויפן און פארהאלטן אים שטעלט׳

 און זיך שלעפט וויי׳ אים טוט און נאך אים זיך הענגט ער
 אנגע־ אדלערל צום רופא דער זיך האט פליהען• ניט קאן

 געלענקל רעם ביי און פאכוועלע רעם ביי ראם און בויגן
 ס׳איז געזאגט: אזוי און אויפגעהויבן זיך דערנאך געטאפט׳

 געבוירן׳ פון ס׳איז אויסגעוועכנט׳ נישט אויסגעלענקט׳ נישט
 און צעוויינט׳ זיך ער האט פארפאלן••• ס׳איז מיין׳ איך און

 פלי־ דאס און אויסגעזעהן׳ דערשלאגן האט אדלערל דאס
 איבעריג־אפגעשטאנען און יתומל א ווי האט רעם ביי געלע
 פליגעלע נאכן זיך זיי האבן געשלעפט; זיך ערד דער אויף

 זיך האט ער און געזעסן׳ וואו אדלערל דאס געזעצט׳ שבעה
 האט ריפא דער און אראפגעלאזט׳ ערד דער אויף דעם געבן

 אויך האט גערואוסט׳ נישט וואס מיט און געוואלט העלפן זיי
 אן זיי האט טרייסטן צו זיי אום און אראפגעלאזט׳ זיך ער

דערציילט• איוב־מעשה
אנגעהויבן: האט אזוי און
 דארט האב בהמות און פערד איך• גיי יריד א פון

 ביי מאגן־פארשטאפטע• אויך און בלינדע קרומע׳ געהיילט׳
 איי־ ביי באקומען• געצאלטס דאס היילן פארן האב אלעמען

 און ארים אן מיט עפעס׳ פארשוין ארימער אן נאר׳ נעם
 איינגע־ אים ביי איז פערד דאס וואס פערד־און־וועגל׳ עלנט
 העלפן איט האב איך און גערופן׳ מיך האט ער און פאלן׳
 די רפואה דער אינמיטן האט פערד דאס און געקאנט׳ נישט
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 האט - אפגעגעבן נשמה די יריד דעם און אויסגעצויגן פיס
 אוועקפאלן נאכן באלד נאר באצאלט• נישט היילן פארן מיר
 ארימען ביים און באוויזן שינדער א זיך האט פערדל׳ פרן

 דער אז און אוועקגעהאנדלט• נבלה פערדס דעם פארשוין
 וואונק א מיר ער האט באקומען׳ געלט דאס האט פארשוין

 אויפן מיר מיט קום אפגערופן: שענק א אין מיך און געטאן
לעצטן•
קומען? אהיים וועסטו וואט מיט און -
זאגן• שענק אין שוין דיר כ׳וועל -
 ער־ די און אוועקגעזעצט זיך געקומען׳ זיינען מיר אז

 האט פארשוין מיין און גענומען׳ כוסות צווייטע די און שטע
 פערד־און־וועגל־עלנט און צער זיין און צעווארעמט זיך

 דערציילט; מיר ער האט גענומען׳ ארויסדעמפן אים פון האט
 ערב׳ ניט איך בין נאר׳ אויסווייז שיכורער א צי וואר׳ צי

אזוי: ער האט געזאגט נאר
 מיט נישט האב קומען אהיים און לעצטם׳ מיין ס׳איז -

 בי־ און נישט• היים קיין גאר כ׳האב אז סברא׳ א און וו$ם׳
 גע־ רייך בין ערשטן אין און גלגול׳ צווייטן אין איצט בין נען
 געהאט׳ האב איך וויפיל מער און געהאט• גוטס פיל און ווען
 ערד־ אן דאן בין געווען און געגעבן••• מיר מען האט מער

 צו האריזאנט פון האב פעלדער און גרויסער׳ א פארמאגער
 געקומען איז אקער פון צייט די אז און געהאט׳ האריזאנט

 אזוי ארויסגעפארן׳ פעלד אין פערד מיינע מיט בין איך און
 אקער א צו אקסן פאר א מיר איבער אויבן הימל אין האב

 גע־ הימל איבערן זיינען אקטן די און דערזעהן? געשפאנט
 און אויפגעהויבן׳ שטויב א דארט באדן איבערן און גאן
 ווי און צוריק׳ און הין און צווייטן׳ צום האריזאנט איין פון
 מיין שוין איז טאג האלבן צו און נוהג׳ זיך מ׳איז אקער ביי

 הימל־ די אז פארנאכט׳ און געווען׳ צעאקערט פעלד האלב
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 אפרוה אויף און נאכטלעגער אויף האריזאגט אין זיינען אקסן
 שווארץ און גרייט אינגאנצן און פעלד מיין שוין איז אוועק׳

 אנדערע מיט אויך אזוי און אקער מיטן אזוי • געשטאנען••
 מיר זיך האבן הימל אין און - שניט־צייט אין און ארבעט•

 רוקנס די און געבויגן זיך טעג גאנצע און געוויזן שניטערס
 ווא־ און גערונען׳ זיי פון איז שווייס און אויסגעבויגן׳ נישט
 תבואה די און געטרונקען׳ הימל־קריגעלאך פון זיי האבן סער
 פעלד מיין און געווען׳ אפגעשניטן איז ל מ י ה אין

 צונויפגעלייגטע פון הויפנס גרויסע מיט איז דא אונטן
 וואס אין און • • • געווארן באשטעלט תבואה־בינטלאך

 גוטע וועמענס פאר און נישט׳ איך ווייס - זכות א פאר
 אזוי און ארייננעמען מיטן אזוי נאר ניט׳ אויך - מעשים

 און _ יאר נאך יאר אזוי און מאלן׳ און דרעשן מיטן אויך
 גע־ איבערגעפולט איז שטוב מיין און נסים׳ מיט באשטענדיג

 און אנגעלייגט׳ דעכער די אין ביז שייערן מיינע און ווען׳
 פרוכט איר און ארבעט איר און געווען געזונט איז פיך מיין
 גארנישט און אפגעגאן׳ מיר איז גארנישט און געגעבן׳ מיר
 גע־ שוועלן מיינע ביי איז ברכה די און געפעלט׳ מיר האט

 געוואונשע־ נישט מער זיך האבן ליפן און מויל און לעגן׳
וועט•

 אמאל׳ פארנאכט א אין הארבס־צייט׳ אין איינמאל׳ נאר
 קרענקליכן א צוגעשיקט: אורח א הימל פון מיר מען האט
 הארב־ א עפעס אליין און שווייגנדיגער א קרעכצנדיגן׳ א און

 און איבערגעטרעטן טיר מיין אוונט אין האט ער און סטיגער׳
 נאכט־ אויף זיך האט ער אפגעלייגט• טארבע זיין מיר ביי

 אים כ׳האב אפגעזאגט׳ ניט אים כ׳האב געבעטן׳ לעגער
 געווען: ניט אים מיט בין צופרידן אבער אנגעוויזן׳ ארט אן

 נישט־גוטס־ברענ־ עפעס און פרעמד צו מיר ער האט עפעס
 ארים־ איז איבערגענעכטיגט׳ האט ער אויסגעזעהן• גענדיג
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 ער און געבענשט׳ גוט־מארגן מיט אים האב איך געשטאנען׳
 פענסטער א צו פנים מיטן איז ער איינגעהערט• ניט ווי האט

 האט דרויסן אין ארויסגעקוקט• דרויסן אין און געשטאנען
 געטרערט׳ הארבסט־נעץ די האט פענסטער די אויף גערעגנט•

 זיי האט הימל דער און געווייקט׳ זיך האבן פעלדער די און
 אויסגעדרייט זיך האט אורח דער און פלוצלום׳ און געצוואגן•

 האט ער און באמערקט׳ נישט־צופרידן־זיין מיין מיר אויף און
 און קראגק איז ער געהייסן: שפאנען אים פאר פערד מיר
 איך און דערווידערט׳ האב איך און • גיין•• ניט צופוס קאן
 און געבעטן׳ פארבלייבן נאך מיר ביי מכלומרשט אים האב
 קיין אויך און געוואלט׳ ט ש י נ דאס האב אמתן דער אין

 ער איך׳ האב געוואלט און געווען׳ ניט בעלן קיין שפאנען פערד
 פארלאזן• שטוב די גיכער וואס און אוועקגיין אליין זאל
 נישט גארנישט מיר האט ער און פארשטאנען׳ האט ער און

 און אנגעבויגן טארבע זיין צו נאר זיך האט ער און געזאגט׳
 זי האט אקסל אויפן נישט און אויפגעהויבן׳ ערד דער פון זי

 אין נאר זי דארף ער ווי אריין׳ האנט דער אין נאר פארנומען׳
 אויף עמיצער שוין ווארט דארט און ארויסטראגן׳ דרויסן

 שטוב פון און ^עזעגנט זיך האט ער ווי באמת׳ און • אים
 אים שוועל דער איבער אים מיט בין איך און ארויסגעגאן׳

 א טיר דער ביי באלד איך האב אזוי אריבער׳ ארויסבאלייטן
 וועגעלע אויפן איז ער דערזעהן• שטיין פערד־און־וועגל

געטאן: זאג א און געטאן טרייב א ארויף׳
 פערד־און־וועגעלע׳ דאס דארפן׳ אמאל עס וועסט דו אז -

דיר פאר אנגעגרייט דאס איז
 צוריק האב איך און אוועקגעפארן׳ איז אורח דער און

 אים׳ נאך פארבליפן איז עפעס און איבערגעטרעטן׳ שוועל די
 איז געוויס אבער אנצורופן׳ נישט דאס איז נאמען ביים וואס
מיר ביי ערגעץ זי ער האט געוויס און געווען׳ קללה א דאס
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 די און אן׳ דעמאלט פון געלאזט••• וויבקל א אין שטוב אין
 די און געווען׳ פדיהמארגנס אומעטיגע זיינען פריהמארגנס

 האט אזארג און פרייליכע׳ קיין נישט שטוב אין פארנאכטן
 אין פלעג ביינאכט און געהוידעט׳ קוימען אין אן דעמאלט פון

 פייער דאס און גיין׳ לייטער אויפן עמיצער מיר ביי הייזל
 אוונט אין לאמם דער און משונה׳ געקנאקט האט אויוון אין

 הארבסט איז הארבסט דער און אפט; לעשן עפעס זיך פלעג
 דאס׳ און געקומען׳ ווינטער איז הארבסט נאכן און געווען׳

 אום אויך איך בין זיך׳ נאך געלאזט האט אורח דער וואס
 צו־ זיך האט פיך דאם און איבערגעקומען: נישט ווינטער
 און געוויזן׳ נישט זיך האט רופא קיין ארן מיר׳ ביי קרענקט

 שינדער קיין אפילו האב איך און אוועקגעפאלן׳ איז פיך דאס
 אויך בין ווינטער סוף צום און געהאט׳ נישט פארקויפן פעל די

 צו און אפגעלעגן׳ בעט אין צייט א און געווארן׳ קראנק איך
 מיט געהאט נישט שוין האב אקער־צייט צו און פריה־יאר׳

 א טאג א אין איינמאל׳ און ארויסצופארן• פעלד אין וואס
 ארויסגעשלעפט׳ שוועל דער פאר זיך האב איך ווען ווארעמען׳

 ווי־ און באוויזן• גליק־אקסן געוויהע די הימל אין זיך האבן
 פעל־ ע נ י י מ אז געמיינט׳ האב ווידער און געשפאנטע דער
 געקומען זיי זיינען דאס אז גערעכנט׳ און עס׳ מיינען דער
 זי? מיט דערפרייט זיך איך האב באזארגן; אקער־פעלר מיין
 האב געבענשט? זיי שפאן־און־יאך מיט און פריהמארגן מיט און
 און - פלוצלום און באשטענדיג׳ ווי נאכגעקוקט׳ דאן זיי איך

 רשות מיין פון און אקסן די זיך האבן אויסגעקערעוועט
 צו — מיינעם שכן א צו — צווייטן א צו און ארויסגעגאן׳

 זיי ווען פארנאכט׳ ארבעט••• אויף טאג גאנצן אויפן אים
 פארביי און אומגעקערט ארבעט דער פון צוריק זיך האבן
 זיך זון־פארגיין מיט און מידע דורכפארנדיג׳ פעלדער מיינע

 זיי ביי און געקערעוועט זיי צו זיך איך האב געזעגענענדיג׳
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 אויפן זיך האט געפרעגט• אויס" מיך מיידן זיי ,,פארוואס
 אראפ־ מיר און באוויזן מיינער אורח יענער ווי זיי ביי וואגן

 דיר קעגן האבן מיר אויס׳ ניט דיך מיידן "מיר געענטפערט:
 מארגן און ארויפקומען׳ קאנסטו ווילסט׳ דו אויב און גארניט׳

ארויספארן"• שכן דיין צו ארבעט אויף אונז מיט פריה גאנץ
געטאן• פרעג א איך מיר?-האב צו און -
אצונד••• נישט וועג דער אונז ליגט פעלדער דיינע צו -

 פארגאן׳ מיר איז צייט מיין פארשטאנען: האב איך און
 מיטן זיך איך האב אפגעטאן• מיר פון זיך האט ברכה מיין און

 די צו האב געבענשט׳ פעלדער מיינע און געזעגנט זון־פארגיין
 באשטאנען ארויפגענומען׳ מיך מ׳האט ארויפדערלאנגטאון אקסן

ארויסגעפארן• פעלדער פרעמדע אויף מארגן שוין זיי מיט און -
 יארן לאנגע און געקומען׳ וועלט דער פון איך בין אזוי

 געדינט׳ אנטרייבער אן פאר גליקן פרעמדע ביי הימל אין האב
 צוריק זיך האב געווארן׳ נמאס מיר ס׳איז אז דערנאך׳ און

 דע־ מיר זיך האט געבעטן••♦ אראם אויף און אונטן אויף
 קרענקלי־ א אלץ נאך און באוויזן׳ אורח מיין ווידער מאלט
 און פארגעסן׳ נישט מיר אמאליגע דאס אלץ נאך און כער׳
 און געווען׳ עפעס אויף אויפזעהער אן דארט ער איז איזן

 ער אז און געהאט׳ שטאלן פון טויערן צו שליסלען עפעס
 שטאל א צו מיך ער האט דערהערט׳ בקשה מיין איצט האט

 פערד־און־וועגל אמאליג זיין און אויפגעעפנט זי צוגעפירט׳
ארויסגעפירט: מיר
 ס׳איז אפ׳ פערדל דאס נאר מיר היט נעמען• דאס דוקאנסט -

 אהיים וואס מיט נישט האסטו אזוי עס׳ פאלט מיר! ביי שוואכס א
וואלגערן• זיך שענק א אין דאן דיר ארט דיין איז קומען! צו

 פערד־ארן־וועגל פון פארשוין דער מיר האט אזוי אט
 — איבערדערציילט איצט אייך איך האב דאס און דערציילט׳

פארענדיגט• רופא דער האט
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 אדלערל מיטן ער האט — דערציילט? וואס צוליב און —
געפרעגט• רופא ביים

 און גלגולים; דא ס׳זיינען אז דעם׳ אנטקעגן ראשית׳ —
 הארבסטיגן א איינעם איר האט גלגול ערשטן אין אז מעגליך׳

 א ווי והשנית׳ אנגעטרעטן• פוס אויפן גורל הוסטנדיגן און
 א אבער שלעכט־שלעכט׳ אום••• זיך קערט איך׳ זאג רופא
♦ שלעפן•• ניט זיך דארפן קראנקע און היים׳ א איז היים

 דער־ ווייטער בעל־החלומות דער )האט פלוצלום און
 תפיסה אין ווידער זיך האבן אדלערל מיטן ער און ציילט(

 ווי און געווען׳ גאנץ צוריק איז גראטע די און דערזעהן•
 און מערקן; צו נישט ארויסגאנג קיין און אפנס קיין סריהער

 ער און געווען׳ פארמרה־שחורהט ווידער איז אדלערל דאס
 ביים ער איז ווידער און זעהר? טרויעריג קוקנדיג׳ דערויף

 האט אדלערל דאס און געזעסן׳ פעדער און פאפיר מיט טיש
געשריבן: האט ער און דיקטירט דיקטירט׳ בריוו א

 פאב־ אונטערן קעפעלע דאס בויג איך ווען אמאל׳ "און •••
 ווארעמ־ אין בלייב פארשטארט און שטיל און ארונטער וועלע
 זיין אין הימל׳ אין טאטן דעם איך זעה נעכטיגן׳ דארט קייט
 קוקן••• צו ערלויבט נאר מיר ס׳איז ביזוואנען און רשות׳ הויכן

 פאר־ אים איך פארלויף אינאיינעם׳ פליהען מיר ווען אפט׳ און
 אונטער פליגל מעכטיגע זיינע פיל איך און וועג׳ דעם סריהער

 מיט און מיך׳ אויג אין האלט און נאך מיר קוקט ער ווי זיך:
 דאס און - אמאל און זיך? פרייט פאראויספליהען זונס זיין

 מיר אונטער פון קול זיין ווען איז׳ מיינם גליק העכסטע
 שטארקט און נאך מיר שרייט דערגרייכט-ער אויערן מיינע צו

 • פליסטו"•• מ׳באדארף ווי און גוט זון••• "אזוי׳ דאן: מיך
 פליהען׳ פון און פרייד פון דאן׳ מיר פארכאפט אטעם דער און
 פאכוועלע אין קעפעלע דאס רגעלע א נאך איך וואלט און
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 טאטע דער און געווארן׳ דערשטיקט איך וואלט אזוי געהאלטן׳
באקומען•♦• אטעם אן יורש א וואלט

 איע־ זיך האב איך ווען טאטע׳ אבער׳ צייט לעצטע "די
 אויף דיך פלוצלום איך האב אזוי דיר׳ פון פארקלערט מאל
 דער און געווארן׳ איז ווינט א און דערזעהן! פעלז הויכן דיין

 דער און אנגעוואלקנט׳ זיך האט פעלז ארום הימל גאנצער
 הויכע דיין און געווען׳ שטארק זעהר איז פעלז אויפן ווינט

 ווינט דער האט צוגעקלעפט׳ איז שפיץ־פעלז צום וואס נעסט׳
 דיינע פעדערן די און איינגעזעסן׳ קוים ביזט דו און געריסן׳

 בלוט מיט דיר זיינען אויגן דיינע און צעבלאזן׳ דיר זיך האבן
 דער־ אלטן אן דיך האב איך און - פלוצלום און פארלאפן!

 צייט דיין און דערפולט׳ דיר זיך האבן יארן דיינע ווי זעהן׳
 ווערן; צוגענומען וועלט דער פון און פעלז פון געקומען איז
 דער אויף זיך האט שטורעם דער און - פלוצלום גאר און

 מוראדיג - צעבלאזנקייט זיין אין פארשפרייט וועלט גאנצער
 אבגערוקט••• פארכטיגקייט א זיך האט הימל אין און זעהר׳

 וואלקן־מורא׳ סאמע אין און פארכטיגקייט סאמע אין און
 מיט זיינען אדלערס צוויי געעפנט: איינס ארט אן זיך האט

 צו און דיר צו ארויסגעקומען׳ דארטן פון ליכט ברענענדיגע
 פון ארט׳ אין זיי׳ ר ע ט נ ו א און געלאזט׳ זיך פעלז דיין

 אדלער־ גרויסע א זיך האט ארויסגעגאן׳ זיינען זיי וואנען
 געשטאנען׳ אבעטל איז ראד דער אינמיטן און באוויזן׳ ראד
 פון דיך וועלן יענע ווען ארט׳ אן אנגעגרייט׳ שוין דיר פאר

 ליכט די מיט דיר צו זיינען יענע און מיטברענגען••• פעלז
 און געזאגט׳ וודוי שטורעם אין האסט דו און אונטערגעקומען׳

 פאר - וויי! - און אדלעריש׳ אונטערגעגעבן זיך האסט דו
 איך און גענומען׳ טראגן דיך מען האט טאטע׳ אויגן׳ מיינע
 פאר זיך מיה געקאגט••• נישט באלייטן אפילו דיך האב
זון•••" דיין



 בריוו־דיקטירן דעם אינמיטן אדלערל דאס האט דא און
 צעוויינט׳ זיך און אריינגעטאן סאכוועלע אין קעפעלע דאס
 אין האסט קוקנדיג׳ אדלערל אויפן עס( הייסט )דו ער און

אויסגעבראכן••• געוויין אגרויס
צוגעגעבן: האט הינטל דאס און
 מען האט דאס און געזעהן׳ חלום אין האסטו דאס און —

 מיט אבער וויינען׳ מעגסטו וויינען און געוויזן׳ חלום אין דיר
 נישט• ירידים קיין אויף זיך מען שלעפט פליגל צעבראכענע

חלום? דעם געדענקסט רופאים••• זאגן אזוי
דערמאנט• מיך האסט יא׳ —
וואס? און —
דערמאנען• פאר דאנק א —
נו? און —
קומען• האנאראר דיר וועט מוסר דיין פאר און —
ג^ר? מער און —
געשמייכלט• שריפטשטעלער דער האט - נאך? וואם —

 דאס און אפגעקערעוועט הינטל פון זיך האט ער און
 גע־ באקן פארבונדענע די ביי און ציין־ווייטאג ביים אליין
 אום גענומען׳ פעדער און טיבט צו זיך האט אליין און לאזן׳
ארויפברענגען• פאפיר אויף אלץ דאם
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?קרוינען אים מען? מיינט וואס -
דערביי? איצט דען איז קאפ וועמעס —

י ניט געוויס זיינער
זעהר... וויי אים טוט ער
 פינגער־ דאר און שטייף־אויסגעבויגן א מיט נעמט ער און
 ביי שפרינגט זעץ. א שטערן מיט אין זיך טוט און ביינדל

 פוןאפושקע׳ דעקל דאס ווי קאפ־און־שארבן־דעקל, דאס אים
 קאמעדיאנט, זיין דארט פון ס׳קומט און אויף, זיך עפנט אפ,
 קאמעדיאנטיש־עלעגאנט׳ פראנט, א - ארויס קאפ־ווייטאג זיין
 טי־ א זיך שטעקט אויבער־רעקל זיין פון טאש דעם פון און

 און באשמעקט, פארפומען א מיט און ווייס א ארויס, כעלע
 איילנ־ צונויף דאס קנייטשט גיך, אויף ארויס דאס כאפט ער

 מאט־פאר־ זיינע צו און שלייפן זיינע צו גייט ער און דיג׳
 קאפ־ זיין און זיי באשמעקט זיי׳ באנעצט צו׳ אויגן מאכטע
פארגרינגערט... ווייטאג
קאמעדיאנט. דער אדם?-םרעגט זיך פילסט ווי ~
 ניט אויגן די אין דיך איך וואלס בעסער אבער ;בעסער -

געזעהן.
 נאהענט שוין און נאכט דער אויף דעמאלט איז איזן און

 איז זיך געפינט אדם וואו צימער, דאס און נאכט, האלבע צו
 דער פון הענגען וואס לעמפעלאך פון באלויכטן, ליכט מיט פול
 פון אליין ניט איז קאמעדיאנט זיין און אראם; סטעליע מיט
 אויף ליילעכל א מיט זיינע, מכשירים מיט נאר ארויס, קאפ
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 פאקוס״שטעקעלע זיין מיט און אויסצושפרייטן ערד דער
 אויף ליילעכל דאס איצט שוין ליגט מאכן. צו קונצן זיינע
 דעם אויף קאמעדיאנט דער און אויסגעלייגט׳ ערד דער

 כאלאט לייווענטענעם א אין זיצט, - דערוויש וואנדערנדיגער א -
 זיין און זיך אונטער פיס די נדבות, אויף שיסעלע א מיט און

אוועקגעלייגט. ווייט ניט שטעקן
איז? וואס -
 קרוי־ ווי רעדן: קרוינען וועגן איצט דיר מיט כ׳וויל -

ווערן. דערנער צו נען
אפגערעדט. שוין מ׳האט פארשפארסט, -
 ווערן, דערנער אויס סוף, כל סוף דערנער, ווי אויך און -
אליין. עס מ׳וויים -
 געמאכט - ט$ן וויי זאל ער - נאר איז קאפ א אז און -

 בארעכ־ איינציגע זיין און בארוף זיין איז דאס געווארן,
טיגונג.
שיין! זעהר -
 געטריי דין איך און בארעכטיגט, איז ר ע נ יי ד אז און -
 זי פיר איך און וויכטיגע, א איז פונקציע מיין און דיינעם,

זיין. צו ס׳באדארף ווי אויס,
אנגעלייגט! -
 חשבון דעם און איבערציילן זיך וועסט דו אז און -
 דיר וועט ר י מ אויסער און ם ע ד אויסער נאך וואס מאכן,
גארניט! בלייבן? וועלט דיין אויף

ווילסטו? וואס־זשע איז מיינער, שלים־מזל און גליק -
 דער־ ארימען דיין האלט שיסעלע... אין עפעס גיב -

 דיינע איבער און לאגד דיין איבער גייט ער אונטער, וויש
 גיטערדערציילן; פילוועגןדיינע דיר קאן ער און ארום שטעט

אים. מיט פארברענג
נו? איך, פארברענג -
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 גרויסער א דיינער אין צייט לעצטע די איך פין -
 מארק־טאג א אויף געורען, באגדאד א דיינעם אין שטאט,

 געטומלט און געהאנדלט מען האט גרויסך א יריד א אויף און
 ירית פון זיך איינשטילן נאכן און האנדלען נאכן און לאנג,
 צונויפ־ זיך רעדלאך אין און בינטלאך אין עולם דער ה$ט

 געשמועסט: לאנד פון האר וועגן דית וועגן מ׳האט געקליבן.
 אים מ׳דארף און גוט׳ און געזאגט, מען האט וואויל, איז ער

 זיי־ רעדלאך קליינע אלע און - וואס?״ ״מיט - באגוטיגן.
 נאך און צונויפגעגאן, ראד גרויסן איין אין זיך נען

 באשלאסן מען האט רעדנערשע, רעדעס און שמועטן לאנגע
 געלט מען האט באלד טאקע און שטעלן. דענקמאל א דיר

 אייב־ ארויסגערוקט זיך האבן רייכע די און גענומען. קלייבן
 אפגע־ פרוטות הארטע מיט זיינען פארמעגליכע די ציגווייז,

 אויגן מיט און האלב־דולעת א פאקית א איינער נאר קומען,
 מאלפעלע קרעציג און קראנק א שויס זיין פון האט קאליע

 טאג־ זיין אזוינער-האט אויך צווייטער א און ארויסגענומען,
 $רימקייט דאס דערזעהן: דאס איך האב אפגעגעבן. פרנסה

 זיך איך האב - רייכע די פון בזיון דעם און ארימע די פון
 איז זאך די גענומען: אפרעדן אים און געווענדט עולם צום
 איבעריג- און אפגעפרעגט איז מעשה גאנצע די און זאך, קיין

 זיין ביי אז און געזאגט, איך האב אונזערן, האר דעם כ׳קען
 אייג־ ניט דענקמאל קיין אויף ער וועט זיכער, איך בין לעבן,
 אין קיינמאל גייט ביינאכט בעל־פחדן׳ א ער איז בטבע גיין.

 באשטענדיג- דאך מוז דענקמאל דער און אלייך ניט דרויסן
 האר אונזער און בלייבן, אינדרויסן - ביינאכט אי בייטאג אי

 פאל ן י י ק פאר און זיכעת בין איך דערלאזך ניט דאס וועט
 ערשטן דעם און עולם, דעם אפגערעדט האב איך און ניט...
 טאג־ זיין צווייטן דעס און אומגעקערט. מאלפע די פאקיר

 אויך און אראם. הארצן פון איז רייכע די ביי און פארדינסטן



 דער אדן זעהר, אויפגעלייגט געווען זיינען פארמעגליכע די
 גע־ ליידיג באלד איז פלאץ דער און צוגאן, ןזיך איז עולם

 אונטערטאגער׳ וואוילע זיינען אונטערטאנער דיינע און ן בליבן
 געבליבן און ארויס... חוב א פון זיינען לאנדס־לייט דיינע און
 זיך מיט איך און דעמאלט, נאר אליין זיך מיט איך בין

 הנאה און אוועקגיין עולמם נאכן איבערגעקוקט זיך האבן
 ענין דעם דארט פלאץ אויפן נאך לאנג און ביידע, געהאט

 און צוגעזעצט שטיין א אויף זיך פארבליבן, ארומצוקלערן
אדם! יא, דעם... פון געקלערט שטיל אוונט גאנצן דעם

קאמעדיאנט! ליגן, ס׳איז -
פארוואס? -
 פון פאדער איך אז ווייסן, אונטערטאנער מייגע ווייל -

 נאריש׳ ארן שלעכט אזוי ניט זיי זיינען אליין און גארניט, זיי
פארמיאוסן. מיר זיי ווילסטו אומזיסט און

דאך... און חלילה, -
 אויף־דער־ערד־ זיין פון דערוויש דער שפרינגט דא און

 ווידער און אויף, ליילעכל־פארשפרייטקייט דעם פון און זיצן
 שטיין׳ בלייבט אנגעטאן קאמעדיאנטיש ווידער און פריהער, ווי
 שלייפן׳ אדמם צו באשמעקט טיכעלע זיין מיט ווידער און

 קאפ־ווייטאג דעם אים זיי, באשמעקט זיי׳ באנעצט צו, גייט
אים: צר זאגט אזוי און פארגרינגערט

 וועגן ווידער דיר מיט איך וויל אדם, איצט, און -
 אנדע- וועגן נאר ך, י ז וועגן ניט איצט אבער רעדן, קרוינען

 וועט אט און מייסטער... דיין פון רעד איך צוקרוינען... רע
 אהער דיר, צר זיך וועט ער ארן קרמען, נאכט האלבע באלד

 גרויס דיין ארן באווייזן, נאהענטע זיינע מיט צימער, אין
 כבוד און מורא דיין און דיר, אין שוין זיך פילט דרך־ארץ

 צוריק וועסטו מיך און אויס, פנים דיין אויף שוין זיך דריקט
 אויג־ א דיינס פון וועל איך און פארטרייבך אריץ קאפ אין



 ארן ארויסקרקן, פארקומען וועט דא ור^ס אויף שפעלטעלע
 קיין און אויסהערן, און שווייגן, און מוזן, איך וועל צוזעהן
 און זיין" שטומער א און עדות א און ארויסרעדן" ניט ווארט

 אריע* ניט זיך אים אין און שטערן, ניט שווינדל גאנצן דעם
טארן... מישן

קאמעדיאנט! -
ערלויב! -

 א וואנט א איינער צו קאמעדיאנט דער זיך גיט דא און
 דעם מיט לופט דער אין האנט" אין שטעקעלע מיטן לאז"

 דער פאר שטעל א זיך גיט מאכנדיג" באוועגונגען עפעם
 איבעריגע גאנצע די און איר" ביי זייט דער אין אליין וואנט"

 דאן" און מאכנדיג" פריי צוקוקער" איינציגן פארן אדמען" פאר
 טוט אזוי שטייענדיג" גרייט איר פאר אזוי רגעס פאר א און
 און ריר א אירע העלפט אויבערשטע די מיטאמאל זיך

 ניט־ דער דורך און בלייבט" אונטערשטע די פארשווינדעט"
 א - פארשוין א זיך שטעלט אויבערשטער בלייבנדיגער

 אין דארער" א און הויכער א - אריין: - פארשטעלעניש
 זיין אין און געלס" א רעקל א מיט אויך און ^נגעטאן געלן
 און זי" האלט אויער אן פאר און טראגט כלי א עפעם האנט

 דער מיט און פארדעקט" טישטוכל א מיט עפעס איז כלי די
 טיש* מיטן וויילע אלע טוט האנט, פרייער זיין מיט צווייטער"

איינדעקן... כלי פון מויל דאס טוכל
 קומען" אהער דארף מייסטער דער געהערט" האט ער -

פארריכטן. צו נשמה א געבראכט אים ער האט
קאמעדיאנט. דער פרעגט - נשמה? א -
יא. -
דען? איר פעלט וואס און -
 איר׳ זיך בויגן קניעס די פיס" די אין פעסטקייט -

 גיט פארשוין דעו* און - זיך. האלט פיס די אויף שוואך און
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 ווי אברים׳ אלע מיט געזונטע, א זי איז געבוירן - צו:
 אבער פעלער, א אהן פיס מיט אויך און זיין, צו ס׳באדארף

 בא־ און תמיד אוץ זי, זאגט בכח, ניט זי איז זיי אויף שטיין
האבן. אנשפאר א און שטיצע א מוז שטענדיג
נו? -
 געדאק־ און געטאטערט צייט, א געהיילט זיך זי האט -
 קיינער איר האט אויסגעווען. הייל־ערטער פיל אין און טערט

 און געהערט, מייסטער וועגן זי האט איצט און געהאלפן. ניט
 קראנק, דעמזעלבן אויף איז אדם אויך אז אדמען, וועגן
 צום אדמען מיט אינאיינעם אום געבעטן, אהער זיך זי האט

ווענדן. זיך מייםטער
זי. באווייז -

 פון און אפ, טישטוכל דאס פארשוין דער דעקט דא און
 אויפשפרינגענדיג, און גומי א ווי אינעווייניג, פון און טאפ

 ארויס, זיך כאפט זיינער, צוויליגג א ווי אדם, צווייטער א
 אדמען, אנטקעגן פונקט און אראם, ערד דער אויף שפרינגט

שטיין. בלייבט פנים, אנטקעגן פנים און
 פאר־ די צו אדם דאן זיך ווענדעט - דא? איז וואס -

 פאוואונדערט און באטראכט אן, קוקט ארוס, זיי קוקט שוינען,
 קערע־ קאמעדיאנט זיין צו ערשטן, צום עיקר דער און זיי,

זיך: וועט
דא? איז וואס -
 נאך פאציענט א ס׳איז גארניט. ס׳איז ניט, זיך שרעק -

 וואס דער, און דיר, קרענק דיין צו קאלעגע א און איינער
 דינער א נאר דיר, ביי איך ווי איז, אהער, געבראכט אים האט

אן. אים קוק זיינער...
 פאצי־ דעם האט וואס פארשוין, אויפן דאן גיט אדם און

 פארשוין דער אמת, דערזעהט: און קוק, א געבראכט ענט
דער און ענליך, אנדערן אויפן איינער זיינען דינער זיין און
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 וואס דאס, און איבער, זיך חזרן - ן אליי ער ארן פאציענט
 דעם׳ פון און קלאת ניט אים איז פאת אים פאר ס׳קומט

 ביי קאפ אין זיך מישט געשעהן, אויגן זיינע פאר איז וואם
 און באטייטן, זאל וואס און הייסן דאס זאל וואס - און אים,
דאי געמיש א פאר וואס און צווילינג, א פאר איז וואס

דאי איז וואט -
 אזוינע און אייגע, ניט זיינען מיר און ניט, זיך שרעק -

 מיר, ווי )זעה!( אזוינע און אסך, זיינען דו, ווי )זעה!(
ביסל. קיין ניט און ווייניג ניט זיינען

 צי־ זיין פון ווענט די — זעהט: און קוק א טוט אדם און
 צו צימער זיין און פאמעליך, זיך צענעמען און צוגייען מער

 שוין און זיך פארגרעסערט זאל די און ווערט, עפעס זאל א
 פיל מיט איז פעלד דאס און ענליך, איז גרויס א פעלד א צו

 פון נאר און אדמם פון נאר מענשן די און אנגעפילט, מענשן
 דער און אויסגעמישט, זיינען אלע און באשטייען, דינערם

 אדמם די און אינגאנצן... מינים צוויי פון נאר איז עולם
 מיט—דינער די און אויס, בלאם און מיד ערנסט, זעהר זעהען

 בא־ ליכט גרויסע א און ליפן... די אויף דינער־שמייכעלאך
 און שפעטע א שוין איז שעה די און אלעמען, דארט לויכט

 אלעמענס און - מיטאמאל און נאהענטע. א נאכט האלבע די
 עפעס גייט עולם גאנצן איבערן און זיך ווענדן ארויף אויגן

 אלעמענס אין און אויגן אלעמענס אין און איבער, מורמל א
 זיך... פילט - מייסטער" דער מייסטער, ״דער — מורמל:

 דער אין און הויך אלע, פון קעפ די איבער און פלוצלינג און
 אלע און זיך... באווייזט מייסטער דער האלטנדיג, זיך לופט

 די אויף קאנען זיך, דערשרעקן און איט דערזעהען אדמם
 אויך און אנידער; ערד דער צו פאלן און איינשטיין ניט פיס
 אויף זיינעץ הארן זייערע אז און אים, דערזעהען דינערם די
 אויף און שטיין בלייבן דינערס די אבער געפאלן, קני די
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 ליפן׳ זייערע אויף און קוקן... פאראכטונג מיט הארן זייערע
 זיך פארגרעסערן און זיך גרויסן זיך, צעוואקסן שמייכלען די

 דינערס די און אויס, געלעכטער גרויס א צו וואקסן און
זיך: האלטן זייטן די ביי דינערס די און לאכן, און לאכן

...הארן־נארן! קעלבער! ~
 קול זיין מיט ניט אדם דאן שרייט - קאמעדיאנטן! -

 ביי גרוים ווערן אויגן די און אויס. פחד מיט און דערשראקן
 גלעזער ווילדע און פוסטע פארשטארטע, ווי זעהען און אים

 דער מיט און דערמאן, א מיטאמאל זיך טוט ער און אריס.
 קאפ־און־שארבן־דעקל דאס און זעץ, א שטערן אין האנס

 דאן׳ און אפ. דאן שלאם ענגן א פון ווי אים ביי שפרינגט
 ווענדנדיג׳ זיך קאמעדיאנט נאהענט־שטייענדיגן זיין צו און
 זיין אויף און קאפ זיין אויף באפעל און פאדערונג מיט

ווייזט: אויפגעעפנטן
אדיין! -

 פאר ק^מעדיאנט דער און פאלגט, ק^מעדיאנט דער און
 אריין קאפ אין זיך כאפט זיך דערשרעקט באפעל הארס זיין
צושליסן... זיך באלד דעקל דאס לאזט און

 פילע די און באלה פעלד אויס ווערט פעלד דאם און
 זיך גייען ווענט די און פעלד. פונם פארשווינדן פארשוינען

 און ווידער. צימער ווערט צימער דאס און פריהעת ווי צונויף
 אויף געבראכט, פאציענט דעם האט וואט פארשוין, דער נאר
 ווי און שטייען שטייען, געבראכטן זיין מיט נאך ארט זיין

ווארטן. וו^רט אדמם אויף
אדם• דאן באפוילט - אריין! כלי אין -

 דער אריין׳ כלי אין שפרינגט אדם צווייטער דער און
 און צו׳ טישטוכל זיין מיט ווידער טאפ דעם דעקט דינער
 און אויס׳ פלייצע דער מיט אדמען צו זיך קערעוועט אליין

 פארשוואונדענער דער דורך שטיל געווען׳ ניט גארניט ווי



 פרי' איר צו זיך קערט וואנט די און בלייבט••• ניט וואנט
 אויסזעהן זיין באקומט צימער דאס און אום׳ ארט הערדיגן

 מיד זעהר אבער דעמאלט׳ שוין אליין איז אדם און צוריק׳
 ער און פארגעקומענעם• דעם פון אויסגעמאטערט זעהר און

 איבערגע־ פון שווער זיפצט אראם׳ אבענקל אויף זיך לאזט
 אוויש׳ שטערן איבערן האנט דער מיט זיף טוט אפ׳ קומענעם

נאם.. אים שווייס קאלטן פון ווערט אים ביי האגט די און
 נאכט האלבע ס׳איז - ער: זעהט זיך׳ בארוהיגט ער אז

 די סטעליע־לעמפלאך די פון שלאגט מאט און מיד צייט׳ די
 אין און צימער אין אהאלב־נאכטישע׳ שטילקייט׳ א אפ׳ דאן שיין

 ווי פארגעקומענעם נאכן ווענט די און הערשט׳ ווינקלען די
 איבערא־ וואס נאך׳ אויף און ניים אויף ווארטן׳ עפעס נאך
פארקומען•♦♦ איצט דארף נייס

 אויפן איר אנטקעגן זיך האט אדם וראם וואנט׳ די און
 אין און פאמעליך אויף זיך עפנט אראפגעלאזט׳ בענקל

 דערזעהט דאן פעלד גרויס און גלייך א אפ••♦ גייט זייט א
 זיך• באווייזט אוועג שטילן׳ אין פעלד׳ גרויסן אין און זיך•••
 מייסטער דעם מען זעהט האריזאנט אויפן ווייט און אוועג׳

 פאראויס שטרעקע אגרויסער אויף אים׳ פאר און אנקומען׳
 הענט׳ די אין וויין מיט און ברויט מיט תלמידים אבינטל

 אינמיטן און מיטאמאל; און גייען• אדמען׳ צו ווי וועג׳ אויפן
 קומען תלמידים און ארויס, אטיש ערגעץ פון וואקסט וועג

 ודיין דעם שטעלן און אוועק ברויט דאס לייגן צו׳ אים צו
 אויפן ווענדנדיג׳ זיך האריזאנט צום שטיל און אנידער׳

 מייסטער דער און ווארטן• אנקומען זיין אויף און מייסטער
 תלמידים די און צו׳ גייט מייסטער דער און זיף דערנעהענט

 שווייגנדיג און אפ׳ אים טיש ביים אויבן־אן ארט דאס טרעטן
 זיף שטעלן טיש־ראנדן די ביי $פגעטראטן, כביד מיט און
 און אויף אויגן די און הענט די הויבט מייסטער דער און



 אויף ברכה א — בענשן: וויין מיטן ברויט דאס טיש׳ דעם נעמט
 אייך אויף און וויין און ברויט דעם אויף אברכה טיש׳ דעם

 האט און וויין דעס טרינקט און ברויט דאס עסט תלמידים••׳
 און אים צו גייען מיר זינען: אין תלמיד אנייעם אונזערן
 גורל און גוטס אונזער זיך אויף ער וועט היינט און קומען׳

קרוינען.
 און פרובן׳ וויין דעם תלמידים און עסן, תלמידים און

 דעם און געדענקען׳ ווערטער מייסטערס דעם עסן בשעת
האלטן• זינען אין שוין תלמיד ניט־געזעהענעם נאך גייעם

 תלמידים זיינע נעבן דארט מייסטער דער ווי און אט׳ און
 אין עפעס אדמען ביי טוט אזוי ווארט׳ עסן זייער אויף און
 וואנט׳ די און ניט׳ בלייבט פעלד דאס אשווינדל••• אויגן די

 ארט פריהעריגן איר אויף איז אויפגעעפנט׳ זיך האט וואס
 אלייכט עפעס צימער פון טיר דער אין נאד שטיל... ווידער•
:זיך דערהערט קלאפן
אדם• זאגט - אריין! -

 אגרויס אדם דערפילט ווארט׳ דעם פון זאגן מיטן און
 דארף זייט׳ יענער פון וואס דאס׳ אז און זאגן׳ פארן אחרוית

 און איבערטרעטן׳ שוועל זיין און אריינגיין אים צו באלד
 פנים מיט און אויף׳ בענקל זיין און ארט זיין פון שטייט ער
 און אזוי׳ און זיך׳ ווענדט דאן טיר דער צו קערפער און
 אויף דערווארטוגג מיט בלייבנדיג׳ בכבוד און ווענדגדיג זיך
 דער און זיך׳ עפנט טיר די און ארויסקוקט••• טיר זיין

 בא־ פעלד־תלמידים די אים נאך און גייט, פאראויס מייסטער
 און בענקל דאס נעמט אדם און אריין׳ קומען זיף ווייזן

 זעצט מייסטער דער און באלד׳ מייסטער דעם עס דערלאנגט
זיך... שטעלן ארעדל אין אים ארום אלע און זיף

 און ניט ווייס מינוטן׳ ערשטע די אזוי ס׳געדויערן וויפיל
 זיי ציהען ציהען און אדם; אפ ניט רעכענונג קיין זיך גיט
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 לאנג׳ זעהר זיי געדויערן געדויערן און מינוטן׳ די לאנג זיך
 דעס פון אנגעפילט׳ אשטילקייט מיט ווערט צימער דאס און

 דאס און שטייענדיגע׳ תלמידים די פון און מייסטער זיצנדיגן
 דער־ באלד אבער געזאגט׳ ניט נאך איז מייסטער פון ווארט
עם: זיך הערט
 האלטן מיר אויך און אדם׳ קרוינען׳ ביי האלסט דו -

 געקעפטע די פון פלאץ אויפן באלד מוזן מיר און דערביי׳
 אלע צו מייסטער דער דאן זיך ווענדעט - זעהט! זיין•

 מיט־ פארשווינדט צימער אדמם גאנצע דאס און - ארומיגע
 די מיט און ליכטיגקייט מיט און סטעליע דער מיט אמאל,
 באגליי־ די מיט מייסטער דער און אדום. ווינקלען און ווענט
 זעהט זיך... געפינען פלאץ ווילדן גרויסן א אויף אלע טערס

 הויכע א פלאץ פון ברייט גאגצער דער דורך - :דארט מען
 און אויפגעשטעלט. איז דערגרייכט, הימל ביזן וואס וואנט,

 לייכטער א עפעס און טויבע, א און ליימיגע א איז וואנט די
 פלעכט ארויף איר אויף געוואוקס פלעכטנדיג א ווי לייטער

 קעם מענשליכע פון טרעפלאך די און שטאפלען די און זיך,
 זעהר׳ ווייניג נאך זיינען שטאפלען די און זיינען, שארבנס און
 איז וואנט פון הויך העכסטער דער ביז און הימל, ביזן און
 איז פלאץ דער און זעהר... גרויסער א און מהלך א נאך

 גרעגיצן די אויף און אים, אויף ניט קומט קיינער און ליידיג,
 זיי׳ צו צו ס׳קומט ווער און הערשט, פוסטקייט א זיינע
 האלט שוואך׳ ס׳איז ווער און אן, מורא א אים אויף פאלט

 שטאר־ ס׳איז ווער און ווייטן, פון ר א ג גרעניצן די פון זיך
 אבער צוגענעהענען, זיי צו איין אמאל זיך שטעלט קער,
 פארקערעווען; צוריק אויף באלד און זיך דערשרעקן אלע

 הויך ווי מ׳דערזעהט, וואנט די אז בפרט, פארקערעווען...
 אויפן ווייטן פון מ׳כאפט מער-אז נאך און איז, זי ווייט און

 טרעפלאך און שטאפלען זיינע וואט קוק-פון א לייטער
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 א אין איינער אבער אפ; דארט פרן מען גייט באשטייען...
 א אין איינער און איבער, גרעניץ די א י טרעט מאל א דור

 צו ער קומט — איינשטעלער א יא זיך טרעפט מאל א צייט
 אים׳ אויף ארט א שוין ווארט דארט און גיין. צו וואנט דער

 דער ביי תליון א און קלאץ׳ א מיט געריכט־און־משפט־ארט, א
 אייג־ יענער און אנגעגרייט. שווערד גרויסער א מיט קלאץ

 דעם לייגט איינשטעלער דער און גרייט, שוין איז שטעלער
 אפ׳ אים האקט תליון דער און אוועק׳ קלאץ דעם אויף 0קא
 אים גיט אפגעהאקט׳ איז קאפ דער אז און האקט••• ער ווי

 געקעפטער דער און געקעפטן׳ דעם העבט די אין תליון דער
 דער און אויף׳ לייטער אויפן אים מיט גייט און אים נעמט

 קומט לייטער דעם און ווערט׳ העכער קאפ א מיט דאן לייטער
צו••• שטאפל א דאן

 פלאץ יעגעם זיינען באגלייטער די מיט מייסטער דער און
 גענעהענט׳ קעפן און משפט פון ארט צום אריבערגעטראטן׳

 מיי־ אוןדער געשטאנען; אנגעגרייט שוין איז תליון דער אין
 דערנאך אוועקגעלייגט׳ קאפ דעם ערשטער דער האט סטער

 און אויפגעגאן• לייטער אויפן אים מיט און גענומען אים
 איינעם נאך אייגער און אלע׳ תלמידים די מייסטער נאכן

 קאפ אדמם און געווען׳ אדם איז לעצטן צום און דאסזעלבע׳
געווארן• שטאפל לעצטן און העכסטן צום איז

 צו־ מיימטער דער זיי האט אפגעטאן׳ דאס האבן זיי אז
 פון דאן אים האט ליכטיגקייט גרויס א אלעמען׳ נויפגענומען

 תלמידימס די אויך און ארויסגעלויכטן׳ פנים זיין פון ארט
 צו־ זיי ער האט געווען; באלויכטן ליכט מיט זיינען פנימער

 אויס־ אויסגעזעצט׳ זיי משפט פון ארט אויפן און נויפגעזאמלט
געזאגט: אזוי זיי און געזעצט
 די אהן איצט וועט איר אז געקרוינטע! און תלמידים —

 קרובים און אייגענע אייערע אייך וועלן קומען׳ אהיים קעפ
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 באוויינען• מזלות און אויסזעהענס אייערע און ארומשטעלן
 קומען׳ אויגן די פאר אייך וועלן קאמעדיאנטן אייערע און

 זיך "מפלות" אייערע אויף און רייצן אייך מיט זיך וועלן
 קעפ די איר האט וואו "בעלי־מחות, פרעגן: אייך און פרייען

 שעמענדיג און פארלירן׳ זיך וועט איר און — פארליירן?״
 אנווייזן• זיי קעפ אייערע פון ליכט דער אויף פארשעמטע און
 וועלן בייכער די פאר און מאכן" חוזק און לאבן וועלן זיי און
 אייך זיי וועלן — "קאמעדיאנטן!" — און האלטן׳ זיך זיי

 אויסקו־ קעפ אייערע אהן לעבן אייער איר וועט "ווי - זאגן
 און געלאזט׳ זיך איר האט עצות־שטריק וועמעס אויף און מען׳

 אנגערופן••• קאמעדיאנטן נאך אונז און געהערט׳ ניט ז נ או
 שוין וועט ווינט דער אז ארויסקומען׳ אייך וועט וואס און

 א _ ארן הוידן, דארט וואנט דער אויף קעפ אייערע אויך
 אייך אויף וועלן פים עמיצנס אז - טרעפן! אייך וועט גליק

 • אויפצוהענגען"•• אייערע איבער אויף קאפ א נאך אום טרעטן׳
 זיך קרלבים אייערע לאזט הערט! זאגן♦ אייך מען וועט אזוי

 מיט און אפבאדויערן׳ זיך אייגענע אייערע און אויסוויינען׳
 מעשה די זיי איר זאלט בלייבן׳ וועט איר אז קאמעדיאנטן׳ די

דערציילן• אל־בריק מיטן און בריק מיטן
זיי: צו זאגט אזוי און

דערציילן• מייסטערס
 צום ברעג איין פון איינעם׳ טייך א איפער איז אמאל

 ווי בריק׳ א געלעגן• איבערגעווארפן בריק א זיינעם׳ צווייטן
 וואגן און פערד און משאות׳ און מענשן האט בריקן׳ אלע
 ביינאכט׳ און בייטאג — דורכגעלאזט טייך דורבן און זיך אויף
 אין שנייען׳ אין און רעגנס אין ווינטער׳ אום און זומער אום
 און געדינט אינדרויסנס• פארשיידענע אין און וועטערן אלע

 טענות קיין קיינעם צו קיינמאל און געקלאגט ניט זיך קיינמאל
 אים מען האט לאךגעווארן׳ א אים אין ס׳א״ז אז געהאט! ניט
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 באלקן א אדער ברעט א אים ביי זיך ס׳האט אז שארריכט׳
 ער און אונטערגעגעבן׳ נייע אים מען האט אויסגעבראכן׳

 ברעג א מיט ברעג א געטאן: זאך זיין און ארבעט זיין האט
 טאג און צונויפגעפירט׳ מענשן מיט מענשן און פאראייניגט׳

 ערליך און ארדנטליך און געווען׳ פאסטן זיין אויף נאכט ווי
פארדינט••• פארריכטונגען זיינע און בריק־ברויט זיין

 אונ־ טייך דער און אוועקגעגאן יארן פיל אבער זיינען
 אויפן און גענומען׳ אויסטריקענען ווי עפעס האט בריק טערן
 און אינזלען זיך האבן וואסער לויפנדיגן און שטראם פון ארט
 עפעס זייגען ברעגן די און באוויזן׳ באוואקסן ווערבעלאך מיט

 אדיין טייך אין טיף און אטשערעט פיל מיט און אפגעפאלן
 אטשערעט אין איינמאל זיך האט — געגומען׳ באדעקן זיך
 דאן שוין איז בריק דער און באזעצט• לץ א דארטיגן אין

 און געקרעכצט אפט שוין האט בריק דער און געווען׳ אלט
 גרויסע מיט וועגן אז און געקלאגט׳ פאסטן זיין אויף זיך

 שוין זיך ער פלעג ארויפפארן׳ אים אויף פלעגן משאות
 און צייט׳ צו צייט פון און דעמאלט׳ שאקלען עפעס און בויגן

 אויס־ ניט פלעג ערב־פרילינגדיגע׳ געוויסערן גרויסע בשעת
 מאל א און ווערן׳ צעריסן נאר האלב אויף מאל א און האלטן

 ווערן••• אוועקגעטראגן שטראם מיטן אינגאנצן גאר שוין
 פון צייט די אים פארהאלטן׳ אים נאכיאגן׳ אים מען פלעג

 פארטראגן איז ער וואוהין און ערגעץ, ברעג א ביי געוויסער
 ווי־ ברענגען׳ אהיים אים ווידער דאן און אפהאלטן׳ געווארן׳
 אים ווייטער און צוקרעמפעווען׳ ברעגעם זיינע צו דע\אים

 אוועק־ אים עלטער און ארט זיין אויף און דינסט זיין צו
שטעלן•
 אונ־ און געהוידעט זיך געקרעכצט׳ האט בריק דער און

 גע־ זאך זיין ברירה באין אבער געבראכן׳ זיך משאות טער
 גע־ אכט קיין קאנען ניט־ זיין אויף האט קיינער און טאן׳
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 ניט־ שוין זיין ארן עלטער זיין איז קיינעס און געבן׳
 גייט וועמען און עס׳ ארט וועמען און אנגעגאן׳ ויגן ט

 אמאל׳ ביינאכט • • • לץ דער באר • • • אן? דען עס
 וועטער׳ שטיל א אין געבליבן׳ אליין איז בריק דער ווען
 שלאפן׳ ברעגעס די ווען אויסגעשטערנטער׳ א נאכט א אין
 ברעג־פאר־ קיין און דורכגייער קיין און פארער קיין

 מיט הימל און רוהיג׳ ליגט טייך און ביטא׳ זיינען בינדונג
 — זיף שפיגלען נאכט־גרונט זיין אויף טייך אין שטערן

 ן פ י ו א מאל א ארויסגיין׳ אטשערעט פון דאן לץ דער פלעג
 און אוועקזעצן זיך קומען׳ אים ר ע ט ב ו א מאל א און בריק
 זיינע פלעג בריק דער און פארפירן• שמועס א בריק מיטן

 דער און אויסדערציילן׳ אים אויסשטייענישן בייטאגעדיגע
 און קלאג׳ זיין אויף זיין מסכים און אויסהערן אים פלעג לץ

 און ווענדן׳ עצה אן באך אים צו זיך פלעג בריק דער
האבן: עצה איין נאר אים פאר פלעג לץ דער

 פערדס די פון וועסטו אס ו! זיך? האלסט וואס באר׳ —
 א פאר ביסטו וואס — נאר אלטער — און האבן? טלאהען

• מחויב?:•
 און טייך מיט און פארטראכטן זיך פלעג בריק דער און

 שטיל זיינען יענע און איבערקוקן׳ זיך טייך אין הימל מיט
 אריינגעמישט׳ ניט שמועס אין זיך האבן יענע און געווען׳

 — הימל אין שטערנדלאך און טייך אין פישעלאך נאר און
 א מאל א און טאן׳ ווארף א פישעלע א זיך פלעג מאל א

 דאגעגן און דערווידערט ווי האבן — טאן פינקל א שטערנדל
געראטן• לאזן ניט זיך עצה לצם אויפן אלטן דעם און געהאט

 לאנגע א און צייט א אזוי נאכט׳ א נאך נאכט א אזוי
 אריינגעפאלך מרה־שחורה א אין איז בריק דער און זעהר•

 זאך זיין אפגעלאזן און גערן ניט שוין האט בריק דער און
 אים אויף שוין זיך פלעגן אפט זעהר און אפט און געטאן׳
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 א אויסגעבראכן׳ פוס א האט פערד א — מאכן: אומגליקן
 האט אפט צו און — אריץ לאך א זיינער אין איז מענש

פארריכטן• דאס געהאלפן ניט ס׳האט און פארריכט׳ שוין אים מען
 לץ דער אלץ אים האט — איין! זיך ברעך בריק׳ —

געעצהט•
• זיין!•• אומגליק א אבער דאך ס׳קאן —
 ניט פון דו האסט וואס און ו אן דיר עם גייס רואם איז —

דו? דערלייגסט רואם און דו פארדינסט וואס אומגליק? קיין
זאגן? בריקן וועלן וואס און לץ׳ גיי —
כא־כא!••• —

 האבן שטערן ליכטיגע געווען• ביינאכט דאן ס׳איז און
 ארויסגעשיינט׳ בארג א אונטער פון ברעג׳ פון זייט איין פון
 מען האט דארטיגער א סטעזשקע א פון און בארג פון און

 אים האט אראפלאזן• זיך טייך צום ודאנדערער א דערזעהן
 און אראפגעקומען איז ער אז און אויסגערדארט׳ בריק דער

 אים אויף געטאן׳ שטעל א בריק אויפן שרץ פוס א ברעג פרן
 אראפ׳ בריק פון פלוצלינג ער האט אזוי געוואלט׳ ארויפגיין

 רואנ־ דער דערהערט׳ קול א — ארוים אטשערעט פון צי
דערער•
האלט! —
 דערשראקן רואנדערער דער זיך האט — וואס? ווער? —

געטאן• 9כא א ברעג צום צוריק פוס דעם אץ
 האב איך וואנדערער: דעם דיר׳ צו בריק׳ דער איך׳ —

פרעגן• צו וואס דיר
ודאס? —
 תכלית׳ קיץ זעה און אפגעפארץ׳ אץ אלט בץ איך —
מיך. טרייסט
ארויפגעפירט? געדאנק אויפן דיר האט ודער אץ —
ביינער אייגענע מיינע און אטשערעט פץ לץ דער —

44



 אדן געשוואלן׳ בויך ביזן שוין מיר פיס מייגע זיינען —
אונטער••• הארצן אונטערן באלד מיר גייט געשווילאכץ דאס

וו$ם? אץ -
ניט תכלית קיין זעהען פיס מיינע אויך אץ —
ד$ך? אץ —
 מיטן מעשה די מחט דו און בריק א ביזטו דאך און —

וויסן••׳ אל־בריק
 זיין אויף ארויפגעגאן׳ בריק אויפן איז וואנדערער דער און

 זיך אראפגעלאזט׳ רוקן־זאק זיין זיך פון האט געקומען׳ מיט
דערציילט: אץ אוועקגעזעצט

 אפגרונטן טיפסטע די פון פירט וואס אל־בריק, דער —
 אנדערע די מיט אינאיינעם - איז היכלות׳ העכסטע די ביז

 גע־ ציים קיין זיי צו שוין האט גאט האר דער וואס זאכן׳
 באשאפן בין־השמשות־צייט שוין פארנאכם׳ פרייט^ג — האט

 ניט אים מיט געעסקט׳ ניט אים מיט לאנג זיך געווארן•••
 באלד און געמאכט׳ קלאר ניט אים בארוף זיין און גערעדט

 און _ אפגעגאן אים פון און איבערגעלאזט אליין אים
 ארויסגעגאן• באגעגענען שבת דעם איז גאט האר דער
 נאכט ערשטע די און געבליבן אליין איז אל־בריק דער און

 זיין דאן פינסטער דער אין און שטיל און געווען׳ פארדמיוגט
 דער אין וואו און באשטאנד, זיין פארנעם׳ זיין און פארם
 ווי דערזעהן׳ זיך ער האט באטראכט• זיך׳ געפינט ער וועלט

 היכל א אין קאפ מיטן און שטעקט׳ אפגרונט אין פיס די מיט
 שטיל־ הייליגע א האט היכל אין און זיך? געפינט ליכטיגן א

 א אין ערגעץ טיר א האט היכל יענעם פון און גערוהט׳ קייט
 יע־ פון און פארמאכט? איז אהין טיר די אץ געפירט׳ צווייטן

 שבת זיין מיט גאט האר דער נאכט יעגע האט טיר זייט נער
 מיט ער איז פארבראכט••• וועלט־מידקייט און וואך דער נ$ך
 איבע־ ניט פיס זיינע מיט אץ זעהר׳ געווען צופרידן קאפ זיין
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 נעץ און גענעצט׳ און געקילט אים האבן פיס זיינע ווייל ריג׳
 אויף זיך האבן שרצים משונה און היפל און גליטשיקס׳ און
 האט זיי• מיט געפילט גוט ניט זיך ער האט געווידמעט• זיי
 ניט־ צו איז טראכטן פון און געטראכט׳ גוטס ניט זיי פון ער

 געקומען; תרעומות צו ניט־צופרידנס פון און צופרידנס׳
 תרעומות׳ אנגעפרעגט׳ ניט אים ביי זיך האט מען וואס תרעומות׳

 וואס תרעומות׳ געגעבן׳ ניט ברירה די אים האט מען וואס
 אוועק־ אים פון אים באשאפן נאכן באלד האט גאט האר דער

 גאר••• פארהאלטן ניט אים ביי זיך און אוועקגעאיילט געאיילט׳
 שטן דער איז אזוי באקומען׳ תרעומות אזוי האט ער ווי און
געקומען: וועלט־וויזיט נאכטישן ערשטן א מיט אים צו

 ס׳איז און נאכט׳ ס׳איז טון׳ צו וואס ניט האט ער —
 היכל העכסטן זיין אין זיך האט גאט האר דער אוץ שבת׳
 אל־בריק דעם און שטן׳ דעם אים׳ — זיי און פארקליבן איצט

 ס׳גייט געלאזט••• אפגרונטן די אין אונטן האט — פיס די מיט
 זיי׳ זאלן — זיך ווידמענען שרצים און נעץ אן: ניט אים

 רוהט ער זיין• מיאוס זאל — גליטשיק׳ און מיאוס ס׳איז
איצט•

 פאר־ און — געווען מסכים אל־בריק דער האט — יא —
אנגעפרעגט? ניט גאר זיך וואס

 איז פארוואס אוץ אנגעפרעגט? ניט זיך פארוואס יא׳ —
 דו און געווארן׳ באשאפן אליין זיך צוליב געשאפענעס אלץ

 דיך און טרעטן דיר אויף מ׳זאל :אנדערע ב י ל ו צ און פאר
איבערגייץ?••• נאר

 קלאר בארוף זיין אל־בריק דעם דא האט שטן דער און
 דורות׳ ערשטע די פון אים ער האט געוויזן און געמאכט;
 דערנאך און שפעטערע׳ נאך און שפעטערע די פון דערנאך

 אויפגייעג־ אלע ווי אויפגעהער׳ דורות אל־די פון און פיל פון
 גליטשיקס און נעץ פיל און ברענגען זיך מיט היפל דיגע
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 אים׳ פאראומרייניגן און פארמיאוסן סך א און בריק׳ אויפן
 קו־ זיי אז און זיף ארויפדראפנדיג און ארויפגייענדיג — און
 — אראם אונטן אויף קוקן און גיין צו שוין מיט זיין ביז מען

 ברעכן און אפ ברעכן פלוצלינג׳ קעפ די זיך זיי פארדרייען
 גליטש געבראכטן מיט און קעפ פארדרייטע מיט און אויס׳
 אל־בריק דער דאס האט פאלן••• אפגרונט אין צוריק

 און זאך׳ זיין מיאוס און געווארן אים איז איבל און דערזעהן׳
 דער־ תרעומות מער נאך און אנגענומען׳ אים האט עקל א

 צוגעטר^טן אים צו נעהענטער שטן דער איז דאן און פילט!
איינגעראמט: אויער אין אים שטיל און

בריקן... באליידיגט׳ ביזט —
וואס? איז —
איין! זיך ברעך -
זיין? וועט וואס איז -
 הערץ׳ ניט וועט ג$ט האר דער און אראפפאלן, וועסטו -

 פארנו־ היכל לעצטן זיין אין איצט איז גאט האר דער ווייל
 א אונזערע אונטן מיר וועלן אזוי אראפ, פאלסטו און מען.

 און מלוכה! דער מיט טיילן זיך מיר וועלן גרינדן! מלוכה
 פאר־ נידער דער מיט הויך די ניט איז - בריק א שוין אויב

 דראפן זיך מ׳זאל שטיין, ט ל ע ט ש ע ג פ י ו א ניט און אייגיגן,
 פאראייניגן׳ ברייט דער מיט לענג די נאר פאלן, צוריק און
 גלייך און גיין, לייכט און גרינג דיר אויף וועלן אלע און
 בארעכ־ איז זאך די און ;אנקומען וועלן וועלן׳ זיי וואוהין און

 אונז וואס צו און רעכט, האט אפגרונט דער אויך ווייל טיגט,
 ער לאז און - זיין. הארן ן י י ל א קאנען מיר אז דינען, ם י א

רוהען... דא
 אויסגעהערט׳ רייד שטנס דעם האט אל־בריק דער און

 איז געדאנק שלעכטער א און פארקלערט, זיך האט ער און
 ער האט אנריידער אויפן און שטן אויפן און אויפגעקומען, אים
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 און $פגעקערעוועט אים פון זיך האט שטן דער און געקוקט,
 גע־ האט אל־בריק דער און געלאזט! באטראכטן אליין אים

 און געקווענקלט, און געישובט זיך געצווייפלט, און ווארט
 גאנצער קיין צו ניט דאך איבערלייגנדיג, זיך און דאן,

געקומען... הסכמה
 איבער אפגרונט פון שוידער א און קעלט א אים איז

 האט איבערגעגאן, קערפער גאנצן און לענג גאנצער זיין
 יא־הסכמה פון און געטאן זיך טרייסל א און ציטער א ער
 וואס דאס, און בריק שטיקל א נאר ער האט ניט־הסכמה און

אפגעטרייסלט. זיך פון געשטעקט, אפגרונט אין ס׳האט
 האט ער וואו היכל, זיין פון ליכט די איז מינוט דער אין

 פונם טיר דער פון געווארן, טונקל געשטעקט, קאפ מיטן
 בארוהטער א ן ארויסגעגאן גאט האר דער איז היכל צווייטן

 גע־ קוק א אל־בריק אויפן ער האט פארוואונדערטער א און
 געגעבן קוק א געזאגט, ניט ניט גאר און געט$ן קוק א טאן,
 דער און אומגעקערט... זיך מנוחה שבתדיגער צו צוריק און

 אל־ צום אויסגעקערעוועטקייט זיין פון שוין זיך ה$ט שטן
 ניט־צופרידענער און בייזער א און אומגעקערט, ניט זיך בריק

 באליידיגט, זיינעם וויזיט ערשטן פון ערפאלג קנאפן פון און
 וואנען פון און פארשוואונדן׳ אויגן אל־בריקס פאר פון איז
אוועקגעגאן... אהין געקומען, איז ער

 איז שבת פרן טאג דער און געווען. פארטאג שוין ס׳איז
 איבערגעגאן, רוהיג אויך איז שבת פון טאג דער און געקומען׳

 אל־בריק פון היכל אין ליכט דאס אז נאכט, דער אויף און
 נאר שבתדיג, נעכטן, ווי ניט שוין עס האט אנגעצונדן, זיך האט

 ליכט־זיך־ נאכן באלד און אויסגעזעהן, הבדלהדיג און שוואכליך
באוויזן♦ זיך שוועל אויפן דארט גאט האר דער זיך האט באווייזן,
 געווענדט• אל־בריק צום זיך ער האט - !וואך גוטע א -

 געפילט, געמינערט און זינדיג זיך האט אל־בריק דער און



 אין נעכטן האט וואס שטיק, די און געפעלט, אים האט עפעס
 קיין כאטש און ^פגעגאך אים איז געשטעקט, אפגרונט

 געפילט ניט שוין ער האט אפגרונט פון נעץ און פינסטערניש
 זיין פון ליכט די זיינע, קרוין די אויך אבער איז דערפאר -

געווען. צוגעשלאגן און טונקל קאפ
 זיין אויף גאט האר דעם ער האט - !וואך גוטע א-----------------------------------------------------------------

 אראפגעלאזט• פארשעמט אויגן די און געענטפערט ברכה
 צו( מעשה זיין צו וואנדערער דער דא )גיט - און

 אלע איצט מוזן אל־בריק פון שטיקל יענעם איבער און —
 שטן פון זיינען ברייט דער מיט לענג די און אפקומען, בריקן

 באזעצט, לצים זיינע ער האט בריקן אלע ביי און פארנומען,
 אפ־ דאס און אפגערעדט> בארוף זייער פון ווערן בריקן און

 עס אום אוועקגעלאזט, זוכן זיך מען האט שטיקל געבראכן
 מ׳זוכט אז לאנג, שוין און באהעפטן, אל־בריק מיטן ווידער

 געשוואלן; שוין גיין פון פיס די זיינען זוכערס די ביי און עם,
 ליכט־ זיין פאר און אל־בריק פון קאפ פון זינד דער פאר און

 דער מיט אום ווערן, געקעפט קעפ פיל מוזן פארמינערונג
----------דערפולן. צו היכל־ליכט יענץ קעפ זייערע פון ליכט

 וועט "דאס צו( מייסטער דער דא )גיט "תלמידים"׳ - און
 קומען אייך צו וועלן זיי ווען זאגן, קאמעדיאנטן אייערע איר
 און צושטיין אייך צו וועלן זיי ווען אנטון, צער אייך און

פרעגן." קעפ אייערע אויף אייך
 באלד גייט ער און אנטשוויגן׳ ווערט מייסטער דער און

 לייטער פון און וואנט פון פלאץ יענער און ארויס• רעדל פון
 דאן פעלד דאס ווידער זיך ס׳עפנט און באלד׳ פארשווינדט

 צום זיינען תלמידים די מיט מייסטער דער וואנען פון אויף׳
 מיי־ דער און דארט••♦ פון באוויזן זיך און געקומען אנהויב
 צוריק־גייענדיג שוין שפארט ער און ווייט׳ שוין איז סטער
 קאפ זיין פון ליכט דאס און אן׳ ערגעץ האריזאנט א אויף
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 תלמידים די און אויס׳ רעדעלע בלאס־פארחלשט א ווי זיך זעהט
 קעפ די ביי ליכט די מיט אויך און זיך האלטן אים אונטער

 וועלט דער אין — הענט די אין וויין און ברויט מיט און
 גייען ברענגען! עם זיי׳ פירט מייסטער דער וואוהין און אריין

 ביז ציים׳ א נאך זיי קוקט אדם און פארגייען׳ און דארט זיי
 אדם און דאן׳ און —פארשווינדן אויג זיין פון אינגאנצן זיי

 זיין מיט אויך אום נאכצוקוקן׳ זיי פון אויס זיך קערעוועט
אומקערן• זיך אהיים ך י ז צו ליכט

 זיין אויף דאן זיך קוקט און קומט אהיים אדם אז און
 גע־ ביינאכטן ווי און נעכטן ווי עם ער טרעפט אום׳ צימער
 ארט אויפן און 7ליגט איצט בעט זיין אין נאר אליין ער ווען;

 קרובים און היימישע זיך; לויכט נאר ליכט א אים קאפ זיין פון
 און קעפ די מיט אים אויף שאקלען שטייען׳ בעט זיין ארום

 אן זיי קוקט ער און באוויינען׳ מזל זיין און אויסזעהן זיין
 און באדויערט• רחמנות־פנימער זייערע און וויינען זייער און
 זיין מיט אליין ער און זיך׳ צעגייען לסוף׳ אים פארלאזן זיי אז

 זיך׳ באווייזט דאן קאמעדיאנט דער אז און בלייבט׳ קאפ־ליכט
 און גרייטער׳ א דינען צו אים געוויינט׳ ווי און ווייטער און

 טי־ דאס דארט פון אום שוין׳ טאש דער אין האנט דער מיט
 - פארגרינגערן צו קאפ״ווייטאג דעם אים ארויסצונעמען׳ כעלע

 און מאך א האנט דער מיט טוט אדם׳ דאן זיך צושמייכלט
 זאג א טוט — "איבעריג" און נאהענט׳ צו ניט אים לאזט

מטריח"... ניט זיך זיי און דאך׳ "זעהסט —
 ניט קאמעדיאנט דער זיך מאכט - הייסט? וואס —

תמעוואטע• וויסנדיג,
 גע־ כ׳בין נויטיג׳ ניט איז דינסט דיין דאך׳ זעהסט —
• פארדינגעף אנדערש עמיצן צו זיך קאנסט דו און קעפט׳

 מייסטער דער ווי און אן׳ הויבט קאמעדיאנט דער אז און
 הייסט?" "וואט און "סטייטש?" פאראויסגעזאגט: האט
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 וו• א• א• פארלוירן"׳ קאם דעם האסטו רואו על-מח׳ "ב און
 רוהיג, אליין אדם׳ דאן ר א ג שוין זיך צעשמייכלט - וו״ א• א׳

 מיט און צוגיין ניט אים לאזט בארוהיגט׳ קאמעדיאנט דעם און
 דאס׳ און זעצן זיך נ^ר אים הייסט ארויס׳ ניט שפראך דער
אים׳ דערציילט דערציילט׳ ם י א האט מייססער דער וואט

4מ



וואלד־רוח דער און נאר דער



אנהויב(• )א
 דעם און געווען וואלד ווילדן אין באר דער איז יארךלאנג

 געטראגן׳ וואסער אים געהאקט׳ האלץ אים באדינט: וואלד־רוח
 גע־ באפעלן זיינע אלע באגלייט׳ אים וועגן זיינע אלע אויף

 גע־ און געשמייכלט באר און אפגעטאן׳ און געטאן פאלגט׳
 וואל־ א און הייסן א אזומער־טאג׳ אמאל׳ נאר׳ אמאל שוויגן•
 איז טאג פארן אלץ ווען וואס׳ נישטא איז טון ווען דישן׳
 וואלד דער און גרויס באך איז טאג דער און אפגעטאן׳ שוין
 פון און טאג פון און זיך פון און זון פון - פארשמאכט איז

 מיד׳ און אפגעלאזן׳ און בטל איז וואלד־רוח דער און שטיין׳
 לינדן־בוים אלטן זיין אין מיטן־העלן־טאגעדיג און זומעריג

 זון־שאטנס ווען דעמאלט, אט — אריין׳ גייט אפרוהען אויף
 רוהט וועלכער וואלד׳ אין ן׳ ע יי ט ש וואס בוימער׳ ביי ן ג י ל

 דע־ אט — שטילער באך נעסטן׳ און שטילע פויגעלאך מיט דאן
 נאר־פאר־אים־אליין־ און ווייטן זיין אין באר דער פלעג מאלט

 נידערי־ מיט שטילן׳ דעם אין אוועקגיין׳ וואלד־ערטל וויסיגן
 אן איז דארט פארשטעלטן• בלעטער געדיכטע און בוימער גע

 פלעג געלעגן• שטיין באוואקסענער מאך מיט אלטער-אלטער׳
 און שטיין צום רוקן מיטן זעצן׳ אים ביי זיך קומען׳ אהין ער

 און אזוי׳ און געקומען׳ איז ער וואנען פון אהין׳ פנים מיט
 מחשבה וואלדישער א אין און זיינער א אין נשאר־טאג אויפן

 טאג־רוה מיט ארט׳ יענעם אין און אליין אריינלאזן• זיך
 אזויי ער פלעג זיך׳ ארום נישט קיינעם מיט און קאפ אויפן
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 אויף און באפוילן פנים זיין שמייכעלע א פלעג אמאל זיצן׳
 און ריינס א קוועלנדיגס׳ א און קלארם א קומען׳ ליפן זיינע

 און אליין צעשמייכלען׳ זיך ער פלעג אינעווייניגסט׳ זיין פון
 ביי לאנג קוועלנדיג׳ און אזוי און איבער־גוט׳ און גוט זיף צו

בלייבן••• נארישן דעם ביי און גוטץ דעם
 פון אז זעצן׳ שוין זיך פלעג זון די אז אבער׳ פארנאכט

 אויף און ארויסקריכן שאטנס שוין פלעגן ארום און ארום
 אויף און וואלד אויפן און ברייט דער אויף און לענג דער

 אויפשטיין, ארט זיין פון נאר דער פלעג לייגן׳ זיך בוימער
 אויף און שטיין אים פאר לאנג אויסקערעווען׳ זיך שטיין צום
 ביי איך בין — זאגן: אזוי אים אוועקגיין פארן און קוקן׳ אים
 טאג׳ א אפגעגלויבט דיר אין איך האב שטיין: אפגעזעסן׳ דיר

 לסוף׳ זיך עפנסט שוין היינט מאל׳ אלע ווי געמיינט׳ האב
 זון׳ א זיך פון אויס ציהסט און זון־זעצן־פארגיין׳ דעם פאר
 נאכט- שוין איז אוממעגליך און פארנאכט, דעם זי גיסט דו און

 גע־ מיר איינמאל ניט האט געהאפט׳ היינט איך דערויף האב
 לסוף׳ דיך עפנט ער וואס אום׳ דיר אין כח דער ס׳גייט דאכט:

 צו־ גיין איך מוז איצטער — צעלאכט• זיך אין זיך איך האב
 דיר׳ אויף ווארטן ווייטער רוח׳ און וואלד דינען ווייטער ריק׳

—גיי איך און נאד׳ איך און שטיין׳
 דעמאלט שטיין פון נאר דער זיך פלעג אפקערעווען און

 אליין פארלאזן׳ געדיכטעניש אין און פארשטעלטן אין אים
 זיך זון־זעצן מיט און פארנאכט מיט צוריקוועגס וואלד׳ אין

 טונקל־ אין און אוונט אין שוין שפעטליך׳ און שטיל און לאזן׳
 קומען לינדן־בוים זיין צו און וואלד־רוח צום געווארענעם׳

טרעפן• שלאפנדיגן און ליגנדיגן א נאך אים און
 פון אדום צייט א אין זיך פלעג — איז? שפעט ווי —
דערהערן• שטים הייזעריגע א בוים פון שטאם
אויפשטיין• צו צייט און שפעט שוין —
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 הערנער און קאפ דעם פריהער דארט פון רוח דער פלעג
 זיך ארויסקריכן׳ פעל און פיס מיט דערנאך ארויסשטעקן׳

 פליי" נארס אויפן און קנאקן ביינער די גענעצן׳ און ציהען
 זיין געהאלטן׳ אים האט נאר דער און אנשפארן׳ זיך צעס
 דער־ און רוחיש זיך האט יענער ביז שווערקייט׳ זיין און גוף

 אויפגעלייגט און אוונטיג זיך ער האט דערפילט• פרישט
 ער וועט זייט א פאר וואם אין און וואו׳ גענומען׳ ארומקוקן

 אים שטייט אזוינם וואס און וואו ביינאכט׳ טון עפעס היינט
 דערטראכט, זיך ער האט געטראכט׳ ער האט נאכט••• די פאר

 נאר דעם טייט־פינגער באפעלנדיגן א מיט לסוף ער פלעג
 צונויפנעמען, וועטשערע אויף און טעפ די ער זאל געבן: אווייז

 יענער אין אט און אהין און אט און מיט׳ אים מיט גייט ער
אדיין... זייט

 יארך און לאנג זיין׳ פלעג אזוי געווען׳ איז אזוי אט
 דער גייט׳ זיך צייט די שטייט׳ זיך וואלד דער און — לאנג
 שום קיינע און נאר׳ דער — קנעכט דער האר׳ דער — רוח

 אוונט־ און מיטאג־שלאפן מין אזא נאך איינמאל׳ נאר שנויים•
 וואלד ווייטן אין נאר מיטן רוח דער זיך האבן אויפשטיין׳

 אליכטיגע לבנהדיגע, און אזומערדיגע נאכט די אוועקגעלאזט•
 זיינען זיי ביז געגאנגען׳ און געגאנגען זיי זיינען העלע, א און

 דער־ זיי האבן אנגעקומען׳ אנגעקומען• אמיט עפעס אין לסוף
 געווען, נישט ארט יענעם אין זיי זיינען קיינמאל — זעהן:

 פון הויך אזא און אונטן׳ גראזן פון פארוואקסן אזוי קיינמאל
 ווילד׳ אזוי קיינמאל און באמערקט׳ נישט אויבן בוימער

 אזוי קיינמאל אין אוונטיג אזוי קיינמאל פרעמד׳ אזוי קיינמאל
 זייער מיט בוימער ריזיגע און לאנגע דארט זיינען ליכטיג•
 געזונט־זאפט אין שטאמען געשטאנען, זעטיגקייט און וואוקס

 שיין אין שפיצן די ערדישן, בטיחות אין ווארצלען מיט און
 מעכטיגקייט מיט און געהאלטן, קעפ די ביי צווייגן די און
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 זייער ביי אפילו נאר דעם און רוח דעם זייערן גידול מיט און
 זיך האבן נישטיגע און קליינינקע באמערקט: נישט צופוסנס

 קעפ די ארומגעדרייט, שטאמען די ביי און אונטן פון ביידע
 גע־ בוימער״שפיצן די אויף פארריסן, אויבן אויף און ארויף
 נישט זיך חידושן צו און אראפצונעמען נישט אויגן די קוקט,

אויפגעהערט.
דא? מיר זיינען וואו -
געענטפערט. נאר דער האט - נישט. כ׳ווייס -
נישט. וואלד דעם כ׳דערקען -

 געגעבן. באפויל א נאר דעם רוח דער האט באלד און
 צעלייגן׳ פייער א דא ער זאל צענעמען, דא זאכן די ער זאל
 דא ארט דאס מוזן זיי בלייבן, נאכט גאנצע די דא מוזן זיי

 צווישן ער האט באלד געפאלגט: נאר דער האט אויסקוקן.
 אוונט־געקעכץ דאס דערויף אויף צעלייגט, פייער א גראזן

 אויפן און געזעסן גענומען. קאכן זיך דאס און צוגעשטעלט
 אוג־ דעם אונטער מאל צו מאל פון ער האט געקוקט, פייער

 צעברענט עם זיך האט אונטערגעהאלטן, דאס און טערגעלייגט
 געקוקט, נאר דער דערויף האט דארטן? צעפלאקערט און

 ארומ־ פונדערווייטנס און ארוס זיך האט דערווייל רוח דער
 נישט נאך לעת־עתה און אויסגעקוקט ארט דאס געדרייט,
 רויך דער אז נאכדעם, געהאלטן• פייערזיך ביים און אפגעגאן

 נאר צום רוח דער איז אויפגעגאן, הימל אין הויך שוין איז
 דא דיך לאז איך "נאת - געזאגט: אזוי אית און צוגעגאן

 פאר־ נישט דערהאלטן, דאס זיצן, צו און פייער ביים אלייך
 גיי אליין איך אויפגיין... נאר זאל רויך דער זעת שלאפן•
 באקענען: זיך ארט מיטן אוועקגייך מוז אליין איך אוועק,
 — רשות זיין - וואלד דער אז רות קיין פאר שיין ניט ס׳איז

 וויסן"••• נישט זאל אליין ער וואס ארת אן האבן גאר זאל
אוועקגעגאן. און אפגעזאגט
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 געבליבן• פייער ביים אליין איינער דאן שוין נאר דער איז
 שטייגער׳ זיין ווי און שטיל׳ געזעסן׳ און געזעסן זיך ער איז
 האט וואלדישער׳ אין און שיין אין גראזן׳ אין און וואלד אין
 און לאנג צעלאכט׳ שטיל זיך ער האט פארטראכט• זיך ער

 חמיך ער ווי קוועלנדיג׳ און שטיל תם׳ געוויינליך ווי און לענגער
 הנאה זיין פון און זיך פאר אויסגעלאכט׳ זיך ער האט נאר׳

 נאכאמאל זיך ער האט אויפגעהערט׳ און לסוף און וועגן׳
 ן־ ט צ ע שוין־מיטן־ל בשעת און שטיל גענומען׳ פייער צום

 הויך דערפון רויך דער איז פארגרעסערט• דאס שמייכלענדיג׳
 רויכיגע, זיילן מיט און גלייך אויפגעגאן׳ בוימער העכער און

 באמערקט׳ נישט און אוונטיג אזוי לאנג׳ אזוי און שטיל אזוי
 געקומען׳ איז האלב־נאכט די פארגאגגען׳ איז אוונט דער ביז
 דעם זיך האט געקומען׳ נישט צוריק נאך איז רוח דער און
 דרימלען דעמאלט אים האט פארוואלט׳ שלאפן דאן נאר

 איינגעניא־ זיך צוגערוקט׳ פייער צום זיך ער האט גענומען׳
 אראם־ ברוסט דער אויף קאפ דעם זיצנדיג׳ און אזוי און רעט׳

געווארן• אנשלאפן און פארלוירן אים געלאזט׳
 אנגעהויבן׳ שלאפן אונטן האט נאר דער ווי אט׳ און

 געזונטן׳ א בוים הויכן א איינעם אויף אויבן׳ זיך האט אזוי
 האט דאס צעהוידעט••• זיך אצווייג דארט׳ שפיץ סאמע ביים

 און באוויזן׳ זיך בוים אויפן אוואלד־בריאה נקבה יונגע א זיך
 שלאפן פייער ביים און נאר אויפן אונטן׳ אויף און אראם
 וואלד־ און גרינג געהוידעט׳ זיך און געקוקט גענומען• קוקן

 זיך זי האט באמערקן׳ צו אויג מיטן קוים און לייכט מיידלש׳
 אין זיך האט זי ביז באוועגט׳ אראפ און ארויף לאנג אזוי
 פאר־ קערפער איר מיט צווייג די אפגעשטעלט׳ הוידן איר

 לאנגן נאך קיינעם׳ אטעם אהן און וואג אהן ווי און האלטן׳
 איך דו? שלאפסט וואס "נאד׳ אראפגעשריגן: לסלף אראפקוקן

 זיך האט שטיין דער אליין׳ נישט איז שטיין דער שטיין׳ פונם גיי
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 אויפ־ זיין אויף און נאר אויפן און אראפגעשריגן געשפאלטן•••"
 :אראפגעשריגן ווייטער זי האט — ט ש י נ געווארט• כאפן־זיך

 דו וואס נאכט׳ דיין לעצטע די ס׳איז נאר? דו׳ שלאפסט "וואם
 מ׳קוקט שטיין׳ ביים שוין מ׳ווארט גיי׳ רוח׳ דעם נאך דינסט
 נישט אלץ זיך האט נאר דער און דיר"... אויף דארט ארויס

 און הארטן גרויסן׳ א נעבן־זיך פון זי האט אויפגעכאפט׳
 געצילט׳ זיך און גלייך און אפגעריסן׳ זוימען־נוס טרוקענעם

געטראפן: שלאף־קאפ זיין אין נאר דעם און
אויף! שטיי —

 זיך פאר ער האט אויפגעכאפט, זיך האט נאר דער אז און
 ארויף קאפ זיין מיט דערזעהך שטיין רוח צוריקקערנדיגן דעם שוין
 בוים נאהענטן א פון שפיץ א אויף געקערעוועט, אויבן אויף און

ארויפגעפרעגט: און געחידושט זיך איינגעקוקט, זיך און געקוקט
דארט? איז ווער —
אראפגעענטפערט. אים מען האט — איך! —
איך? דער איז ווער —

וואלד־בריאה. די —
דא? זי דארף וואס —
אויסלייזן. קנעכטשאפט פון האר דעם —
זי? מיינט וועמען —
אראפגעוויזן. נאר אויפן זי האט — אים! —

 און אויסגעקערעוועט אים צו זיך האט רוח דער אז און
 ווי שוין, אים ער האט געוואלט, אריינקוקן פנים אין אים

 קאפ דעם געטראפן, געוועך איז שטייגער זיין ווי און תמיד
 אראפגע־ און אזוי געהאלטך ערד דער צו און אראפגעבויגן

 גע־ און גוטמוטיג און שטיל געשטאנען, לאזטאוןוויפארשעמט
 האט שולד• פון שיין פאר ווי מבויש און שולדיג שמייכלט׳

 שטיין פון אים געווענדט, ערנסטער שוין אים צו זיך רוח דער
געטארקעט: בושה־שטיין אין און געוועקט
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נאר הא, —
 קאפ דעם געענטפערט, נאר דער אים האט — יא —

 מיר — קוקנדיג אים אויגן די אין קוים און אויפהויבנדיג
זיך. געזעגענען

געשוויגן. שוין האט רוח דער און
 אפגע־ אוונט־געקעכץ זיין דאן רוח דעם נאר דער האט

 געשטא־ קנעכט־אופן אויפן פונדערווייטנס און אליין געבן,
 דער־ ער האט אפעסן, וועט ער ביז און אויסגעווארט אים נען,
 מיטן אינאיינעם און שטיל און צונויפגענומען כלים די נאך
 און צוריק אויף נאכט יענער פון און ארט יענעם פון רוח

 דאן בוים צום נאר דער איז אנגעקומען, געלאזט. זיך אהיים
 אזוי אים זיך געשעהענעם־שטילן נאך און שטיל צוגעגאן,
 גע־ אזוי שטאם זיין פאר און שווייגנדיג געשטעלט, אנטקעגן
 פנים מיטן אראפגעלאזט, קני די אויף זיך דערנאך שטאנען,

 אים פאר לאנג אוץ שטיל און צוגעבויגן׳ זיך ערד דער צו
 זיין פאר און לאנג אזוי זיך, געבוקט און געקניט געלעגן.

 אים פאר פון דערנאך זיך האט ער ביז בוימישער, דער ערד,
 אים צוגעגאן׳ דאן רוח צום אויפגעשטעלט, באשטאנד זיין און
:געזאגט אזוי און בקיצור און דערנאך און געקוקט׳ אויגן די אין

דאנקבאר. דיר איז נאר דער -
וואס? פאר -
 און דא־זיין מיין פאר יארן׳ פאר און לאנג פאר -

געוועזענעם...
 רייד קיינע אויף גארנישט, אויף נישט געווארט נישט און

 פלייצע דער מיט באלד זיך ער האט ווערטער, קיינע און
 פון און רוח פון אפגייענדיג, און שטיל און אויסגעדרייט,

פארלאזט• דארט בוים זיין און ארט זיין רוח, צום ן ע נ י ד
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 אויף׳ פענסטערל א הימל אין נאכט אלע זיך עפנט
זאגט: און ארויס קאפ א דארט דורך זיך שטעקט
 אויף ס׳איז ווער אצונד, וואכנדיגער א ס׳איז ווער -

 און שטאט א אין ווער אדער געבליבן, פעלד אין נאכטלעגער
 א ער זאל צוגיין, אהערצו ער זאל עלנטער, אן גאס א אין

 אים מען רועט ארויפנעמען׳ אים מען וועט אויסשטרעקן, האנט
ארויפברענגען•
 שטעלט עמיצער, ווען קאפ דעם דערהערט און דערזעהט

 הימל־אפענעם דעם אונטער און פענסטערל דעם אונטער זיך ער
 הימל אין ער ווערט געהייסן, אים מ׳האט ווי ער, טוט אנידער,

 און הויכן אין דעמאלטיגן, אין און שטילן אין אויפגעבראכט׳
דארט: ער דערזעהט ביינאכטישן. אין

 אפגעליידיגט און אויפגעראמט ווי פארלאזטליך, און ווייט
 פינסטער־ אויס, שטח ווייטער זיין און הימל דער דאן זעהט

 צוגעשלאגך און אנטשוויגן אוונט־געבעט, אן נאך ווי און ליך
 און דרימלענדיג דארט איז אוונט: נאך געבעט־הויז א ווי

 דער ערד דער אויף ווי און אלץ׳ דארט שלאפט ארום, פוסט
 שיין א ערגעץ? ווינקל א אין און ווייט נאר שלעפעריגער

 א צאנקענדיגע, א און שיין שוואכע א זיך באווייזט אמאל
 צו׳ אחין מען גייט קוים־לויכטנדיגע. און פון־ווייט־קומענדיגע

דארט: מען דערזעהט
 עפעס אויף־א־באדן־ברענענדיגס ארום פייערל, א ארוס

 פארבליבענע, נאכט אויף און אלטע אן זיצך הימל־עדיי א
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 ביינאכטן די אויף תמיד וואס און שלאפנדיגע קיין נישט
 זיינען אלע אויסגעזעצט, פייערל אדום דארט זיי זיצן בלייבט!

 און שטילע דעמאלטיגער, דער שעה דער אין און ערנסט זיי
 צווישן זיצט שפעטער! דער נאכט דער אין און—בארוהטע

 חשובער א און ציטערנדיגער א זקןאהימלשער׳ גרייזער זייא
 צו. אים צו זיך זיי הערן געערטער! א ארומיגע אלע פון און
 געניטקייט׳ און אלטקייט זיין צו אלץ־וויסן, זיין צו און אים צו

 האט ער וואם און בייגעווען, און געזעהן האט ער רואם און
 אים צו זיינען אויגן אלע און אנדערע, פון אויך און געהערט

 ער און—רייד און מויל זיין צו אויגן אלע געקערעוועט׳
דערציילט.
 אלע אויף און ארום־און־ארום איז פינסטערליך און שטיל

 אפגעליידיגט ווי ליידיג, הימל־באדן דער פארווארפענע עקן
 אליין דאן! באזוכט נישט און קיינעם פון און אפגעקערט און
 שטערך דער פאררוקטן א ערגעץ האריזאנט א אויף און ג^ר
 אויפן און קאפ, אין שטערנדל מיטן זיך, דרייט דארט בער
 און ביי־דר׳ערדיג, און בעריש און מויל־שלאס! זיין אים מויל

 נישטערט׳ ער און מויל מיטן און שווער־גופיג, און שווארץ
 זעלטן־ ער! באשמעקט באדן דעם קערפער און קאם מיטן און

 ער קומט צו, עדה דער צו אויך און אהין אמאל קומט זעלטן
 זייערע, פלייצעס אונטער און רוקנס אונטער אן׳ הינטן פון איר

 הערט׳ און אויך הערט און שטיין בלייבט און אפ זיך שטעלט
 נישט און קיינעם פון און אנגעזעהן, נישט און קיינעם פון און

 ער פארלאזט אוועק, צוריק דערנאך זיך ער גייט באמערקט;
 און שווייגנדיג אנגעקומען, ווי און שטיל און אינמיטן׳ און זיי

 צו אויף און גיין ווייטער אויף צוגעגאנגען, איז ער ווי אזוי
 אלץ און ארומקוקן, הימל אין אלץ און געבן אכטונג אויף זוכן,

 און באווארענען׳ ווי און נאכטישן אויף באטראכטן, און ארומזעהן
דרעמלענדיגן• דעם אל־דארט איבער געדרעמלט נישט און אליין
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הערן. איבעריגע די און דערציילט אלטער דער ארץ
 זקן דער האט מין אזא ביינאכט א אין מאל איין און

דערציילט: אזוי
 ווייטסטע די אין איז גרויסן א פארטאג א אין אמאל -
 אויף פריהמארגעדיגער דער קדושה דער פאר כביכול הימלען

 האט וועלט־שטילקייט און שטיל געזעסן... כסא־הכבוד זיין
 אומגעהייערע אן גערוהט... דארט ארט דעם אויף דאן

 קיילאכיגע א אפגעטראטענע, און ווייטע א מלאכים־ראד,
 מיט זיין אין כביכולן האט גוואלדיגן א פארנעם א פון און
 סוף־נאכטישע, א ליכט בלאע א ארומגערינגלטן זיצן ארן

 אלעס און אלץ איבער האט האלבליכע, א און שוואכליכע א
 חסד־פאדים ווייסער א געהערשטן אררם־ארן־ארום און דארט
 כבוד און מיט כביכולס פון און שטול זיין איבער פון זיך האט

 אנגעזעהן בלויקייט דאס און ארויסגעצויגן ארויסגעצויגן,
 געקרמען• נאכט אין טאג מיט ווי און ארויסגעגאנגען געמאכט,

 פארטאג געקרקט׳ שטילקייט און מיט זיין פון דאן כביכול האט
 זייער מיט אים האבן אלע און פארטאגיגעת מנוחה מיט און

 מיט און געהאלטן שטיל זיך און געווארט געווארט; בליקן
 געשטערט נישט יענם שטילקייט דאס נישט מיט און גארנישט

 מיט נישט באוועגרנג, קיין מיט און ריר קיין מיט נישט —
 זיך זיי האבן מינדסטן; קיין פאך קיין מיט און פליגל קיין
 פלר־ זיך האט צייט. לאנגע א און צייט א און געהאלטן, אזוי
 געשטאלט אין גייסט הייליגער דער יענער שטילקייט אין צום
 פארן און באוויזן זיך ווייס א טייבעלע א פרן פארם *אין און

 זיצנדיגן כביכול אררם פריהער ער האט געקרמען, בסא־הכבוד
 גערעדלט ארן אררמגעפלויגן גענרמען׳ מאכן רעדלאך ארן שוועבן

 זיך געפרייט ארן צרגעטראטן אים צר דערנאך שווייגנדיג,
 מיט ארן - דאן ארן געהייליגט אים ארן אונטערגעקרמען

 פאר האט גרעסערער ערע ארן פארכט מיט גרויסן, ציטערניש
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 א אזוי אים און אפגעשטעלט, זיך ליכטיגן זיין פנים זיין
געטאן: פרעג

 זיין און ערד זיין פון כביכול גישט ווייסט דען צי -
גרויסערי דער דארט מדבר
געענטפערט. כביכול ווייסט-האט ער -
 דינער זיין פון נזיר, זיין פון אויך ער ווייסט צי און -
הייליגן? דעם דארט
געענטפערט. ווייטער כביכול האט—ווייסט ער -

 אויסגעווארט און אפגעשטעלט זיך האט גייסט דער און
 מאל לעצטן צום און צוגעגעבן דערנאכדעם וויילע, א

געפרעגט:
 פריהמארגן־תפילה זיין אין איצט אים ער וואלט צי און -

געוואלט? זעהן מדבר־געבעט זיין אין און
געהאט. דערגעגן נישט כביכול האט—געוואלט -
 זיך ערד דער אויף אלע אונז מיט איצט זשע ער זאל -

שוועבן• מדבר דער צו הימלען ווייטע די פון און אראפלאזן
שוועבן... -

 און שטול דער פון כביכול זיך האט אויפגעהויבן און
 דער און פארפריהער ער רוהיגן, דעם דאן שטילקייט פון

 ראד די אים נאך און פאראויס ער אים, נאך באלד גייסט
 מיט און פיל חיל מיט שווייגנדיג, און שטיל און צענומען,

 אפגע־ זיך קדושהדיגן און ארט פון אויסגעשטעלטער, מחנה
 מיט און פארטאג מיט אראם, הימלען פון און שטיל און טאן,

 זיך מדבר דער צו און ערד דער צו פארטאגיגע פליגלען
אוועקגעלאזט.

 דארטיגן דעם ארט צום אהין זיי זיינען אנגעקומען און
 נאכ־ רויט, און ווייט זונען־אויפגאנג: צום און פריה דער אין

 אין און האריזאנט אויפן נאך זון די איז מדבריש און טיש
 אויף נאך האבן זאמד־רוה און טויט געשטאנען, עק־הימל
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 בוימלאך מיט בערג ארן געהערשט, טאג־לופט אין און מיילן
 אפגעצערטע און בלאסע נאך נאכט דער נאך זיינען מדברשע

 אין נאך זיך האבן הארטע גראזן און זאמדן געשטאנען...
 געטאגט, טאגן מיט האבן ארום מיילן און געקילט, טונקלקייט

 אויף זון די האט טאגנדיג. געשוויגן דאן האט מדבר די און
 ווי און געקוקט ארויסגעקוקט, האריזאנט פון אלעמען דעם

 הימל־עק אויפן צי אנקומען ניין, צי ארויסגיין אויסגעווארט,
 און שטייענדיג׳ געשטאנען נאך און דערווייל און בלייבן,

געהאט... ישוב און צייט נאך ווי און דערווייל
 איז ער גרויס ווי דארט׳ הימל דער פלוצלום זיך האט

 אויפ־ אומגעהייערן שטח איבער און מדברשן איבער געווען׳
 האבן אים אדום מלאכים און מיט דער אין כביכול און געעפנט׳

 פארטאג פאר געווען׳ איז אונטן וואס פאר און ערד דער פאר
באוויזן• זיך פארטאג־פארכטיגקייט פאר און

 אין אליין׳ איינער און שטיל ווי זיי׳ האבן דערזעהן און
 דארט מענש א איז איינעם׳ פאר זאמד־בארג א פאר און מדבר

 ווייטער דער זון דער פאר און שטיל און געלעגן׳ קניענדיג
 צו פנים מיטן און געקניט געבעטן• פריהמארגן־געבעט זיין

 פאר גראזן׳ פאר און מדבר פאר ער האט געקערעוועט׳ מזרח
 איך איר און זון פאר געווען׳ מתפלל ארויסגיין זיין און טאג

 פאר פארגאסענער׳ דער דארט ליכט איר פאר און מדבר־זיין
 חלשן׳ איר טראפן א נאך און לעכצן׳ איר און זאמד דער
 שאטנדל; קיין איר ארום און אנגעגליהטער דער און לופט פאר
 דער און אנקומען; און קומען קיין פויגל׳ קיין און וועג קיין
 קיינער און אים׳ באפוילט קיינער און גרויסער׳ א איז טאג

 דארט קיינער און הימלען׳ עק אין אים פאר זיך ווייזט נישט
 קיין פארער׳ קיין אומעטן זיין און גרויס זיין - אים זעהט
 דערמאנט וואלקן קיין טרעטן׳ נישט סטעזשקע זיין אויף גייער

 און היץ די נאר אליין קיינמאל׳ נישט מאל׳ איין גישט אים
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 און ווייט אויף ברענען דאס נאר אליין צעגליהטע׳ די ארום
 וואס איינער׳ נאד ארן מענש דער אויך אליין פייער׳ מיט

 ביז אויפשטיין פרן אים באגלייט אים׳ זעהט און דארט׳ טאגט
 און פארנאכט׳ און תפילה א מיט פריה דער אין לייגן,

 מיהונג׳ זיין און צער זיין פאר אים ביי מחילה׳ אים בעט ער
 "זאל גאר־נישט־געבוירן: און פוסטקייט און עלנט זיין פאר

 טיילן׳ זיין בביכולן מדבר׳ דער אין קדוש־טאג טאג׳ זיין מוחל
 ער וואס זעהן׳ זיין כביכולן אים׳ פארטיילט האט ער וואס
 תמיד ווי און מיין זיין איז מסתם ווייל אים׳ פארזעהן האט

האט"• געוואלט ווילן זיין ווי אזוי׳ דארף זיין און פארהוילן׳
 הימל אין הויך דער אין כביכול האט אויסגעהערט און

 אונטן; קניען זיין אין און תפילה זיין אין מענשן דעם אויבן
 ערד דער פון פנים זיין האט מענש דער אז און אויסגעהערט׳
 גע־ אויפגעגאנגענע קיין נישט נאך זון די און אויפגעהויבן׳

 אויף הימל דעם און געווען׳ בלאס נאך איז מדבר די פונען׳
 האט אזוי — געטראפן׳ אויפגעעפנט און הויך מדבר דער
 אויף און ארויף אויף קאפ זיין דערשראקן און מיטאמאל ער

 און הויך דער אין כביכולן און געטאן׳ הויב א הימל־מיט
 קיילאכיגער׳ א אין און ראד א אין אלע מלאכים די אים ארום

 זייע" קעפ די און אויק די אים אויף פונקט און אראפקוקנדיג
 צו ווידעראמאל באלד ער האט דערזעהן• אנגעשטעלט׳ רע

 בא" זאמד אין קאפ דעם ער האט געטאן׳ פאל א ערד דער
 שטיל און געשלאסן׳ אויגן די באגרעבעניש אין און גראבן

 ליג־ארט זיין פון און ארויף׳ אונטן פון נאר רחמים מיט און
געשעפטשעט: הימל צום

האבן? קנעכט זיין פון האר דער וויל וואס -
 זיין איבער און הימל פון זיך האט — אויף! שטיי —

דערהערט• קול א קאפ
זוכה• נישט און אימשטאנד נישט כ׳בין —
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 מאל צווייטן צום קול דאס אים האט — אויף! שטיי —
באפוילן•
 און ערד דער פון און געפאלגט האט מענש דער אז און

 אראפגעהאלטן׳ דאך קאפ דעם און אויפגעשטאנען געפאלנקייט
 געקערעוועט׳ פיס די צו בליקן די און ערד דער צו אויגן די

 איבער און הימל פון קול דאס ווידעראמאל דאן זיך האט
געפרעגט: אזוי אים און דערהערט קאם זיין

 דער אין מענש דער וואוינט שוין לאנג פון ווי און —
מדבר?
געגעבן• מיר איז שכל מיין זינט און יוגנט׳ מיין פון —
 דער אין מענש דער בלייבט נאך לאנג ווי ביז און —
מדבר?
זיין• וועט ווילן הימלס דעם און באגער דער ביז —

 האט געפרעגט נישט מער און געבליבן אנטשוויגן און
 הימל־קומענדיגע׳ פון און הויך דער פון קול דאס שוין אים
 אונטן פון אזוי מעגש דער איז געווארן• אנטשוויגן דאם איז

 הימל־פארזאמלטע די צו און ארויף אויגן די און געשטאנען
 האט כביכול געשטאנען• אזוי ער איז אויפגעהויבן! נישט

 געזעהן ערד־אנגעבויגנקייט זיין אין און שטיין זיין אין אים
 הכנעה־ זיין אויף און אונטערטעניגקייט זיין אויף לאנג און

 היי־ די טויב די האט באטראכט׳ אים ער האט ז געקוקט קאפ
 ארומ־ כביכולן ארוס ווידער צייט יענער אין און שטיל ליגע

 רעדלאך אים ארום גענומען׳ זיך ארומדרייען און שוועבן
 טייבל־ און לופט מיט און לויבן אים הייליגן׳ אים און מאכן
 אז און אפגעפרייט׳ זיך האט זי אז און פרייען• זיך פרייד

 אפגע־ ליבן און לויב פון זיך האט הייליגער דער גייסט דער
 דאס האבן וואס אלע׳ אז און געבליבן׳ שטיין און שטעלט

 איז צייט זייער און אפגעקוקט׳ און געקוקט האבן צוגעזעהן׳
מיט־ זיין פון און שטיל דאן כביכול זיך האט - אריבער
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 אים נאך פארשוואונדן׳ וואלקנס די אין און דערהויבן ארט
 און פארשוואונדנקייט זיין פון און הייליגער דער גייסט דער

 אין און מלאכים־ראד די גייסט נאכן און אפגעשטאנען׳ נישט
 צייט א דאן הימל דער איז פארפלויגן• אפפליה־וועג יענעם

 נישט קיינעם מיט און אויפגעעפנט אליין׳ און אפגעראמט
 האט געווארט• און געשטאנען אזוי ער איז געווען׳ פארנומען

 איז געשלאסן׳ זיך ער האט פארמאכט׳ דערנאכדעם זיך ער
 ווי און אליין פארשלאסנקייט׳ זיין אונטער דאן מענש דער

 און•" געבליבן• פריהמארגן אין און מדבר דער אין געווען׳
אן• מעשה עיקר דער ערשט זיך הויבט דא

א♦
 בשעתן זיך האט קיינעם פון באמערקט נישט און שטיל

 און הויך דער פון אזייט׳ פון און הימל פון הימל־שליסן־זיך
 פיצל־ א וואלקנדיגס׳ א און קליינם א - מלאכים די אונטער פון

 אהן און שטיל און אפגעטיילט׳ זיך אשאטנדל ווי און דיגס
 אפילו פליגל־פאך אהן און שטילער׳ מינדסטן׳ אהן שארך

 ערד דער אויף און מדבר דער אויף פויגלדיג׳ און פארשטעלט
 פאר־ קנאה זיין מיט שטן דער איז דאס אראפגעלאזט• זיך

 און אהין תמידיגן׳ זיין מיין זיין מיט שטן דער בארגענער׳
 אראפ־ דערקענען׳ אים אויף און זעהן׳ אים אויף הייליגן׳ צום

געקומען♦
 און פריה דער אין ער איז פאררוקט און ווייט ווארום

 מן־ און הימל אין פריהמארגנדיגער דער קדושה דער פאר
 פרייד גייסטס הייליגן דעם ער האט געשטאנען• ערגעץ הצד
 דאס ער האט געזעהן׳ בארימען־זיך כביכולס פאר זיין און

 שטיל זיך און געשוויגן ער האט בייגעווען׳ און צוגעקוקט
 פארשטעקט• זייט־ארט זיין אין און איינגעהויקערט זיך געהאלטן׳

72



 אפגעטאן ארט יענעם פון זיך האבן אלע אז און דערנאך׳ און
 א ווי דאן ער אויך איז אוועקגעלאזט׳ זיך מדבר דער צו און

 קיי־ פון באמערקט נישט און הינטן פארשפעטיגטער א פויגל
 אנגע־ הימל־עפענען צום נאכגעפלויגן׳ מחנה דער נאך נעם

 און צוגעזעהן• געשעהן׳ איז דעמאלט וואס אלץ׳ אץ קרמען
 האבן אלע אז און געשלאסן׳ זיך האט הימל דער אז און לסוף׳

 האט — פארפלויגן׳ הויכן די אין און צוריק און פארלאזט אים
 טונקעלער׳ א און פלעק א ווי שאטנדל׳ א ווי און קליין דאן׳ ער
 און ווייט טאג׳ אויפן און לאנג און אראפגענידערט׳ הימל פון
 און באטראכטן׳ צו זיך אויף אליין מדבר־ווייטקייט׳ דער אין

געבליבן... האלטן עצה אן זיך אויף אליין
 זיין אויף אזוי ער איז גאנצן דעם טאג דעם און לאנג

 צו קאפ מיטן און איינגעבויגן באגראבן׳ ווי און ארט
 דער אויף נישט און ווייט דער אויף נישט געזעסן׳ דר׳ערד׳

 געקוקט׳ ארום אויף נישט און זאמד דער אויף נישט מדבר׳
 געווען• אריינגעטראכט און פארזארגט אליין׳ און שטיל נאר

 בא־ שאטן־ארט זיין און געברענט רוקן דעם אים האט זון די
 פאר־ זיין געזעהן׳ באגרעבעניש זיין האט מדבר די לויכטן׳

 און אים זי האט דארטן׳ פארטראכט־זיין זיין און טיפט־זיין
 אים זי האט אפגעטיילט׳ נאר ערטעלע קליין א קערפער זיין
 אבער ער איז געוואלט♦ מאכן צו־נישט שאטנדיגקייט זיין און

 קליין׳ ער האט געזעסן׳ ארט זיין אויף פארביסן און הארט
 אפגעטראטן׳ נישט ליכטיגקייט גרויסן דעם פינסטער׳ אבער
 און פריהמארגן׳ דעם נישט צוויי׳ נישט און שעה קיין נישט
 איז ער און געברענט׳ האט זון די נאך־האלבן־טאג• נישט
 האט ער און געגליהט׳ האט זאמד די געבליבן׳ ארט זיין אויף
 זיצנדיגס׳ זיין און ארט זיין זון די האט אפגעטראטן• נישט

 אליין פארלאזט׳ נישט־אפגעטרעטנס און פארפעסטיגטס זיין
צייט גאנצע די אוועקגעלאזט׳ זיך מדבר אויף און טאג אויפן
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 שווארץ־פארזעהע־ ד^ס מיט דער אויף און מדבר דער אויף
 דאס זיך־נישט״רירן׳ און זיךשטיל״האלטן דאס געזעהן׳ ניש

 אז און _ קומען׳ וועט צייט דעמס ביז ווי און אויסווארטן
 דער אויף און געקומען׳ מערב־זייט צו שוין לסוף איז זון די

 איר און מדבר אויף זיך האבן ברייט דער אויף און לענג
 האריזאנטן פון גענומען׳ ציהען טונקלקייט און שאטנס גרויס

 און שטיל דער פון אנקומען׳ פון און עקן פון ווייט׳ פון און
 יע־ צו און אהין דעמאלט זי האט — אויפגעגאנגענער׳ דער
 גע' א^קוק שטן־זיצן דעם צו און ט$ג־פלעק צום ארט׳ נעם
דערזעהן: — און טאן

 אויסגעגלייכט און אויפגעהזייבן אויסגעוואקסן, און שטיל
 דארט פארזעהעניש דאס איצט גאנצן דעם טאג פארן זיך האט
 און בטוחער זיך, ארומזעהענדיג און זיכער שאטנדיגע, דאס

 אויפגעהליבן׳ ערד דער פון איצט עם זיך האט גלויביגער
 זיך׳ מערן וואס און שאטנס די אן־יף ארום־און־ארום, אויף

 דערנעהעג• גרעסער, ווערן און אן קומען זיי ווי ארומגעקוקט,
 עם האט ;אויסגעזעסענעם דעם ארט זיין צו און זיך טערן

 שוין ווי און איבערנעמענדיג זיך עם האט געשטארקט, זיך
 דער צו און פארגייענדיגער דער זון דער צו אייננעמענדיג

 ביי גרויס און שטאלץ מיט געקוקט, אנטשוויגענער נאכט אליף
 האט געוואוסט! בייטאג נאך האט וואס און נצחון מיט זיך,
 וועט זון די ביז וויילע, א געשטאנען און געווארט נאך עם
 אונטערגעבן. זיך נאכט דער וועט מדבר די און זעצן׳ זיך
 ארום־און־ארום און שטיל אז אויסגעווארט, זיך ס׳האט אז און

 טונקלקייט און באלייגט, זאמדן די זון־פארגיין נאך זיך האין
 האריזאנטן און ווייטן אלע פון זיינען שווייגעדיגקייט און

 ה^ט — געקומען׳ נאכט אויף און מדבר־בעט צו און אהער
 אויסגע־ און לאנגן פון אפגעטיילט, דאן ארט פון עם זיך

 עם זיך האט איצטיגן, אויך און גאנצטאגעדיגן פון ווארטך
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 צוויי־ א בריאהלע א פון געשטאלט אין און ארויסגעשפאנט׳
 א און מענשעלע א ביידר׳ערדיגס, און קליינס א פיסיגס,

 וואו ארט, צום און וועג, אויף און מדבר אין האט הויקערל,
אוועקגעלאזט. זיך געוואוינט, האט הייליגער דער

 אויף און נידעריג שרצים־טריט, שטילע מיט שטיל
 און ערד דער אויף אזוי עס זיך איז אנגעשפארט, שטעקן א

 שוין איז זונען־שיין פון ארויסגעגאנגען. פארנאכטישן אויף
 שוין זיינען פארגיי־שטראלן די און געווען׳ נישט זכר קיין

 שטילקייט א דאן האט מדבר אין און לעצטע, די אייסגעלאשן
 קיינעם פון און באשטענדיגס און אוונטיגס אן געהערשט,

 נישט מדבר די חאט פויגל־פליגל קיין און געשטערטס, נישט
 נישט שטויב איר האט ווינטעלע און ווינט קיין און באפזיילן,

 ארוייסגעגאנגען׳ ארט זיין פון הויקערל דאס זיך איז דערהויבן.
 און בנעימות׳ מדבר אויף און נאכט אזייף פארנאכטישן פון

 הו׳יקער־זיפצעלאך מיט און שטעקן־שפאן מיט און שטיל
 און געווען דר׳ערד ביז דעם איז קלייד דאס און פאמעליך;

 און לאנג און דארט, דערגרייכט פיס־קנעכל די איבער ביז
 דעם אין עס האט ברייט־נזיריש? און פאלעדיג גרויים־ארבלדיג,

 פיסלאך די מיט און הענטלאך די מיט עם האט געשפאנט׳
 אלע עס האט געפלאנטעט׳ זיך פאלעס אין און ארבל די אין

 און מיה מיט און אריינגעשטעקט זאמד אין שטעקן דעם מאל
 דעם נאכגעטרעטן, אים טריט און פיס מיט שוועריגקייט, מיט

 פון און אזוי און נאכטרעטנדיג׳ אים און אזוי און שטעקן׳
 שפעטן אין און אוונט אין לסוף איז אפשטייענדיג׳ נישט אים
 צוקו־ און צוגעקומען הייליגנס דעם פאר און הייל דער פאר

דערזעהן: אט־וואס מענדיג
 מדבריש דערווייטערט, לעבעדיגן אלעם פון און ווייט

 הייל אין טיף האט ארויסגענומען׳ וועלט דער גאר פון און
מדבר־ פון געברענט, דאן נאכט־לעמפעלע א הייליגן ביים
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 באקומע־ א געבעט א דורך בוימל׳ פון און קנויט דער גראזן
 דאס סטעליע׳ די און ווענט די לעמפעלע דאס האט נער:

 הויז־ראד אויף און באלויכטן, אוונטיגע דאס און הייל־טיפקייט
 פארשמאל־ שוועל אויף און טיר אויף און דארטיגע׳ כלים אוץ
 פאר און אליין דאן הייליגער דער איז געווארפן. שיין א טע
 פנים מיטן געלעגער׳ זיין פאר ער איז געווען׳ שלאפן זיין
 לייגן־זיך פאר און נאכט פאר און געשטאנען, וואנט דער צו

געווען. אריינגעטאן זייניגער א אין און תפילה א אין
 דעס צו און שוועל דער צו נעהענטער הויקער דער איז

 באוויזן׳ שטיל זיך און צוגעגאן צוגעקומען׳ אריינגאנג
 ער איז פאדהאלטף זיך אריבערטריט פארן און שווייגנדיג

 דאס און הייל די פריהער ער האט געבליבן׳ שטיין אזוי
 פאר און הייליגן דעם דערנאך ארומגעקוקט׳ אינעווייניגסטע

 און אים אוייף געקוקט און באטראכט׳ וואנט־זיך־האלטן זיין
 פלייצע זיין פון און לענגער׳ און לאנג אויפגעהערט׳ נישט
 מיט און דורכדרינגענדיג און אראפגענומען׳ נישט אויג קיין

 דורכנע־ מיט פארשטאנד מיט און מבינות מיט קוק׳ געניטן
 אלץ׳ און דערנאך און אפקוקנדיג׳ און לסוף און מענדיגן•

 א האט ווערנדיג׳ געוואויר קוק זיין דורך געדארפט׳ וואס
 ארויס־ ברוסט דער פון און אומיסטנע אן שטילס׳ א הוסטעלע
 אנקומען׳ זיין וועגן און זיך וועגן און ארויסגעהוסט׳ גערופנס׳

 מודיע געפינען־זיך שוועל דער אויף און שטיין זיין וועגן
געווען.
 דער האט הערן אנגעהויבן נישט און געהערט׳ נישט און

 און לאנג ער איז הויקער• פון הוסטעלע דאס הייליגער
 דער צו פנים מיטן און אויסדרייענדיג נישט זיך נאך צייט א

 פארנומען תפילה זיין מיט און פארטיפט געשטאנען׳ וואנט
 געוואוסט! נישט זיך׳ טוט אים הינטער וואס און פארטאן געווען׳

 און פאמעליך האט ער אז געענדיגט׳ האט ער אז נאר
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 אראפקרמענדיג׳ וועלט אנדער ארן ווייטער א פון ווי בארוהט׳
 וואנט זיין פון און הייל דער צו צוריק אויף קערפער זיין

 שוועל דער פון און פלוצלום ער האט אזויי אליסגעקערעוועט׳
 ־ ט ש ני א און אנקומענדיגס אן עפעס דרויסנדיגער דער

 דעם אהין ער האט דערפילט• ן י י ז ־ ט ר א ד געוויינטס
 מיטאמאל׳ און׳ געטאן קוק א אהין ער האט אויפגעהויבן׳ קאפ
 היילישער דער אויף און טיר דער אויף זיך׳ אומגעריכט און

 זיין מיט און שטיין זיין מיט שטעקן׳ זיין מיט הויקער דעם
געטראפן• שטילקייט
 נישט ווי מינוט׳ אפאר און שטיל הייליגער דער האט
 בא־ גערן נישט און פריינטליך נישט פרעמד׳ און צופרידן
 נאך שוועל דער אויף און באטראכט הויקער׳ דעם טראכט

 פונדערווייטנס אים און אים אויף געקוקט שטייענדיג׳
 האט קוקנדיג, הייליגן אויפן הויקער׳ דער צוריק האלטנדיג?

 איינס אזוי אוויילע זיי זיינען איינגעהויקערט• זיך מער נאך
 געזאמט׳ האט הייליגער דער און געשטאנען׳ אנדערן אנטקעגן
 קווענקלען גאכן און דאן און געקווענקלט; זיך ווי און געווארט
 שוועל פון און געקערעוועט הויקער צום זיך דאך האט ווייניגן

אריינגעבעטן! אים הייל אין
אריבער• טרעט און אריין קום —

 די איז הויקער דער געפאלגט׳ האט הויקער דער און
 ארייב־ הייל אין איז הויקער דער און אריבערגעגאן׳ שוועל

 מיט היימיש־זיין זיין פאר און הייליגן פארן און געטראטן
געקומען• קליין־געוואוקס און ט־היימישקייט ש י נ זיין

דערמדבר? אין הויקער דער זאגן וועט רואם און -
 זיך האט געמאכט וויסנדיג נישט און געענטפערט נישט

 ער האט הייליגן׳ פון פראגע דער אט אויף הויקער דער
 ארום- פריהער אנקומענדיגער אן אורח אן ווי און שטיל נאר

 ווענט די ארומגעזעהן׳ היילישע דאס און הייל די און־ארום
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 שוועל־אריבערטריט דעם און באדן דעם סטעליע׳ די און
 אויף ארט אן ווי קוקן בשעת און צייט גאנצע די באטראכט׳

 און דערנאך און געזוכט? זיך אראפלאזן אויף און זעצן זיך
 הייליגנס אויפן אויגן די מיט זיך האט שוין׳ באטראכט אלץ

 האט דערזעהענדיג׳ דאס און באלד און אנגעשלאגן׳ בעטל
 ווי און קרעכצנדיג און אויפגעהויבן׳ הייליגן צום אויגן די

 אויף דארט׳ ארט אן אויף רשות קלאגנדיג׳ זיך מידקייט אויף
געבעטן: פארנעמען אפלאץ אויף און אראפלאזן זיך

 דאם האט - ווייטן פון וועג פון און מיד בין איך -
געזאגט• הויקערל
 דער האט - זעצן זיך ערלויבט ס׳דיר און זיך׳ זעץ -

געענטפערט• הייליגער
אראפגעלאזט• זיך האט הויקער דער און
 דער האט - איך? קריג מדבר דער אין טרונק א און -
געפרעגט• הויקער
 אים און געענטפערט הייליגער דער אים האט - יא -

גענומען• באדינען
 און צוגעגאנגען שוועל דער צו איז הייליגער דער און

 הויקער צום זי ער האט גענומען׳ וואסער־קרוג די דארט פון
 צו און האנט זיין אין און צוגעבראכט׳ זיץ־ארט זיין צו און
 צו דארשט זיין אויף און טרינקען צו אויף מידיגקייט׳ זיין

דערלאנגט• זי שטילן
 אפגעשטעלט נישט און געשלונגען׳ און געטרונקען און

 וואסער דאס הויקער דער לאנג האט אויפגעהערט נישט און
 געהאלטן׳ פארשטעלט פנים דאס צייט גאנצע די כלי׳ פון

 אויף אנדערן מיטן און אינעווייניג׳ אויף אויג איין מיט נאר
 אפגעטרונקען׳ האט ער אז און געקוקט• אריבער־און־ארויס

 היי־ דעם צוריק דערפרישט און דאנק מיט האט ער אז און
 צו ער האט אפגעגעבן׳ געדארפט נישט שוין און קרוג די ליגן
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 שוין און אויפגעהויבן׳ זיינע צו גלייך שוין און אויגן די אים
 און אויפגעלייגטער צו״זיך־קומענדיגער׳ ווי און היימישער

 געלעכטערל א און מיינעלע א מיט נאר פריי־זיך־האלטנדיג׳
געטאן: פרעג א אט־וואס אים

 דיר ביי דארט איך האב אזוינס וואם און כע♦•• כע׳ -
כלי? אין געזעהן
 איבערגעפרעגט הייליגער דער האט - כלי? אין וואס -

פארשטאנען• נישט און
טרינקענדיג• געזעהן דארט איך האב עפעס -
געזעהן? וואס -
 האט הויקער דער און - אליין זעה און קוק א טו -

 אויף און אנגעוויזן קרוג דער אויף האנט א מיט הייליגן דעם
 געהייסן• אריינקוקן אים דארט וואסער דעם אויף און אינעווייניג

 פנים זיין צו קרוג די געפאלגט׳ האט הייליגער דער אז און
 די אריין וואסער אין און טיף און אריינגעקוקט אהין גענומען׳

 טונקלקייט אין און פלוצלום ער האט אזוי געווענדט׳ אויגן
דערזעהן: אט־וואס דארט
 נאך זון און זאמד׳ דער אויף ער פארטאג׳ א ארן מדבר א

 איר פאר און זון־אויפגאנג דעם פאר ס׳איז • • • הימל עק אויף
 אין און שלאפט נאך מדבר דער אין אלץ און ארויסווייזן־זיך׳

 מדבר" דער אין דאן ער ליגט פארזובקען• חלום אין און נאכט
 פריה גאנץ שטייגער׳ זיין פארטאג ווי אין באשטענדיג ווי מיט׳
 און קניט׳ און ער ליגט תפילה; זיין מויל זיין אויף מיט און

 נאכט צו א - נאכטישער א נאך הימל א איז קאפ זיין אויף
 געעפנט••• איז הימל דער ארן שטילער׳ א ארן איבערגעגעבענער

 ארן געבן׳ קאן הימל אין ורי און טיף׳ איז געעפנטע דאס און
 א קיילאכיגע׳ און גרויסע א געמאכט׳ מלאך־ראד א איז טיפן אין

 א און אראפקוקנדיגע אן שווייגנדיגע׳ א אבער לעבעדיגע׳
 טייבעלע א אינערוייניג׳ און ראד׳ דער אין און • • • פארגאפטע
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 קיינעם מיט וו$ס זויבערקייט׳ ארוס זיף ארוס זיף דרייט דארט
 מלאכים פאר און ארויף קוקט און אראם קוקט פארנומען׳ איז

 אונטן־פארטאגן׳ מיט און זיך מיט און הויך מיט זיף בארימט
 מיט מדבר׳ ווייט־ווייטער מיט און שטיל און דארט ערד מיט

דארט••• קניט ער וואס מענש׳ מיט און זון אהן נאך זאמד
 צו־ כלי דער פון אויגן די הייליגער דער האט - !הא -

 אנגע־ זיי בעטל־זיצנדיגן אויפן הויקערל׳ אויפן און געכאפט
דו? ביסט ווער - שטעלט:
געענטפערט• דערהויקער האט - מדבר דער אין אורח אן -
? מדבר דער אין דו האסט געדארפט וואס און -
האבן. חסד דיין צו און דיר צו -
אזוינס? וואס און -
אויפגעגעסן• מיך האט קנאה די -
? וואס איז -
אויסהערן• מיך דארפסט דו און מעשה׳ א דאס איז -
איף הער -

:אגגעהויבן האט הויקער דער און
 איך האב געגלויבט׳ לייט אין און גאט אין איך האב -

 מיין פון געטראגן׳ הויקער מיין און שטראף מיין גוטן מיט
 גאס אין און יוגנט דער פון ארוים׳ שטוב פון און קינדהייט

 פון און געשפילט קינדער מיט זיך איך האב אריינגעקומען•
 ע ר ע ט ל ע און געווארן׳ עלטער געווארן׳ אפגעזונדערט זיי

 האב אנגעהויבן׳ קלאגן זיך איך האב אויסגעטיילט• מיך האבן
 אפ־ זיך איך האב געהאלטן׳ מן־הצד און דערווייטערט זיך איך

 זיי זיינען געגאנגען• נישט וועגן חברימס מיינע אין און געטיילט
 לעבנס אלע מיט זיי האבן פארגעסן׳ מיך און געווארן עלטער

 פלעגן גענומען• געקאנט׳ וואס יוגנט׳ און צייט פון און געלעבט
 געדענקט׳ נישט מיך זיי האבן - באגעגענען אמאל מיך זיי
 זיי האבן - געקומען נאז זייער פאר און הארט זיי איך בין
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 און צוגעזעהן אלץ דאס איך האב געהאט• רחמנות מיר אויף
 געקומען נישט סטעזשקע זייער אויף איך בין אויסגעמיידט׳ זיי
 פארשטעקט זיך איך האב געוויזן׳ נישט לאגע און לייד מיין און
 מיין מיט נעכט די איך האב געבליבן׳ חבר א מיר אליין און

 מיך איך האב פארבראכט• ווענט פיר מיט - טעג די און בעטל
 וועגן עלטערע פון און מענשן פון דאך איך האב באטראכט:

 גע־ זיך איך האב געהערט׳ פעלער־היילער און כישוף־מאכער
 וועל זיי צו און גיין׳ וועל איך און גיין וועל איך - :קלערט

 מיין און מיר פאר - פאדערן וועלן זיי וואס און קומען׳ איך
 און פעלער מיין זיי איך האב געקומען׳ זיי צו איך בין לעבף

 א פון און פריהער געהיילט: מיך זיי האבן באוויזן׳ הויקער
 טראפנדל׳ א און טראפן א געצאפט׳ בלוט מיר פינגער מינדסטן

 האבן נישטגעהאלפן; עס געשפראכן׳-האט און "געזאגט" און
 האב גענומען׳ רויכערן זייער״שווארץ־קונץ מיט דערנאך מיך זיי

 געגלויבט איך האב געקראכן׳ קעלערס אין און געלאזט זיך איך
 מיך זיי האבן געשטאנען׳ געווירצן מיט פייער־פאנען פאר און

 זיך צו דערנאכדעם מיך זיי האבן פאררויכערט׳ און גערויכערט
 צו אייף און זיי ביי איך בין גענומען• ן ר ע י י ז א פאר און

 אלט־קעץ מיט געבליבן׳ קעלערס זייערע אין און זיי דינען
 מיט שמאטעס׳ מיט און פוילווארג מיט און פגר־הינט מיט און

 געברעכטע' און געבראכענע מיט אפגעקראכענע׳ מיט און לצים
 פליכעס• מיט און בלינדע מיט און אלטע׳ מיט און שדים מיט און

 באפוילן זייערע געפאלגט׳ און געטאן זאכן זייערע איך האב
 ביי און געדינט זיי איך האב הערן׳ ט ז ו מ ע ג און געהערט

 פאר־ שטן־האר צום לסוף מיך זיי האבן אויסגעדינט• זיך זיי
 זייער אליף פלעדער־מויז׳ א פאר און רענדל א פאר קויפט׳
 ער האט אריין׳ רשות זיין אין איך בין געקוילעטער• א שוועל

 מיאוס מיר מיט זיך ער איז געפייניגט׳ מיך און געטאן מיר מיט
 געווען מטמא און געשענדט פאראומרייניגט׳ מיך און באגאן

81 6



 הארץ דאס מיר ביי לסוף און געשפיגן׳ מיר אויף דערנאך און
 אזוי און פארהאנדלען׳ שדים־מערק אויף ראם ארויסגענומען׳

 אויף פאראומווערדיגט׳ מיך און אזוי און באנומען׳ מיך און
 געגאנגען איך בין אפגעלאזט• מיך וואנדערן אויף און וועלט

 מענשן׳ און ישובן איבער און זיך געשלעפט לאנג געגאנגען, און
 אויך און געווארן נמאס לעבן מיין און וועלט מיין מיר איז

 פון און לסוף זיך איך האב אומזיסטיגע• דאס שלעפן־זיך מיין
 אנגע־ זיך מדבר דער אין וועג א און ארויסגערוקט ישובן די

 און אהער גרויסן מאטערן־זיך נאך און לאנג און פרעגט׳
געקומען• הייל דיין צו און דיר צו אצונד׳
נו? און -
 און דיר אויף איינציגן׳ מיין אויף דיר׳ אויף איצט און —

 איז חסד דער און הייליג׳ און גרויס ביסט :הילף לעצטע מיין
דיינער•
בעטן♦ דיר פאר איך וועל —
ווערן? געהערט נישט וועסט דו אז און —
הימל• פון דאס איז —
 שטארק און אפגעענטפערט הויקער דער האט - ניין! -

אנגעשטעלם• קוק זיין הייליגן אויפן שטרענג און
הויקער? דו׳ רעדסט וואס -
אמת• ריינעם דעם און הערסט׳ דו וואס דאס׳ -
פארוואס? -
געטאן• אזוי נישט האבן גרויסע ווייל -
דען? ווי -
 אזייף טויט דעם און אויסגעמאסטן און אויסגעצויגן זיך -

געגומען• זיך
געוואלט? דו וואלסט וואס איז -
דערטר$גן• ק$נסט און מעכטיג און גרויס ביסט -
וואס? איז -
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 נעמען׳ אומריינקייט און הויקער מיין זיך אוייף דו ז^לסט -
ן♦3גע גלייכקייט דיין און ריינקייט דיין מיר און

 נישטגעענטפערטהאטדער גארנישט שוין און פארשוויגן און
 האט לעצטע• זיינע ווערטער די אוייף הויקער דעם הייליגער

 און אנגעשטעלט אויגן די אים אויף ערנסט און שטיל נאר ער
 אבער האט הייליגן אויפן הויקער דער צוריק געקוקט׳ אים אויף
 נאך קוקן׳ נאך און לסוף און ;אליסגעהאלטן נישט קוק דעם

 ווער פארשטאנענעם׳ נאך מיושבדיגן׳ נאך און לאנגן
 ווידעראמאל זיך הייליגער דער האט אים, פאר ס׳זיצט

 פראגע ערשטע זיין נאכאמאל און געקערעוועט אים צו
איבערגעחזרט:

הויקער? דג ביסט ווער -
 דער האט - געקומען חסד דיין צו פעלער מיין מיט -

געענטפערט• הליקער
 באלד און געזאגט הייליגער דער האט - אמת נישט -

 און ארוייפגעלייגט האנט א אקסל זיין אויף צוגעגאן׳ אים צו
 הייסנדיג׳ און שאפנדיג אים׳ אויף האר א דאך און גוטן מיט
געהייסן• זיין מודה זיך ווי

 הויקער דער האט זיך אויפגעשטעלט און אויפגעשטאנען און
 זיין און צוגיין הייליגנם נאכן לאנגן זיצן פון און בעטל פון

 און פיס זיינע פאר ער איז דעמאלט׳ ארויפלייגן אים אויף האנט
 ווי הייליגן׳ פארן און קליין און נידעריג געבליבן׳ הויך זיין פאר
 דער צו אויגן די און אראפגעהאלטן קאפ דעם און וודוי׳ פאר
 זיך׳ גערירט נישט און געשטאנען אזוי ער איז געזונקען• ערד

 און אזלי און גענומען׳ זיך אויף שטראף די ווי און געשוויגן
 און ווייטערדיגע דאס שטיל־שווייגנדיג׳ און אזוי און שטייענדיג׳

 און אויסמיידן נישט שוין ווי ווייטער׳ פארקומען ס׳וועט וואס
געקאנט• מאכן אנדערש נישט

הויקער? דו׳ ביסט ווער -
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 אומבאמערקט און שטיל ווי הייליגער׳ דער האט דערזעהן און
 פון ארויס קלייד אונטער פון און אונטן רוקן פונם זיך האט

 א און שטעכיגער א איינער׳ אן פליגל־שפיץ א פריהער הוייקער
 זיך גרויסער א ראב א פון ווי און צעשפרייזטער א שווארצער׳

 1או ארט אויפן נישט געבליבן׳ הענגען און באוויזן זיך באוויזן׳

 דאן׳ און זיך! ס׳מאכט ווי און שלעפ״איבר׳ א ווי און משונה׳
 אפגעטרעטן עטוואס און ערשטן נעבן זיך האט צווייטער א און

 דער נאד גלייכע׳ נישט אבער פאר׳ א שוין און ארויסגעוויזן׳
 האט אנגעזעהן• קירצער צווייטער דער און לענגער׳ ערשטער

 דער פליגל־ארויסווייזן־זיך בשעת און פאמעליך־פאמעליך זיך
 אים האלטן זיין און האנט הייליגנס דעם אונטער פון הויקער

 דער און באפרייט׳ אקסל זיין און געזאגט נישט ארויסגערוקט׳
 דער צו זיך האט הויקער דער און געלאזט׳ אים האט הייליגער

אוועקגעלאזט• טיר
 גע־ שטיין געקומען*און טיר דער צו אזוי הויקער דער איז

 ער האט געווארט• און געזאמט אזוי וויילע א ער האט בליבן׳
 אויף ווי קערפער׳ האלבן און ארויס אויף קאפ דעם דערנאכדעם

 לאנג און געקוקט און איבערגעבויגן׳ טון׳ קוק א אינדרויסן
 דערזעהן• דארט געדארפט׳ וואס ווי און דערנאך׳ און געקוקט׳

 באוויזן קלייד אונטער פון פליגלען די פלוצלום אים ביי זיך האבן
 דער אויף און מיטאמאל׳ און ארוים׳ הויקער־ארט אדיפן און

 א זיך אנדערן אנטקעגן איינס און לעבעדיג קומענדיג׳ פלייצע
 און מעכטיגע באפעדערטע׳ און שוועבנדיג און געטאן׳ שטעל

 מיט־ און גרייטע• שוין ארויספליהען אויף און אנגעדרודלטע
 דער פון זיך האט הויקער דער און זיי׳ מיט מאך א און - אמאל

 אין און ארויים און געטאן׳ הויב א אינדרויסן צום שוועל־שטייענדיג
 • אוועקי• מדבר דער אין און הויך דער אין גרויסער׳ דער נאכט

 דאן הייל אין אליין הייליגער דער איז געבליבן שטיין און
 איבער־ הוייקער׳ פון פארשוואונדן־ווערן נאכן און נאכןאפפליהען
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 זיין פאר און אליין זיינע׳ פאר ווענט די פאר און געלאזט
 נישט זיף גערירט נישט און געשטאנען אוונט• אין לעמפעלע

 נישט אוועקגעפלויגן איז הליקער דער וואוהין און ארוייסגעגאן
 שווייגנ־ א זיינער׳ א מחשבה א מיט און שטיל נאר נאכגעקוקט׳

 הייליג־שטאמעג־ פון און הייליגער א דערהויבענער׳ און דיגער
 פארגעקומענעם אוונט נאכן און פארגאנגענעם טאג נאכן דיגער׳
,געבליבן בלייבן צו איר אין אזוי און נאכט׳ דער אויף און אליין

ב
 גע* איז מארגן דער און פארגאנגען׳ איז נאכט יענע און
 זיין צו און סדר זיין צו זיך האט הייליגער דער און קומען•

 די אין אלעמאל ווי און תמיד ווי גענומען׳ לעבנס־שטייגער
 מדבר׳ דער אין און מיט דער אין אוועקגיין׳ אויף פארטאגן

 דער אין און דערנאך און זיין׳ צו מתפלל תפילות זיינע אויף
 בלייבן׳ דארט שוין פריהמארגן אויף און אומצוקערן׳ זיך הייל
 פאר־ דאן זיך טאג אויפן און ארומקוקן זיך און טון צו אויף

 מענשן א און טרינקען׳ צום וואס און עסן צום וואס גרייטן׳
 זון־אויפגאנג מיטן ערשט הייל אין ער פלעגט נויטיג• איז וואס
 און ארום און ווענט די פריהער דאן ער פלעגט אומקערן׳ זיך

 צוקלייבן׳ דארט און נעמען זיך און באטראכטן׳ היימישע אלץ
 זיך בעטל דאס און ברענגען׳ דארט ארדענונג אין אלץ און

 און דערנאף ארן פארגרייטן• לאמפ אוונט אויף און פארבעטן׳
 צו און שוועל דער צו ערשט ער פלעגט אפגעטאן׳ שוין אלץ
 מיט און נעמען וואסער־קרוג די דארט פון צוגיין׳ דאן טיר דער
 זוגיגער מדבר איבער און שטיל און ארויסגיין׳ הייל פון איר

 פאר־אים־אליין־נאר־וויסיגן׳ און;וואס קוואל׳ זיין צו ווייט
לאזן• זיך

 א ביי און פעלז א ביי קוראל דער זיך האט געפונען און
 ריטלאך־געוויקסן צווישן און גראבן א אין פעלזישן׳ א צופוסנס
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 א פון און טיף א פון קוואל דער האט איינגעדעקט? ד$רט
 ארויסגעקוועלט׳ קלארער א אויף און זאמד א אויף פארבארגעניש

 און מויל א מיט פארשטעלטקייט א פון און קאלטקייט א פון
 און זויבערע דאם וואסערל׳ דאס האט וואסער־מיילעכלז א מיט

 מאכנדיג׳ זיך ריטשקעלע א און פאמעליך שטיל־שטראמיגע׳
 דעם צו פלעגט געציורקעט• פעלז אונטער פון און ארוייס אויף
 גריבל א אין זי ער פלעגט קומען, קרוג דער מיט הייליגער דער

 אוועקשטעלן אוועקשטעלן׳ ריטשקעלע אונטערן דארט־געמאכטן
 אוים־ דאם — שטיין דעם פאר אליין און וואסערל׳ אונטער און

 פלי׳ אין קומט וואסער דאס ווי קוקן׳ דערויף און ווארטן
 און צו־ביסלאך פדיהער וואסער: צו גייט וואסער דאס און

 און אנפילנדיגער אלץ דערנאך און קלינגענדיג׳ באדן אויפן
 אז און געווארן׳ דערפולט איז קרוג די אז און מערער•

 איבער און אריבער ראנדן די איבער שוין איז וואסער דאס
 צונעמען און אויפהויבן - געגאנגען׳ גיסנדיג און מליל

 האנט איין מיט גריבל׳ פון קרוג די הייליגער דער דאן פלעגט
 באדן פארן אנדערער דער מיט און אננעמען אויער פארן זי
 וויילע א אזוי איר מיט זיך ער פלעגט אונטערהאלטנדיג׳ זי

 שטייעי־ איר מיט אזריארן ער פלעגט פארזאמען׳ קוראל פארן נאך
 קוראל קוקנדיג׳ אזוי און שטיל׳ און קוקן קוועלנדיגן אוייפן דיג

 צום דאן זיך ער פלעגט אפגעבענשט בענשן• קוועלן ווייטער אויף
 פלעגט אויסקערעווען׳ פלייצע דער מיט קוואל צום און פעלז

 פולער א מיט און שטיל און אוועקגיין׳ זיך און פארלאזן זיי ער
 - געקומען אהיים אומקערן• זיך הייל זיין צו און אהיים קרוג
 די הייליגער דער דאן פלעגט אראפלאזן און אנבוייגן און

 אוועקשטעלן זי תמיד׳ ווי ארט׳ איר אויף און שוועל צו קרוג
 און אריינגיין׳ הייל אין אליין און אוייפהויבן זיך דערנאך און

 צו־ דארט וואס־מען־באדארפט און הייל אין נאך און שטיל
נעמען• זיך טאגעדיגער דער צו און סעודה דער צו גרייטן׳
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 קרייטאכצער די זיך ביי הייל אין הייליגער דער פלעגט
 זיי ער פלעגט באקוקען׳ אין־דער־מדבר־אנגעקליבענע די

 דערווייטערן׳ נישט־גוטע די איבערקלייבן׳ און ארומרייניגן
 אין דערנ^ך זיי ער פלעגט אפלייגן. זייט א אין גוטע די און

 געווארן׳ ריין זיי זיינען ; שווענקען שיסל א אין און וואסער
 אויסן און ארויסגיין דרויסן אין זיי מיט דערנאך ער פלעגט

 גע־ א גריבל א אין דארט ער פלעגט קומען׳ הייל פון מריל
 פאר־ זון דער פון און גראזן פון צעלייגן׳ פייער א מאכטן

 ער האט גרינג־ברענענדיגע. פון און מדברשע פון דארטע׳
 און גוטע די איבערגעקליבענע׳ די קרייטאכצער די דערויף

 און אליין און צוגעשטעלט כלי א אין איבערגעוואשענע׳ די
 פון דארט און שטיין א אויף אוועקגעזעצט׳ דעם ביי זיך

 ער פלעגט געזעסן. אזוי דערביי און אוועקגעלייגטן׳ לאנג
 און אונטעררוקן פארריכטן׳ פייער דאס מאל אלע און שטיל
 צע־ עס זיך האט אונטערלייגן׳ דעם גראזן נייע מאל אלע

 און ארויף און אויפגעפלאמט און אויפגעפלאקערט בדענט׳
 געקאכט• דערויף זיך האט געקעכץ דאס און אוייפגעגאן׳

 דאס הייליגער דער פלעגט אפגעקאכט׳ זיך ס׳האט אז און
 אין און אראפנעמען פייער פון און פארטיג־געווארענעם פון
 אין דעם מיט ער פלעגט איבערליידיגן׳ דאס כלי אנדער אן

 אליין און אוועקשטעלן באנק א אויף דאם אריינקומען׳ הייל
 געדארפט וואס און אפגעוואשן זיך און דאן און וואשן׳ זיך

 היי־ זיין צו און סעודה זיין צו פלעגט אפגעזאגט׳ עסן פארן
 דער־ פלעגט אפגעגעסן׳ און געגעסן אוועקזעצן• זיך לישער

 וואסער און קרוג מיט און כלים די מיט הייליגער דער נאך
 איבערוואשן זיי איבערוואשן׳ זיי און ארזייסגיין הייל פון
 און זיך טריקענען צו אויף אוועקשטעלן זון דער אוייף און

 אומקערן זיך צוריק און דאן אליין גאנצן׳ דעם טאג אויפן
צר אויף און לאנג אליף בלייבן׳ צו אויף און הייל אין און
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 און שעה א אמאל קוקן׳ צו ווענט די פיר אויף און שווייגן
 און דערנאך און פארברענגען׳ זיי מיט אזוי און מער אמאל

קומען♦ צו טאג גרויסן אין און פארלאזן הייל די
 אין הייליגער׳ דער פלעגט אנקומען און אוועקגיין און

 באשטימטן. א ארט אן צו און מדבר דער אין העלן׳ אין טאג
 אלע פון תמיד אלע אויף און טעג אלע אויף עם ער האט

 אל־ארומיגן פון העכער ארט דאס איז אליסדערוויילט׳ ערטער
 געמאכט זאמד פון און פארקיילאכיגט אנגעשיט׳ בארגיש
 גרויסן׳ א סטעפ א אין אלט־קבר אן ווי עם האט געווען*

 אוייסגעזעהן• פון־קדמוינים־פארבליבענער׳ און אוראלטער אן
 מיטן אין און טאג הייסן אין הייליגער דער דעם צו פלעגט

 אונטערקומען׳ צייט־האבנדיגע מיט און שפאן שטילע מיט
 מדבר דער דורך ווייט־ליגנדיגער׳ דער פון און הייל זיין פון
 קיין פון און שטיל און געלעגן׳ אוייפגעראמט איז וואס און

 בריאה קיין פון נישט געווארן׳ דערמאנט נישט לעבעדיגס
 פויגל קיין פון נישט בריאהדיגער׳ קיין שאטן פון נישט און
 דער פלעגט קיינמאל? דורכפליהענדיגן קיין פון נישט און

 פאר זיך און צוגיין צוגיין׳ דאן ארט יענעם צו אזוי הייליגער
 ברעג ביים און אנגעשיטן פון צופוסנס ביים אפשטעלן׳ דעם
 אין דעם פאר פארהאלטן זיך און שטיין און בארגישן׳ דעם

 דאן׳ און מנוחה• מיט דאס באטראכטן און קוקן און שטילן׳
 דעם ביי זיך ער פלעגט באקאנטע׳ דאס באטראכטן נאך און
 ארט׳ זיין אויף און אראפלאזן רוהיג־אוייסזעהענדיגן ביים און
 און געווען איז שטייגער זיין ווי באשטענדיגן׳ זיין אזייף און
אראפזעצן• זיך געוויינט׳ ווי

 אזוי איז הייליגער דער ווי מאכן: אמאל זיך פלעגט
 דער צו אויגן די מיט געזעסן׳ פארטראכט און בארג ביים

 ערגעץ ווייטן אין קוק זיין מיט און געקערעוועט מדבר
 אים׳ הינטער פון און זייט א פון זיך פלעגט אזויי אריינגעטאן׳
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 פארשטעלט־ הינטער פון און בארג־קיילאכיגקייט הינטער פון
 זיך חיה א אומגעריכט׳ און אויסגעוואקסן דארטיגן׳ קייט

 אנקומענדיגע אן שטיל־טאגעדיגע׳ א און גרויסע א באווייזן׳
 מיטן אזוי און עץ׳רגע 1פו מדבר־שווייגעדיגקייט פון און

 אומגע־ און שטילקייט מיט אזוי און אומגעוויינליכן אנקום
 דאן זיך ארט זיין פאר און הייליגן פארן גרויסן׳ ריכטקייט

אוועקשטעלן.
 זאמד־אייגוואוינער א מדברשער׳ א און לייב א איז דאס

 באקאנטער׳ הייליגנס דעם געווען׳ לאנגאנעדיגער א און
 פלעגט איינציגער• דער פריינט זיין און טאג־באזוכער זיין
 זייט דער הינטער פון אים ער פלעגט צוקומען׳ אים צו ער

 פאר ער פלעגט באווייזן• זיך פנים זיין פאר און ארויסגיין
 מיט בלייבנדיג׳ אים פאר און אזוי און בלייבן• שטיין אים
 היילינגס דעם ווי שטיל־באשטאנד׳ זיין מיט און שווייגן זיין

 אים אויף און פון־פריהער־קומען זיין שוין־דארט־לאנג־זיצן׳
 אפגעשטאנען און אפגעגריסט באגריסן? אויסווארטן,

 צום לייב דער דאן פלעגט אונטערקומען און - ביסל א
 זיך ער פלעגט בארגישן׳ דעם זיץ־ארט זיין צו און הייליגן

 קניענדיגער׳ א און שטילער א אראפלאזן׳ זייט זיין ביי
 ער האט שווייגן׳ צו געוויינט איז וואס און שווייגנדיגער א

 קער־ זיין און אראפגעלאזט׳ פאדער־פיס זיינע אויף קאפ זיין
 אונטערגעבויגן׳ זיי רוהיגקייט מיט און הינטער־פיס אויף פער
 אויגן די און קאפ דעם ער האט אוועקגעלייגט׳ זיך ער האט
 האט הייליגער דער וואוהין און ריכטונג׳ זעלבער דער אין

 ליגנ" ווייטקייט אין און מדבר דער אין געווענדט: געהאלטן׳
 נישט בארוהטקייט מיט און טאגעדיגקייט אין דיגער׳

 קיין פון נישט און קול קיין פון נישט - געשטערטן
 ערגעץ פון נישט און ארום פון נישט מינדסטן׳ קיין קלאנג

קומענדיגן•
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 נישט און שטיל און לאנג און געקוקט׳ אהין זיי האבן
 געשטערט׳ נישט אנדערן דעם האט איינער און אויפגעהערט׳

 דעם און געווען געטריי מדבר׳ דער ווי זיי׳ זיינען ביידע און
 זיי האבן ביידע און איבערגעגעבן׳ עלנטקייט זיין און טאג
 געדאנקען אנדערנס דעם האט איינער און געהאלטן׳ שטיל זיך

 געלעגן׳ דער און געזעסן דער איבערגעשלאגן׳ נישט
 אויסגע־ און וועלט דער גאר פון איינער׳ ווי זיי׳ ביידע און
 זיין צו און בייטאג צום יחידים׳ נאר מדבר דער צו און טאן

 שטיל זיי האבן עדות• שטילע נאר זון פאר און איינזאמקייט
 נישט ווארט קיין זיך צווישן און געקוקט אויגן מיט נאר און

גערעדט•
 אין־ווייט־ לאנגן פון פלעגן נאר׳ אמאל זעלטן־זעלטן׳

 זיי אנדערן אויפן איינער און אויפהויבן אויגן די קייט־קוקן
 אויפן הייליגער דער באטראכטן׳ דאן זיך זיי פלעגן אנשטעלן׳

 באכן און דאן׳ און קוקנדיג׳ הייליגן אויפן לייב דער און לייב
 דער פון וואס האנט׳ זיין הייליגער דער פלעגט אזוינעם׳ קוקן

 און האלז לייבם אויפן איר מיט און אויפהויבן׳ לייבן־זייט
 אויפן גלעטן׳ און קומען קומעץ׳ רוקן לייבם; אויפן אמאל
 שטילן? אין האלז־באוואקסנקייט אויפן און גלאטקייט רוקנס

 איבערן אזוי און האלטנדיג׳ דארט האנט די און אזלי און
 פאר־ לסויף דארט זי פלעגט פירנדיג׳ זי האר און פעל לייבם
 זיך מדבר־ווייטקייט דער צו אויגן די מיט ווייטער און געסן׳

 נישט־ זי און שטיל און פארלאזן דארט זי פלעגט ווענדנדיג׳
 נישט־מערקנדיג׳ אליין ןשוין און פארטראכט געדענקענדיג׳

 באוואקסב־ און פעל צווישן נאר׳ האר צווישן און סתם פלעגט
בלאנדזשען• איר מיט קייט

 מיט לייב און מאכן׳ זיך פלעגט אזוי און אמאל אזוי
 און אפזיצן באשטימטע זייער און צייט זייער פלעגן הייליגן

 איז צייט זייער אז און שווייגנדיג. אנקוקן זיך מדבר דער אין
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 אויפהויבן׳ ערטער זייערע פרן דאץ זיך זיי פלעגן אריבער׳
 בלייבן׳ זייערע ערטער די אויף נאך וויילע א אויפשטעלן׳ זיך

 פאר- נאך זיך זייערע בליקן מיט ארן אנדערן אויפן איינער
 באטראכטן׳ זיך אזוי שטיל ארן צרויי ארן מינוט א האלטן׳

 איינס זיי פקעגן שווייגנדיג׳ זיך אפגעבאטראכט ארן דאן ארן
 אריסקע־ זיך פלייצעס די מיט ארן ררקנס די מיט אנדערן צרם

 איז יעדערער ארן וועג׳ זיין זיך איז יעדערער ארן רעווען׳
אוועקגעגאנגען• היים זיין צר זיך

 פלעגן אויפדערנאכטן די ארן אררעקגיין פלעגן טעג די ארן
 האלב־טויטע די אויסגעלאשענע׳ שרין ארן נאך־זוניגע די קומען׳

 דאן האט מדבר די ארן פארגעסענע• וועלט דער גאר פרן ארן
 ארן אנגעהויפנט׳ זאמד־בערג אויסער געהאט׳ נישט חירת קיין
 אפגעשלאסב־ מיט געטראגן׳ וויסטעניש מיט האט בערג די פרן

 די ארן דערווייטערט• לעבעדיגקייט מינדסטן א פרן ארן קייט
 ארן זארג מיט געשוויגן׳ פארגעסן־לאנד מיט דאן האט מדבר

 די ארן בערג די ארום מיילן אויף זיך האבן טויט־מלוכה• מיט
 זיך נאכט מיט ארן דארטיגקייט מיט ארן אנגעבלאזן רוייטקייטן

 הערשנדיגער׳ אל־דארט אריף ארן ווייטער מיט איינגעהילט׳
 וואכנדיגער• גרעניצן אלע אריף ארן קיניגנדיגער וויכטקייט מיט
 האריזאנטן אלע אריף אררם־ארן־אררם׳ אויף ארן נאכט אריף איז
 ווייט־ א ווי מדבר דער פרן געלעגן׳ דאן הימל א קיילאכיג ארן

 זיך האט געהערנדיגער• א איר צר ך א ד ארן זיך־האלטנדיגער׳
 אין אויסגעשפרייט׳ עקן אלע איבער ארן ווייט דאן הימל דער
 אין אראפגעלאזט עקן די ביי ארן הויך־הויך׳ ארן מיט דער
 ארן סך שטערן מיט מיט סאמע דער אין ער איז נידער• דער
 צו ארן אראם ארן געווען׳ אנגעזעצט גרויס סארשיידענער פרן
 פרן ווען זעלטן ארן טונקל׳ ארן פארבלאזן נידעריגקייטן׳ די

 שטערן׳ די זיינען געפינקלט• בלאס שטערנדל א מיט דארט
 א מיט ווי הימל־לענג גאנצע די אין־דער־מיט־לייכטנדיגע׳ די
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 9קא איבערן און איבערגעגאן וועג־סטעזשקע נישט־גלייכער
איבערגעטרעטן• הריך שטילער א מיט מדבר דער פון

 אהין זיך לייגן פארן אוונט אלע הייליגער דער פלעגט
 קומען׳ שטערן־הויכקייט דעם פאר און מדבר־מיט דער צו און

 אין אהין אויגן און קאפ און אוועקשטעלן׳ זיך און קומען
 אהין אויגן און קאפ מיט און אזוי׳ און אויפהויבן׳ הויכקייט
 שטילקייט איר און נאכט די זיך אויף פלעגט שטייענדיג׳ געווענדט

איינציגן• דאן זיך שטערן די צו און אליין איינער און נעמען׳
נ אויב דאס און ף׳ וי ר א אויפן ער לאנג׳ און שטיל

 אויף שטערן די פלעגן ן־שטיין׳ ט נ ו א פון זיין אויף ע ג י ד
 זיין און גיסן׳ ליכט קאלט און בלאסליכקייט זייער קאם זיין

 קיין נישט און מענשליכער קיין נישט מיט שיין׳ א מיט פנים
 איבערגעגעבן אזוי הייליגער דער איז באלויכטן• ערדישער׳

 געשטאנען׳ ארויסגענומען ארומיגן אלעם פון און פארטאן׳ און
 דאס און שעה די און פארגעסן׳ פלעגט צייט די און ארט זיין

 פאמעליך־פאמע־ זיך ער פלעגט געדענקען• נישט שפעטקייט
 צונויפ־ דארט הימלשן מיטן ווי פארגעסנדיג׳ זיך און אזוי ליך׳
 פילן׳ נישט דערווייטערטקייט דאס און ווייטקייט דאס גיסן׳
 ער פלעגט צווישן• אפ זיי ס׳שיידט און מהלך א פאר וואס

 דארט ער פלעגט ווערן? היימישער און היימישער אלץ דארט
 לאנג אויף אמאל מער׳ אויף און שעה א אויף פארבלייבן׳

 א פלעגט באשטענדיג און תמיד נאר זעהר• אויף אמאל און
 ארייג־ אויגן די אין אים פינקל־שווינדל א און שטערן־שיין

 אויפכאפן׳ זיך ער פלעגט אנטרייבן• טרער א אהין און קומען
 אויפ־ זיך און אראפקומען׳ שלאף א פון ווי און ווייט פון ווי

 פון ער פלעגט טון׳ גיי א עטוואס ארט זיין פון און וואכן
 אפטיילץ׳ זיך ארומיגן פונם ווי און שטיל און אפטרעטן דארט

 און לייגן זיך אויף זייניגער׳ צו הייל דער צו און זיך׳ צו און
אוועקגיין• פארברענגען׳ נאכט דער אויף
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 די פאר און נאכט אלע אזוי כסדר׳ אזוי און תמיד אזוי
 זיך שטילער און שטיין זיי פאר שטיל איינציגער׳ דער שטערן
 און צייט א און קוקן הימל־הויך אין און דאן און זאמען׳
 מדבר דער צו און דערנאך און הריך׳ דער אין אפזיין דארטן

• • • זיינער צו הייל דער צו און זיך צו אומקערן׳ זיך
 מיטן זיך האט איינעם אין אוונט אן אין מאל׳ איין נאר
געטראפן: אט־וואס הייליגן

 זאמד איר מיט דאן מדבר די איז מאל אלע ווי און שטיל
 נאכץ געלעגן׳ איינגעדרימלט שוין האריזאנטן אירע מיט און

 שטילגעווארענעם נאכן פארגאנגענעם׳ נאכן און פארנאכטישן
 מערב־זייט׳ אין און ווייט נאר אויסגעלאשן• ליכט לעצטן און

 פונם שיין־פאסיקל א איז נידער׳ דארט ערד דער ביי און אונטן
 זיך־ א פארבליבן׳ ר ע נ ע ז ע ו ו ע ג דער פון און זון־פארגאנג

 אהב־ און האלב־טויטס א בלייכליכס׳ א אין אויסלעשנדיגס
 אין שיין־פאסיקל דאס און ליכטיגקייט דאס האט מעכטיגס׳

 דער־ נשאר־ביסעלע מיטן און לעצטן מיטן מדבר־אוונטקייט
 אויפן באר באלויכטן׳ מדבר־מיט די נישט און דערלאנגט לאנגט׳

 אויפהאלטנדיג זיך שטארק־דערווייטערטן אויפן און הימל־ברעג
גרויסן• מיט שפאר מיט און אויסגייענדיג געצאנקען׳ און

 זיין ווי און הייליגער׳ דער שוין צייט יענער צו איז
 גע־ מיט דער אין און מדבר דער אין געווען׳ איז שטייגער

 אפצוריכטן׳ ביינאכטישן זיין אויף און געבעט זיין אויף קומען׳
 געשטאנען אריינגעטאן הימל אין שוין קוק און קאפ מיט און
 צו און שטערן די צו אויפמערקזאמקייט און מחשבה מיט און
 הייליגער דער ווי אט׳ איז געווענדט• אלץ־זיך־מערנדיגע די

 תמיד ווי און געשטאנען׳ פארטאן אזוי דארט שוין צייט א איז
 זיך׳ טוט דארט וואס און ארום פון געוויינשאפט׳ זיין ווי און

 וואס און פנים אין פלוצלום אים האט אזוי געוואוסט׳ נישט
 געטאן בלאז א דאן ווינטל א עפעס אויפגעהויבענעם הימל צום
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 נישט״געוויינ־ א אנקומענדיגס׳ ווייט א פרן און ווייענדיגס א
 וויי א אים אויף עם האט זעלטן׳ זיך מאכט עם וואס און ליכס

 אוים־ ווי און קאפ דעם באלד הייליגער דער האט געטאן;
 מדבר׳ אויף און צוגענומען׳ שטערן־הויך דער פון וואכנדיג

 געקערעוועט׳ געטאן׳ ווייע א האט ווינטל דאס וואנען פון און
 דערקענט׳ נישט ווייטקייט דאס ווי און געקוקט אהין ער האט
 פארענ־ א ערשט דאן אויפמערקזאס-און לענגער און לאנג

דערזעהענדיג: דאס פארשטאנען׳ באלד און דערזעהן דערניש
 אומ־ אן זיין׳ דא וועט אלעמאל ווי נישט און גייס א

 פארקומען׳ דא וועט זעלטן׳ זיך מאכט עס וואס און געוויינליכם׳
 פארקומענדיגן דעם צוגרייטן זיך און זיין גרייט ער זאל און
 און זיין גרייט ער זאל און אנטקעגן׳ פארשטייענדיגן דעם און
 נישט־בייגעוועזענע דאס און נישט־געזעהענע דאס צוגרייטן זיך

זיין• מקבל
באמת:- און
 הארי־ פארן און ווייטן פארן אזוי איז הייליגער דער ווי

 צו אריינגעטאנענקייט און אויגן מיט און געשטאנען זאנטישן
 בא־ ער האט אזוי געווענדט׳ פאר׳ קומט דארטן וואס דעם׳

 אויס־ זיך ערד מיט זיך׳ אנרוקנדיג און ווייט ווי מערקט׳
 אויפן זאמדן האבן ווייטן׳ פון פארבלאזנקייט מיט און מישנדיג

 זיך הימל־דאך אונטער און מדבר־גרעניץ אויף ווייט האריזאנט
 הימל־ראד און ערד האלבע ווייטע א שוין און אנגעקליבן
 בא־ א און דרייענדיגע א און שטויבנדיגע א פארבלאזן׳

 ווינט־ די האבן אויפרודערנדיגע; אן און אומרוהיגנדיגע
 געדרייט האלטנדיגע׳ זיך האריזאנט אויפן דערווייל די לאך׳
 און ארויסגעגאן נישט נאך דארט פון נאר זיך׳ געגרייט און
 געקווענקלט׳ זיך ווי אריבערגעטראטן׳ נישט מדבר־גרעניץ די

 דער אין זיך געשטארקט דערווייל און געוויקלט געקייקלט׳ און
 א פון און ווייט פון דארט׳ זאמדן די זיך האבן ווייטקייט•
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 אויף ארן געזאמלט געזאמלט׳ אנקומענדיג׳ ערגעץ זייט יענער
 אץ אפגעשטעלט זיך ווי אויפגעהאלטן׳ זיך מדבר־גרעניץ דער
 פון און געווייעט׳ דערווייל און באטראכטנדיג׳ פריי־פלאץ איר

 פון מיט דער פון נאר זעלטן־זעלטן און זייענדיג׳ גאך ווייט
 ווילד־ א מיט און בליצנדיגס א מיט חיה־אויג׳ א מיט זייערער
ארויסגעבליצט• פייערל

 אנגעקומען איינציגווייז׳ נאך דערווייל חיות׳ זיינען דאס
 קוק א נאר מדבר אויף דארט פון אריץ׳ זאמד־אנקום אין און

 קוק א אויף ווי אויסגעקערעוועט• זיך צוריק באלד און געטאן
 און זיך אויסדרייען אויף באלד און אהער׳ געשיקט טון צו

 אין מאל אלע זיך האט געבן♦ ידיעה א ערגעץ צוריק אויף
 א און חיה גרויסע א פארקומענדיגן אין און ווינטלדיגן

 און אריץ באוויזן׳ זיך ברעךאץ־שארף־קוק א מיט חיה שטילע
 פארביי־ און זייט א מיט דורכגעגאן׳ נאר גרעניץ דער פארביי

 דער־ זאמדן די האבן פארשוואונדן• צוריק באלד און גייענדיג
 גרעניץ דער אריבער אויך שטויב־דריידלאך איינציגע שוין נאך

 צוריק און אויסזעהן צו אויף און זעהן צו אויף ארויסגעשיקט׳
 לאזן׳ וועט צי מדבר׳ ווייטע די ס׳האלט ווי זאגן׳ קומען זיי
 ארויס׳ זיי זיינען דערגעגן• עפעס האט זי צי גערן׳ ז׳איז צי

 נאהענטער׳ גרעניץ דער ביי וואס ערד׳ דער ביי זיי האבן
 צו זאמד־דעה איר אום און ארומגעשמעקט׳ זי אנגעפרעגט׳

 זיך שטויבן מיט און איינגעשטימט דארט ערד די האט וויסן•
 צוגעגעבן אירע אויך שטויבן יענע צו זי האט געחברט׳

געלאזט• זיך מדבר דער צו יענע מיט אינאיינעם און
 ארויס* ווינט א ווייטן פון האריזאנט פון און דאן זיך ה^ט
 און פליהענדיגער א שטארקער׳ א און גרויסער א געלאזט׳

 מדבר דער אויף ער איז אלץ־אויפהויבנדיגער: וועג זיין אויף
 מים זאמדן׳ מיט און ווינט מיט - געקומען פליגל אויף און

 פארווייעט ער האט גרויסע; שטויבן מיט און שטייגנדיגקייט
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 וואס מדבר־שטיק׳ גרויסע א אויך און אלץ פארפר^שעט און
 זיך האבן אויפגעהויבן• שוין געלעגן׳ איז הייליגן דעם פאר
 אפטער שוין אויפגערודערטן זיין אין און זאמדיגקייט זיין אין

 נישט ערטער אויף און אריינדרייענדיגע זיך באוויזן׳ חיות
 מיט אומרוהיגקייט מיט אין צערודערטע און איינשטייענדיגע׳

 געבלאזן ווינטלדיג׳ געפינסטערט האט ווינט־וואנט די און גרויסן•
 חיה- אנדער אן מיט מאל אלע און געפרייכט־געשטורעמט׳ און

 און געמערט חיות די זיך האבן אויפגעבליצט• זיך־באווייזן
 ארוס אנדערן׳ ארום אייבם און אליין זיך אדום - גערינגלט

 לייבן זיך האבן טרעטנדיג• מאכט־טריט מיט און חיהשע רעדער
 מיט איינעם ארוס איינער און געוויזן פארפריהער און פאראויס

 און גרויס קערפער מיט גערעדלט׳ זיך לייבן־ראד מיט און גבורה
 און קנעפ מיט און אויפגעשטעלט׳ עקן און אנגעצויגן רוקנס מיט

 די ביי און זיי נעבן זיך האבן דארטן! קנעפ אויף האר ביסל
 קעץ- מיט געפלאנטעט׳ לעמפערטן און טיגערס זייערע ביי פים

 און שמעקנדיג׳ באדן דעם שפאן־לאפעדיג׳ קערפערדיגקייט׳
 און געהאלטן׳ אויסגעקערעוועט און ארונטער און קעפ מיט

 א ווי מאל אלע און ערדן׳ מיט געניסט און געפארסקעט
 דאן׳ און ארויסגעלאזט; ווילד־פליישיגן א און שלוקערטס א

 און גרויסע באוויזן׳ פלעק־קעץ זיך האבן טיגערם די באך און
 פלאם־ מיט און שטרענגע׳ און ביידר׳ערדיגע שווערגופיגע׳

 מעכטיגקייט זייער מיט און מאכט מיט ארויסגעפלאמט׳ אויגן
 ברענענדיגקייטן באשטענדיג פון זייערן מיט ברען מיט און
 געפלאנטעט׳ חיה־פלאנטער אין זיך האבן פלעק־קעץ די און

 אנגעשלאגן׳ זיך עפעס אין און פארטשעפעט זיך ווי מאל אלע
 אלע און אויפגעשטעלט׳ זיך צוריק און געווארן געשטרויכלט

 קאפ דעם פארהאלטן׳ טרעטן פון זיך אנדערע אן האט מאל
 גאר אין אויסגעשריגן און פארריסן׳ הימל צום ווי און ארויף

 אנקומענדיגן׳ שטורעם אויף און מדבר אויף אריץ׳ וועלט דער
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 קעץ די ארום זיך האבן םלעק־קעצישן! ווילד־געשריי מיט און
 בייזע׳ און דארע געוויזן׳ מדבר־הינט און מדבר־וועלפלאך

 מיט און איבערצוציילן׳ זייערע ביינער די און אויסגעהונגערטע
 ז געוואיעט וואיען־קללות מיט און הינט־פיסקעס פארשפיצטע

 אויף העלזער און קעפ מיט נבלה־שמעקערס און היעגעס און
 זייער מיט און נעז מיאוסע זייערע מיט פארריסענע׳ ארויף

 געהאט נישט נבלה קיין און געהיילט האבן העסליכן׳ אויסזעהן
געמאנט• ארומיגן פון און מדבר דער פון ווי און

 אינאיינעם אלע פון און מאל א מיט אלע פון דאן זיך האט
 אג* אן און גרויס א געמאכט׳ געדיכטעניש א און געמיש א

 איינס־פון־אנדערך און אינאיינעם־זיך־האלטנדיגס אן געלאפנם׳
 און איינגעלויף מיטן זיך האבן אלע און נישט״אפשטייענדיגם׳

 ווינט״וואנט מיט אין שטורעמדיגן מיט גערוקט׳ געדראנג מיטן
 צו און מדבר־מיט דער צו נעהענטער און געהענטער אלץ און
אונטערגעקומעף הייליגן שטייענדיגן איר אין

 זיין אנקום׳ שטורעמס דעם שוין האט הייליגער דער אז און
 האט הייליגער דער אז און פארגומען׳ גענעהענען זיין און קול
 געפונען׳ פארכאפט שוין פלוצימדיגן דעם אט פון זיך
 און ארט אן און געוואלט׳ אויסדרייען און אויסקערעווען זיך

 און פלוצלום ער האט אזוי - אפצוזוכן׳ ערגעץ שוץ־ארט א
 דער ביי און דערפילט׳ אנרירן אן עפעס זיינע ביי פיס די ביי

 און לעבעדיגס א עפעס באדן־שטייענדיגן זיין ביי און ערד
 דער איז דאס - פלאנטערן: דארט זיך באשעפעניש א ווי

 און ווארגער דער געפלעקטער׳ און גרויסער דער שלאנג׳
 אויסגעבייגלט־ זיין מיט און לענג זיין מיט מסוכנער׳ דער
 מיט און פלאטש־קאפ זיין מיט און געלעגן אים פאר קייט
 זיין פון הייליגן דעם אויפגעהויבענעם ערד דער פון זיין

 גע־ אומגעריכטקייט זיין פון און פארנומענקייט זיין פון שטיין׳
טארעט•••
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 אראפקוקנדיג הייליגער׳ דער האט — שלאנג?! דער -
 און אפגעטרעטן עטוואס ווי דערזעהענדיג׳ שלאנג דעם און
שלאנגי דער - פארוואונדערט: זיך

איך הייליגער! יא׳ -
דא? דו טוסט וואט און -
געקומען• זאך א מיט און דיר צו -
שטורעם? אזא פאר און צייט אזא אין איצט? -
שטורעם- דעם צוליב און דעם צוליב טאקע -
עסי הייסט וואט -
געשיקטער• א בין איך אלים: מיך הער -
וועמען? פון -
 דעם אט פון אהער׳ גייט עס וואט אלעס׳ דעם אט פון -

דיר אויף אן זיך רוקט עם וואס גרויזאמען׳
מיר? אויף -
 יא׳ עיקר• רעכטער דער ביסט דו וואט דיר׳ אויף יא׳ -

שייכות. גרעסטע דאם האסט וואס דיר׳ צו
פארשטיין• אן נישט הליב און נישט פארשטיי איך -
 ווייל אבער זעהר׳ דערציילן אויף און לאנג ס׳איז -
 זיך׳ דערנעהענט שטורעם דער און ניטא׳ צייט קיין ס׳איז
בקיצור - און אויט מיך הער

הער• איך -
 אהין אומקוקנדיג׳ זיך שטורעם אויף שלאנג׳ דער האט

 הייליגן׳ צום האלב און אהין האלב אנגעשטעלט׳ אויגן די
 און אומגעקוקט׳ זיך מאל אלע און געקוקט מאל אלע און

 אזוי און פארשפעטיגן׳ צו נישט אום און איילנדיג זיך אזוי
 אט־וואס האט וועלנדיג׳ מאכן בקצור דאס און גיך אויף

דערציילט:
 דורכגעריטן׳ אראבער אן מדבר דער דורך האט אמאל

 זיין פון און פארזינדיגטער א ווילדער׳ א און שטארקער א
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 האט וואט ארן פארשאלטן ארן ארויסגעטריבענער׳ אן שבט
 מיט לאנג איר אין ער האט סארלאזט• ישוב און היים זיין
 איבער און טעג איבער - געבלאנדזשעט שפיז און פערד זיין

 אהן און וועג א אהן זינען׳ א אהן און ציל א אהן זאמדן׳
 בראטנדיגער••• דער אויף און זון דער אוייף און כח׳ שוין
 געפל^נ־ פיס די מיט קוים און געווארן מיד איז פערד דאס

 און קאפ דעם און געזעסן פארשמאכט איז רייטער דער טערט׳
 אין - געברענט האט זון די און געהאלטן• אראפ שוין שפיז

 ביינאכט האט געדארשט מדבר די און רחמנות׳ אהן בייטאג
 צייט א שוין פערד מיט רייטער דער און שטערן• פאר אויך
 אהן אויסגאנג׳ אן אהן און קוואל א אהן וואסער׳ אהן און

 די און געגאנגען׳ איז צייט די און האפענונג• אהן און הילף
 אהן גרויס׳ איז מדבר די און אויסגעלאזט׳ זיך האבן בלחות

 און זיי׳ חוץ נפש׳ קיין און דארט׳ ברעג א $הן און עק אן
 א בייטאג א אין לסוף זיך זיי האבן פארשלאסן• און ארום
 שטיל דער אין פערד דאם - אפגעשטעלט מיט א אין מאל
 פון פארלאזטע ביידע און דאן׳ פערד אויף רייטער דער און

 פאר און לעצט פאר ביידע און אויסגיין פארן און הילף
 אר^פגעגאנ־ פערד פון רייטער דער איז וודוי••• מדברשער

 שעה א געשטאנען׳ דערביי און אנגעשפארט זיך דעם צו גען׳
 פערדס אויף קאפ זיין געשוויגן׳ און אנגעלענט און צוויי און

 וואס לאנג׳ פון חבר פאר לעבן׳ מיט לעצטן מיט און רוקן
 וואקסן זיין און אים מיט יוגנט זיין האט׳ געטיילט אינאיינעם

 זיין און פרייד זיין אויסוואוקס׳ זיין אויך דערנאך שבט׳ אין
 פארטריבן׳ איז איר פאר וואם זיגד׳ זיין אויך דאן און ליבע׳
 דער און מינוטן••• לעצטע ביז און מדבר׳ דער אין אהער

 צום נשמה־לעצטן מיט און ליפן פארדארטע מיט האט רייטער
 זאמד׳ אויפן און אזוי און געטאן׳ קוש א דאס צוגערירט׳ זיך פערד
געפאלן• גאט פאר און מדבר דער פאר ף׳ וי ר א פנים מיטן
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 ט<ןג" זיין סרן און הימל סתם גאט דאס האט דערזעהן און
 דער אין און הויך דער פון באלד ער האט דעמאלט• רוהען
 גע־ איז רייטער דער וואו ארט׳ צום אראפגענידערט׳ מדבר
 גע־ זיי אויף ער האט געשטאנען׳ נאך פערד זיין און לעגן
 שטילן׳ אין נאר באטראכט זיי און געשטאנען וויילע׳ א קוקט

וואסער! געטאן: געשריי א מדבר דער צו און באלד און
 אפגע־ וויילע א זיך און געזאמט האט מדבר די אז און

 גע־ פרעג א אים ביי און געשטעלט זיך דערנאך און האלטן
 רחמנות דיין איז פארוואס מיינער? האר פארוואס׳ טאן:
 פארוואס און גרעסער? מדבר־ דער אויף ווי מעגשן׳ אויפן

 דיין פון און אויגן דיינע דו ט ס ל וי ה ר א פ זינד מענשנם פון
 אג־ גאט איר אויף האט - ? ט ש י נ מיר אויף קללה אלטער

געזאגט: אזוי און געשריגן
 וואס טו׳ און איבער נישט פרעג און נאך׳ נישט קלער -

דיר מ׳הייסט
 צוקאפנס און געלעגער ביים באלד האט מדבר די און

 טיף דער פון דארט האט ארויסגעצויגן׳ קוואל א מענשן פון
 דער האט גענומען- ארויסזעצן און וואסער א תיכף און

 צום און קאפ דעם באלד ער האט דערפילט׳ דאס מענש
 פאר־ ער האט געקילט׳ זיך און אויסגעדרייט קוועלנדיגן

 געטרונקען וואסער דעם פון פארמאכטע אויגן מיט און שמאכט
 פערד זיין צו און אויפגעשטאנען ער איז געעפנט׳ זיי און

 אנגע־ צוימל פארן דאס און צוגעגאנגען ער איז צוגעגאנגען׳
 טרינקען פערד דעם אויך און צוגעפירט דאס אויך און נומען׳

געגעבן•
 איר און געקערעוועט מדבר דער צו זיך האט גאט און

 האסט געפאלגט׳ האסט און געהערט האסט "דו געזאגט: אזוי
 ן יי ד אויך אצינד דערום איז דערווידערט׳ נישט און געטאן
 א פון וועט הילף דיין הער: און געווארן׳ געהערט געבעט
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 קומען׳ וועט צייט די אז ארן שפעטער׳ ארן קומען• מענשן
 די ביי און חיות די ביי נאכפרעגן זיך און זעהן דו זאלסט
 הייליגן׳ א און ליבן א אויף אזוינעם׳ און איינעם אויף עופות׳

 קומען דיר צו וועט ער - הייליגן ן יי מ און ליבן ן יי מ אויף
וואוינען•" הייל א אין דיר ביי און

 האט מדבר די און אויסגעהערט׳ דאס האט מדבר די און
 דערפרייט׳ האפענונג פון און דאנק מיט פארדענקט׳ דאס
 אויף און רוהיג באלייט׳ דאן אויגן די מיט און הימל אין גאט

 זיך אויף באשערטן איר און גורל איר ווייטער צייטן־לאנג
 איר אויף שווייגנדיגקייט מיט און געדולד מיט און גענומען׳

רוהיג♦ אויסווארטן זיך און הילף
 נישט און צייטן־לאנג און לאנג נאכגעפרעגט: זיך האט זי און

 מדבר־ א אויף איינמאל נישט איר מען האט אויפגעהערט'
 אים צו זי איז אנגערופן׳ הייליגן אים און אנגעוויזן מענשן

 יארן לאנגע און יארן געפועלט׳ נישט גארנישט און געקומען
 זיך האט זי אז און אצינד און געווארט♦ רעכטן אויפן און

 און שלענג און חיות אלע זיך מיט זי האט אויסדערווארט׳
 קומען׳ דיר צו און צוגיין דיר צו אויף מיטגענומען׳ עקדישן

 אזוי דיר צו און פאלן׳ פיס דיינע פאר און דיר פאר און
זאגן:

 הילף איר מוז איצט און ניט! קיינמאל אדער אצינד -
 אצינד זי דו וועסט און נישט איר דו העלפסט און - !זיין דא
 ברעכן׳ שבועה איר זי וועט אזוי אויסלייזן׳ נישט צער איר פון

 ישובן אויף און וועלט אויף זאמדן און חיות מיט זי וועט אזוי
 ארדענוג־ אלע אויף חרוב־מאכן׳ מיט און חורבה מיט קומען׳

 אור־ צום און צוריק און אומצוברענגען׳ אלץ אויף און גען
זי! גייט אט און - אומקערן זיי תוהו־ובוהו אין אלטן׳

 שלאנגס פון און פיס זיינע פון האט הייליגער דער אז און
 אנקומעג־ אים פאר אויף און מדבר אויף קאפ דעם דערציילן
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 אנגע־ אים האט שלאנג דער רואו אהין׳ און אויפגעחויבן דיגן
דעדזעהן: ער האט אזוי געטאן׳ קוק א וויזן׳

 מדבר־הימל אויפן האט וויכער־כמארעדיג און איילנדיג
 גיך־ א און אנלויפנדיגער אן צעשטרייטער׳ א און שטורעם א

 אימפעט׳ מיט און איילעניש מיט געטראגן׳ זיך גייענדיגער
 האבנדיג׳ מורא פארשפעטיגן עפעס פאר ווי און יאגעניש׳ מיט
 און אפגעטיילט אפגעריסן׳ און שטורעם שטיקער מיט און

 דעם איז אונטן פון ערד און זפריהער־פארלאפענעם פאר
 און שטורעמדיגקייט מיט אויך און נאכגעגאן הימל־גיכקייט

 אום און גיך אויף און נאכגעלאפן׳ אים שטויביגקייט מיט
 נישט אויבערשטן דעם פון און איילנדיג פארזאמען׳ צו נישט

 דאס און אויסצוגלייכן זיך און אינאיינעם און אפצושטיין
 זיינען לאזן• פריהער פאר נישט און אליין נישט הימלדיגע

 שנעלקייט מיט ארוים׳ מיט אויף און מדבר אויף ביידע זיי
 זיך מוראדיגקייט מיט און אימפעט מיט גיכקייט׳ מיט און

 איילנדיגע׳ זיך יי ז ך וי א און היות מיט און טראגנדיג•
 איינס און אויפגערודערטע צעטומלטע׳ און צעטראגענע מיט

 איצט שוין קולות מיט און ארומלויפנדיגע׳ אנדערע ארום
 ווילד־ מיט אנדערע דאס איינס און שפאלטנדיגע׳ הימל דעם

 די האבן לייבן־דונערן און איבערשרייענדיגע• זיך געשרייען
 לייבן־מאכט־ און געשטורעמט׳ שטורעם־געיעג דאס און מדבר

 קולות־ און קראפט־גופים זייערע פון זיך האבן מעכטיגקייט
 לייבן די האבן טיגערס און לעמפערטן און געריסן; רוקנס

 ערד־ מיט טיף־בייכער די פון מאל אלע און איבערגעשריגן׳
 זיפץ־שלוקערצן לופט־דערשיטערנדיגע מיט און טרייסלנדיגע

 און מיילער די האבן פלעק־קעץ און ארויסגעשלוקערצט;
 העל־ רייסנדיגע מיט און אויפגעריסן אנגלען־שלעסער די ביז
 נבלה־שמע־ ארויסגערעוועט: ארוים לונגען די ביז און זער

אויבן הימלען די צו און ארויף און קעפ די האבן קערס
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 שטורעם דעם זיי אין און קוקנדיג׳ זיי אין און ארויפגעהויבן׳
 אויף און קולות האבן האבנדיג׳ מורא זיך פאר און זעהענדיג

 מדבר־ און מדבר־הינט אויפגעהויבן? זיי אויף אופן זייער
 און געפלאנטעט׳ דארט פיס די פאר אלעמען זיך האבן ורעלף

 עקדישן און שלענג און געוואיעט? צער מיט און הונגעריגע
 קערפער־בייטשן מיט צעסווישטשעט׳ לופט דער אין זיך האבן

 ארויסגעשטעקט• העכט־מיילער די פון גיפטן׳ מיט און זייערע
 שטורעם מיט אינאיינעם און שרייענדיגע אלע אזוי זיי זיינען

 איינס צעמישט און מבולבל מטורף׳ און דול טראגנדיגע׳ זיך
 פארדרייטע׳ א און געמאכט ראד א ארומגעלאפן׳ אנדערן ארום

 איינס־ און ביין־רוקנדיגע א חיהשע׳ א און גרויס־געדיכטע א
 צווישן און טיף דאן עקן מיט און אן־אנדערן־זיך־רייבנדיגע׳

 ווילד־ אין קערפער און קעפ מיט און פארשטעקטע׳ פיס די
 און ציין מיט און געהאלטן׳ אויסגעקרימטקייט אין און קייט
 האבן געשטורעמט• פינסטערניש אין און שטורעם אין אויגן

 געטראגן׳ דרייענדיגער דער אין ראד דער אין אזוי זיך זיי
 מיט און אינאיינעם אלע און אלע ארום אלע און געדרייט

 מיט און אזוי און רוקנדיג׳ זיך און אזוי און גערוקט׳ זיך ראד
 קולות׳ מיט און קומען מיט - זייערער מאסע גאנצער דער
 און הייליגן צום - גרויסן מיט געדיכטעניש און קערפער מיט
 גע־ פנים זיין פאר צו און שטיי־ארט זיין צו מדבר׳ דער צו

קומען•••
 שטויב אין הייליגער דער האט - מדבר? די וויל וואס -

 חיה־געדיב־ אין און אדיין פינסטערניש אין שטורעם׳ אין און
אויסגעשריגן• טעניש
 ענטפער אן קלל א ער האט - ווערן! מדבר אויס -

דערהערט•
 הייליגנס דעם פאר ווייטער זיך שלאנג דער האט דאס

קער־ האלבן א און קאפ דעם באוויזן׳ זיך באשטאנד און פיס
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 אוים" פנים הייליגנס דעם אנטקעגן און לופט דער אין פער
 און אלע פאר אינדרויסן גיפט מיט און אזוי און געשטעלט׳

 שטייענדיגע אים פאר הייליגן־אנקומענדיגע׳ דעם פאר פון
 מדבר אויס - ארויסגעענטפערט: שטורעמדיגע אים פאר און

ודערן!
 זיין אויף און געקוקט הייליגן אויפן האט שלאנג דער און

געווארט: ענטפער און ווארט
ווארטן• מיר הייליגער׳ -

 קלאפ א ערד דער אין עק מיטן שלאנג דער האט דא און
 א שטח א אויף הייליגן פארן זיך האט באלד און געטאן׳

 זיך־ א און קלארס א לויטערס׳ א און וואסערל א טייכלדיגן
 בנעימותדיגס׳ א און זיך־קנייטשנדיגס א באוויזן׳ שפיגלענדיגס

 אוועקגייעג־ ווייט דער אין און ליגנדיגם ברעגעס די צווישן
 ארויסרופן טייכעלע נאכן דאן שלאנג דער זיך האט דיגס•

 מיט און אויפגעשטעלט׳ הייליגן פארן זיך מער נאך און
 און אריינגעקוקט׳ אויגן די אין אים הניפה מיט און הכנעה

 אויגן די אים אויף אזוי און אריינקוקנדיג׳ אים אין און אזוי
געזאגט: אט־וואס אים האלטנדיג׳ אנגעשטעלט

 א וועט וואסערל דעם פון און ווארט׳ איין הייליגער׳ -
 מיט און ווערן׳ ברעגעס וועלן ברעגעלאך די פון און טייך׳
 בוימלאך מיט און געוויקסן מיט און גרינס׳ מיט און גראזן

 די און ישובדיגן׳ אלעם מיט און ישוב מיט און פארשיידענע׳
ווארט! איין - אויסגעלייזט: איז מדבר

 פגים אין שלאנג דעם מינוט איין הייליגער דער האט
 זיין נאך און אפזאגן זיין נאך געקוקט׳ אויגן די אין און

 וויי־ ישוב א ווי און געזאמט ער האט בעטן׳ און תחנונים־קוק
 אפגעענטפערט• נישט גארנישט און געשוויגן געהאט׳ ניגן
 הייליגער דער האט אריבער׳ איז מינוט די אז און באלד נאר

 א מיט און ארייגגעטאן׳ אויגן שלאנגס אין אויגן זיינע תיבף
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 גאנצער דער אויף און שטים א מיט מעכטיגן׳ א מיט קול
 א און ווארנדיגער א מיט און קלינגענדיגער׳ שטורעם־מדבר
געטאן: געשריי א אזוי אט האט דראענדיגער׳

שלאנג! -
 א העכער נאך זיך שלאנג דער האט - שלאנג? וואס -

געגעבן• פרעג א הייליגן ביים און געטאן הויב
ליגן! ס׳איז -
וואס? און וועד -
דיינע• מעשה גאנצע די און דו -
באווייזן? דאס וועט ווער און -
 פנים זיין הייליגער דער האט דא און - מדבר! די -

 צוגענומען׳ אויגן שלאנגס און פנים שלאנגס פון אויגן און
 פאר אויף און חיה־אנקום אויף מדבר׳ אויף און שטורעם אויף
 מער מיט און קול זעלבן מיט און געווענדט׳ שטייענדיגן׳ אים
 שאפנדיגער׳ נאך מער מיט און שטים זעלבער מיט כה׳ נאך
 און וואנט איר צו און געקערעוועט זיך מדבר דער צו האט

גערופן: אזוי שטורעם־גרויזאמקייט
מדבר! אמת׳ דעם -

שווייגעניש••• און שטיל
 דער אין חייליגן זיין ביי און ג^ט ביי איז אמת דער -
 געדיכטע־ פון און אינעווייניג פון דערנאך זיך האט - מדבר׳

דערהערט• קול א ניש
 די האבן אויסגעדרייט זיך באלד און אפגעקערעוועט און

 זיי וואנען פון און צוריק אויף זייערע רוקנס די מיט חיות
 אנט־ אונטערגעגעבענע׳ און שטילע דעמאלט׳ געקומען זיינען

 אלע זיי זיינען נישט״דערווידערנדיגע׳ און שוויגן־געווארעגע
 אוועקגע־ זיך וועג זיין באזונדער יעדערער און מאל א מיט
 און אפגעלאזן אפגעשמיסן׳ ווי און אהנמעכטיג און - גאן׳

 אויך פארלוירן• מאכט די און קולות די ווי און פארשעמטע
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 גע־ שווייגנדיג און שטיל זיינען $נגעל$םענע די שטויבן די
 אליין אויסגעזעהן• בארוהטע און געשטילטע שוין און בליבן

 נאך ערד דער פון העלפט דער אויף און שלאנג׳ דער נאר
 אוים־ פריהער ווי און ארט׳ זיין אויף איז אויפגעשטעלטער׳
 שוין זיך אבער געשטאנען׳ געשטאנען׳ געשטעלט־געווען

 נישט זיך ווי און אפהענטיג און אהנמעכטיג געהאלטן׳ שוואך
 צו דאן זיך האט הייליגער דער אז און געקאנט• אראפלאזן

 מיט איבו אויף און געקערעוועט פארלוירן־שטייענדיגקייט זיין
 ווי און איינגעשרומפן - געטאן׳ קוק א מוסר־קוק א זיינעם

 בלייבך נישט ווי און איינהויקערנדיג זיך געווארן׳ קלענער
 אונ־ פון און צוריק אויף דאן שלאנג דער זיך האט וועלנדיג׳

 אליין אים פון טייכעלע׳ צום ארויסגערוקט׳ קוק הייליגנס טערן
 צוגערוקט׳ זיך אויסגעטריקנטן׳ שוין איצט און געשאפענעם

 איינגייענ־ צום פארבליבענעם׳ נשארל צום און צוגערוקט זיך
 טייכעלע דאס אז און קלענער־ווערנדיגן• מאל אלע און דיגן
 און היפשן פונם אז און געבליבן׳ נישט איגגאנצן איז

 געווארן׳ קליינס א און שפעלטעלע א ווי נאר איז וואסערדיגן
 איבערגע־ דעם נעבן גראד דאן שלאנג דער זיך האט אזוי

 איבערגעבויגן דעם איבער זיך ער האט געטראפן׳ בליבענעם
 ׳ ן יי ר א אהין אים מיט און אריינגעטאן קאפ דעם אהין און
 און דאן׳ און שטעקנדיג׳ קאפ מיטן דארט שוין און דאן׳ און

 אויך אהין דערנאך איז זאמענדיג׳ זיך אזוי דארט וויילע א
 נישט שוין אריינגעקומען-און אריינגעקומען׳ קערפער מיטן
 פארשוואונדן אויף דארט שוין אראם-און ארויסצוגיין׳ אויף
אינגאנצן• ווערן
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ג"

 מיטן איז אוונט׳ אן אין ווידער און מאל׳ דריטן צום און
פארגעקומען: אט״וואס הייליגן
 דאן איז הייליגער דער ווי - אזוי: דאס איז געווען און

 מדבר־מיט דער אין נאכט־געבעטן זיינע פון ארט זיין אויף
 האט ער ווי און געשטאנען׳ שטערן־הויך אונטער און אליין
 אפגעפאר־ דארט הויכקייט אונטערן און צייט זיין לאנג שוין

 אויף צוגענומען׳ שוין דארט פון אויגן און קאפ און בראכט׳
 ארומצוזעהן׳ זיך פאר־אים־ליגנדיגער אויף און מדבר דער
 אויף אפגיין׳ פאר־שלאפן פארן און באטראכטן צו זי אויף
 אזוי - אומצוקערן׳ זיך אין־הייל פארן און טאן צו קוק א איר
 האריזאנט א הינטער פון און ווייט ווי דערזעהן׳ ער האט

 צונויפגייען הימל און ערד וואו און עק׳ סאמע ביים ארוים׳
 געעפנט׳ פארמאכטקייט זיין פון און הימל דער זיך האט זיך׳

 אין וואס און אזוינעם מיט עפעניש׳ אן מיט און פאמעלאך
 עמי־ וועדליג און ארט׳ אן מיט און זיך׳ מאכט נאר הימלען

 שמאלן א מיט אבער קאנען׳ ארויסגיין דארט פון זאל צער
 נישט און לאך־פארמדיגן א מיט פון־א־טיף־געקומענעם׳ און
 איז אויפגעעפנט׳ עם זיך האט גרויסן; קיין פארנעם קיין פון

 און אינעווייניג געווען׳ פארנומען נישט און פריי פריהער דאס
 זוימען די ביי און ברעגעס די ביי נאר און געפינסטערט

 קאלט־ א מיט שוואכליכער׳ א און שיין א עפעס מיט איז ארום
 געווען, ארומגעזוימט ווייסליכער א מיט און שטערנדיגער

 און איבערגעלאזט ווי צוויי און וויילע א דארט ארט דאס איז
 מיט נישט דעם אין זיך האט קיינער און געשטאנען׳ ליידיג

 די נאר אליין באוויזן׳ קערפער קיין מיט נישט און קאפ קיין
 און געשטארקט זיך האט זוימען־ברעגעס׳ די ביי וואס שיין׳
 פריהער און געווארן׳ העלער און ליכטיגער אלץ מאל אלע
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 ליכטיג־ מיט ברעגעדיגקייט דאם און אויסווייניגסטע דאס
 און אינעווייגיגסטן אין דערנאך אויך האט באלויכטנדיג׳ קייט
אריינגעשיינט• שיין מיט טיפקייט אין

 קאפ׳ א פריהער באשיינט דאן מיט דער אין זיך האט
 גאנצער א און קערפער א לסוף און גוף האלבער א דערנאך

 א מיט שטיל־קומען׳ א מיט ארויסגעקומען און באוויזן׳ זיך
 אנדער אן פון ווי און דארטיגן א מיט הימלדיגן׳ א און ווייטן
 אפגעשטעלט זיך דארט קאפ דער האט ווייטער• א וועלט

 הימל־פענסטערל פון און האריזאנט פון און געבליבן׳ שטיין און
 ארויסגע־ ווייטקייט איר אויף און מדבר אויף אויפגעעפנטן

 גאר־נישט־פארנומענער׳ מיט און ליידיגער דער אויף קוקט׳
 איר אין זיך האט קיינער וואס און אויפגעראמטער דער אויף
 אין נישט און ארוס איר אין נישט דעמאלט! געפונען נישט
 און האריזאנטן׳ אירע אויף נישט קיילאכיגקייט׳ ערגיץ איר
 אזוי דאן קאפ דער האט געפינטלט• האט פינטעלע קיין וואו

 אבער ער האט אויסגעזעהן׳ פוסטקייט איר און מדבר די
 דערזעהן: שטיין ארט זיין אויף און הייליגן דעם פלוצלום

 גע־ האריזאנט זיין צו און קאפ צום און אזוי שטייט ער ווי
 די קאפ אויף שטיל און אזוי שווייגט ער ווי און קערעוועט׳

 אויפן אזוי הייליגער דער האט האלטנדיג• אנגעשטעלט אויגן
 דער אויך און ווייטן׳ פון אים באטראכט און געקוקט קאפ
 אויג קיין אים פון און צוריקגעקוקט האט הייליגן אויף קאפ

 ביידע באטראכט: אזוי זיך זיי האבן אראפגעלאזט• נישט
 צום איינס און זעהענדיגע זיך ביידע גלייכע׳ ביידע שטילע׳
 זיי האבן דערנעהענדיגע• נישט זיך טריט קיין מיט אנדערן

 לאנגן׳ אנקוקן־זיך נאכן און לסוף האט אויסגעווארט׳ זיך
 אויגן ע נ יי ז און קוק ן יי ז הימל־פענסטערל פון קאפ דער

 און אראפגעלאזט• אויגן הייליגנס און קוקן הייליגנס פארן
 א נאך און דאן און שטילן׳ אויגן־אראפלאזן נאכן און דאן׳
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 און פוס א לסוף קאפ דער האט אויפהאלטן׳ זיך אזוי וויילע
 איךהימל״אויפגעעפנטן פון און ארט פונם איינעם פריהער

 נאכן און צווייטן׳ א פוס ערשטן נאכן און ארויסגעשטעלט׳
 ארויסגעקומען׳ פערטן מיטן אויך און דריטן מיטן צווייטן

 וואנען פון און ארט׳ דאס ארויסגייענדיג׳ אזוי און שטיל׳ און
 מיט און קערפער מיט און פארלאזט׳ אנגעקומען׳ איז ער

באוויזן• זיך פרייען אויף און הימל אויף שוין זיינעם גאנצן
 דער און הימלשער דער שטערן־בער׳ דער איז דאס

 נאכט־דארט־היטער דער און הימל־שומר דער שווייגנדיגער׳
 בא־ מדבר דער פאר אנקומען זיין מיט זיך ער האט געווען•

 און יענעם׳ אין הימל־עק אין היטער־באזוך זיין מיט און וויזן
 דער אין אויך האט ן׳ ב י ו א הימל אין שטייגער זיין ווי

 מויל אויף און קאפ׳ אין שטראל־שטערנדל זיין דאן מדבר
 אויך האט דארטן׳ ווי אויך און׳ געטראגן מויל־שלאס זיין אים

 זיך׳ געדרייט נאהענטקייט זיין ארוס און זיך ארום א ד
 באדן אויף און מויל־שלאס זיין מיט און קאפ זיין מיט און
 פון און ארט׳ דעם ארום אזוי זיך ער האט גענישטערט• ווי

 און ארומגעקוקט ארומגעקוקט׳ ארויסגעגאן׳ איז ער וואנען
 דער־ און נויטיג׳ דארט געדארפט וואס און ארומגעזעהן׳ זיך

 און געהאלטן׳ זיך אונטן נאך און האריזאנט אויפן נאך ווייל
 געדענקט נישט נאך הויכקייט זיין פון און מדבר־הימל פון
אפילו• געטראכט נישט און

 ארויסגעגאנגען איז ער וואנען פון און ארט׳ דאס זיך האט
 וואס שיין׳ די פריהער גענומען: צומאכן און לעשן זיך דערווייל

 ליכטיגקייט׳ דאס אויך דערנאך אויסגעגאן׳ איז אינעווייניג פון
 ברעגעדיגקייט דאס און אויפגעעפנטקייט דאס האט וואס

 איינגע־ אלץ פאמעליך־פאמעליך ארט דאס האט באלויכטן•
 און געגאנגען און ווערן׳ גענומען פינסטערער און שרומפענער

 אויסגייענדיג; זיך געלאשן און געצאנקען אוץ איינגעגאנגען
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 דערנאך עם דך ה$ט אויסגעל^שן׳ אינגאנצן לסוף עם זיך האט
 און ארום פון שוין ארט דאם איז פארמאכט׳ אינגאנצן אויך
 נישט און גארנישט מיט דארטיגן הימל־עק איבעריגן גאנצן פון

 קיין מיט נישט און שיין קיין מיט נישט געווארן׳ דערקענט
 גאנצער דער ווי נאר און פון־פריהער־פארבליבענער׳

 אליין געפינסטערט• האריזאנטישע גאנצע דאס ווי און האריזאנט
 ארט־ נאכן אויך ארויסגיין׳ זיין נאך איז׳ווי שטערן־בער דער נאר

 פארבלייבנדיג׳ אזוי און שטיל׳ און פארבליבן׳ פארמאכן־זיך
 אזוי׳ און פארהאלטן, זיך שטערן א איינעם ביי עפעס ווי האט
געשטאנען• דארט ארט יענעם אויף איז פארהאלטנדיג׳ זיך און

 נישט און געשטאנען און צוויי׳ אזוי און מינוט א אזוי
 באדן צום און אראפ קאפ דעם און פארטראכט׳ און זיך׳ גערירט

 בא* ווי און אראפגעהאלטן אים ער האט אראפגעלאזט׳ דארט
 און אויסגעווארט׳ און געווארט און בעריש׳ עפעס זיך דענקט

 דערמאנונג א עפעס צו זיינעם באדענקען־זיך פון וועט ער ביז
 אריינגע־ קאפ אין געדאנק א ווי דאן לסוף אים איז קומען•
 דעם ער האט דערמאנט; עפעס אן ווי זיך ער האט קומען׳

 צום־שטערן־קוקן פון און צום־באדן־אראפגעלאזטקייט פון קאפ
 וואו ארט׳ צום און מיט׳ איר און מדבר צו און אויפגעהויבן

 דעם ער האט געטאן• קוק א געשטאנען׳ איז הייליגער דער
 אויף געטראפן׳ נאך ארט זיין אויף און פריהער׳ ווי הייליגן׳

 אלייניגן זיין אויף אויסווארטנדיגן׳ זיין אויף און שטילן זיין
 בא־ ווייטער אים ער האט מדבר׳ דער אין מיט זיין אין און

 און וויילע א נאך און געווארט׳ שטיל און באטראכט טראכט׳
 נאכן און דאן׳ און אויפגעהאלטן• זיך אים אויף קוק זיין מיט

 אפגעטיילט׳ דארט ארט זיין פון און פיס די האט שטיל׳ אפקוקן
 ווי אוץ פארלאזט האריזאנט דעם און הימל־עק דעט ער האט
 קאפ איבערן וואס און מיט׳ זיין צו הויך׳ זיין צו דעה דער מיט
אויפצוגיין• הייליגן׳ פון
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אויפגעגאנגען• איז שטערן־בער דער און
 פאר־ פון און אראפליגנדיגן פון האריזאנט פון שטיל
 אויף העכערן׳ אויף און הימל אויף דארטיגן פון רוקטקייט

 אויבן׳ פון שוין אויסגעשטערנטן אויף און אויפגייענדיגן
 גלייך נישט דער שטערן־סטעזשקע׳ דער אויף שוין ער איז

 שטערן־ מיט און באפלעקטער פלעקן־ליכט מיט דער ליגנדיגער׳
 גע־ געקומען׳ דאן באשאטענער און באשפרענקלטער שטויב
 און ארויפגעגאנגען׳ הימל אין סטעזשקע דער דורך און קומען
 מיט און צייט מיט און געשפאנט׳ הויך דער אין און ארויף

 מיט און שפאנענדיגקייט מיט זיינעם׳ מיט הימל־רוהיגקייט
 אלע און דרייען־זיך מיט אויך און גרויסן׳ מיט בער־געדולד

 זוכנדיג ווי קערעווענדיג׳ זייט אנדער אן אויף קאפ דעם מאל
 אים פאר און וועג אויף וואס אלץ׳ אויף ארן אויסזעהענדיג׳ און

 אין אויפגעגאנגען׳ ער איז געבנדיג• אכטונג ליגנדיגן דארט
 צו און הימל אין פאמעליכדיגן אויפגיין נאכן און לסוף ער
 קאפ אויפן הייליגן דעם און געקומען׳ הויך העכסטער זיין

 געשטעלט מדברשן׳ זיין אויף און אונטן־שטיין זיין אויף פונקט׳
 און געבליבן׳ שטיין און אפגעשטעלט דארט זיך ער האט זיך•

 נישט און דארטן׳ פארהאלטן זיך און מער זיך גערירט נישט
 — גערעכנט׳ נישט ווי גיין שוין מער און מער שוין געגאן

 און שטילער נאך און פארהאלטנדיג׳ זיך אזוי און שטיל און
 א אויף און לאנג אויף איז אפגייענדיג׳ נישט שוין דארט פון

 עפעם אויף און טון דארט עפעס אויף ווי לאנגער׳ א צי_יט
• • • פארבליבן אויספירן׳ דארט

 דער דאן האט דערזעהן און • ♦ • מינוטן אייניגע און שטיל
 פעדער־ זיינע האט בער דער וואו און ארט׳ אויפן הייליגער

 א זיך האט הימל־באדן אין און שטיל ווי פארהאלטן׳ פיס
 אויפגע־ הימלשן אין און הויכקייט אין קליינס א שפעלטיקל

 און שטראל׳ א וועדליג און מינדסט׳ א און פיצעלע א עפנט׳
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 קאנען• ארויסשטראלן דארט פון זאל שוואכער א נאר וועדליג
 דארטיגן הימל־טונקלקייט דעם דורך און באלד טאקע זיך האט

 קוים־אנגעזעהענע׳ א און שוואכע א - דורכגעשלאגן זיך שיין א
 געבוירענע• מאטקייט אין און שווערקייט אין ווי און בלאסע א

 דורך׳ דארט שפעלטיקל דעם דורך און פאמעליך אזוי זי איז
 ווייטקייט מיט און באוויזן׳ זיך מדבר פאר און הימל אויף און
 קוים־זיך און אפגעצערטקייט מיט הויך־געקומענעם׳ פון און

 און באלד אבער זיך זי האט הויכן• פון דורכגעשלאגענעם
 דאס און פארברייטערט דאס און שפעלטיקל אין געשטארקט

 פארברייטערנדיג׳ דאס און אזוי׳ און באלויכטנדיג• צענומען
 ווייט־און־אונטן־ליגנדיגער דער פאר מדבר׳ דער פאר האט
 ליכטיגן א מיט קוואלעכל׳ א מיט און מויל א מיט ווי שוין
אויפגעעפנט••• זיך לויכטנדיגן א מיט און

 קוואלעכל פון און באלד טאקע האבן אויפגעעפנט׳ זיך
 פריהער גענומען׳ קאפען ליכט־קאפעלאך און שיין־טראפעלאך

 וואסער־טראפעלאך ווי און איינציגע ווייניגע׳ און קליינינקע
 זיי זיינען אראפגעפאלן? און געפאלן און פאמעליכנדיגע׳

 באלד און וועג אויף באלד און מדבר צו אראפ און געפאלן
 געגאנגען׳ און אראפגענידערט אויסגעלאשן׳ זיך מיט דער אויף
 האבן רערגאנגען; נישט זייערער שיין מיט און אראפ ביז און
 אוב־ און מער׳ אלץ געשטארקט גייענדיג אזוי אבער זיך זיי

 ליכטיגער און גיכער שוין און זיך׳ געמערט און טערגעקומען
 טראפעלאך זייערן׳ אין גאנג אין און דעמאלט און געגאסן׳ זיך
 זיי האבן צרבויפגעגאטן? זיך אינאיינעם און טראפעלאך מיט
 שיין־געלויף א מיט מיט־דער־גרוים איר אויף און מדבר אויף
 מיינגעדיגקייט א מיט אראפגעפלייצט׳ פלייץ־ליכט א מיט און
 און רעגן א בשעת ווי אזוינעם׳ שטראלנדיגקייט א מיט און
 הימל־קוואלעכל אין זיך האט רעגן• א מיט זון א ס׳איז ווען
 קליינס א און באשעפעניש א עפעס פריהער דאן הויך־הויך און
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 ליכט״שטראם אין און ארוים ליכט־קוואלעכל פון באוויזן׳ זיך
 עפעס געבארבלט זיך און געטראפן דארט זיך און אריין׳

 אנגע־ אונטן פון קוים און שוואך גאר פריהער און לעבעדיג׳
 הויכקייט אין און הימל אונטערן פון נאר מאל אלע האט זעהן׳

 צוריק דארטיגן באווייזן־זיך נאכן און באלד און באוויזן׳ זיך
 איין אזוי און פלוצלום׳ געבליבן נישט און אויסגעלאשן זיך

 און אויפגעליכטיגט נאר האט מאל׳ עטליכע אזוי און מאל׳
 באלד און געבליבן׳ נישט ווידער באלד און אויפגעשטראלט׳

• • • פארשוואונדן אויג פון ווידער
 אינגאנצן׳ שוין און לסוף אבער באשעפעניש דאס איז

 שימערירנדיג און ארויס׳ העל־שטראלנדיג׳ און שטראלנדיג
 מיט און אראפ קעפעלע מיט און ליכטיגקייט׳ גאלער אין

 אנ־ אראפ־זיך־לאזן אויף און אונטן אויף און ארויף פיסעלאך
 פלייצעלאך די אויף דעם ביי האבן פליגעלאך און געגרייט׳
 פון אויפגעהאלטן און געהאלטן דאס דערווייל און געפאכעט

 און הימל אונטער און אזוי צוויי און וויילע א עס האט אויבן•
 דערנאך עס זיך האט געהאלטן׳ נאך זיך איבערגעקערטקייט אין

 לופט־ דער אויף און הויך דער פון פריהער אראפגעלאזט; אויך
 און נידעריגער און מיט דער פון אויך דערנאך געקומען׳ מיט

 און צו׳ אראפ אלץ און געפלויגן און געלאזט׳ זיך אונטן אויף
 דער־ זיך ערד דער צו און מער און מער אלץ אמאל׳ וואס

 איז דערנעהענטערנדיג׳ זיך ליכט אין און אזוי נעהענט׳-און
 זאמד אויף און באדן אויף ערד׳ אויף און מדבר אויף לסוף

 מיט און שיין מיט שטיין׳ זיין פאר הייליגן׳ פאר און געקומען׳
געבליבן• לויכטנדיגקייט מיט און ליכט מיט העל׳

 קליינס א שטראלנדיגס׳ א און ליכט־מלאכל א איז דאס
 הוילן פון און שיין הוילער פון גרויס׳ די קינד א ווי און

 ליפעלאך אויף!די שמייכעלע א מיט און געווען׳ שטראלנדיגקייט
הימלש־ די אין אויגעלאך׳ די אין געלעכטערל א מיט און
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 אראפקומענדיג׳ הויך דער פון און אזוי דאס איז קינדערשע;
 שטיל און געבליבן׳ באשטאנד זיין פאר און הייליגן פארן

 און שמייכלענדיג און אנטקעגן׳ אויגן די פאר אים פונקט און
 אויף זיי און אזוי און אנגעשטעלט׳ אויגעלאך די אים אריף
 אים אויף זיי מיט און אזוי און האלטנדיג׳ אנגעשטעלט אים
 שמייב* איין אין צייט גאנצע די האט קוקנדיג׳ ע נ יי ז אין און
געהאלטן• ליכט־לעכעלען איין אין און לען

 הייליגער דער האט - ליכט־מלאכל? דו׳ לאכסט וואס -
 און געקערעוועט זיך ליכט־מלאכל שטייענדיגן אים פאר צום

געפרעגט•
 - גרויסער׳ פון הנאה פון און דיר פון און זיך פון -

געענטפערט• מלאכל ד^ס האט
אזוינס? וואס פון -
 געטראפן׳ געדארפט׳ וואוהין האב איך וואס דעם׳ פון -

זיין• פרייליך און צופרידן מען וועט אונז ביי וואס דעם׳ פון און
אונז"? "ביי וואו -
פייער• פון טייך אויפן די־נור׳ טייך אויפן -
? דארט זיך טוט וואס און דארט איז ווער -
 - אפרוהען• פליהען פון וועל איך ביז און אויס׳ מיך האר -

 אר$פ־ פון און הויכקייט פון ליכט־מלאכל דאס זיך האט דא און
 גענומען׳ אפאטעמען אנקומען פון און הימלדיגן׳ פון נידערן

 אראפפליהען ביים זיך ס׳האט וואו ארט׳ פונט באלד דאס איז
 ארט בעסער א ווי אפגעגאן׳ אפגעגאן׳ געטראפן׳ צופעליג און
 און פעסטערער ווי און אפגעזוכט׳ זיך באקוועמערס א און

 שטיין דארט דאם איז אוועקגעשטעלט• דארט זיך פרייערער
 שמייכעלע דאס און געלעכטערל דאס פריהער דאס האט געבליבן׳

 געלאזט׳ איבערגיין ליפעלאך די פון און אויגעלאך די פון
 - פאכענדיגע פלייצעלאך די אויף נאך און פליגעלאך די דערנ$ך

 אייג־ זיך זיי האבן פאכען• פון זיך איינשטעלן און אפרוהען
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 גע־ און ערנסטער שוין ווי דאן מלאכל דאס איז געשטעלט׳
 אין שוין און אויגעלאך די דאן עס האט געווארן׳ זעצטער

 און געקערעוועט הייליגן צום געזעצטקייט אין און ערנסטקייט
 מיט און אזוי׳ און ארויפגעקוקט׳ ארויף און אים צו זיי מיט
 אפגערופן לסוף זיך האט קוקנדיג׳ גלייך און ארויף אים צו זיי
געזאגט: אזוי און

גרייט• בין איצטער און -
וואס? אויף -
 אויב און דערציילן׳ אונזערע און אונז פון דיר אויף -

אויסהערן• סוף ביזן אנהויב פון מיך באגערסט און ווילסט דו
וויל• איך -

 אוועקגעשטעלט׳ פאזע א אין ווי זיך מלאכל דאס האט
 פאראויס און בריסטעלע דעם פאר פון הענטעלע א עם האט

 שיין־ א פון ווי און געשטאלט א דאס האט ארויסגעשטרעקט׳
 אוים־ געזאנג א און משל א ווי עס האט באקומען׳ רעדנער
געזאגט: אזוי און אויפגעהויבן געהליבן׳
 אלים־ זיצן פייער׳ פון טייך ביים די־נור׳ טייך ביים -

 רוהען מחנות מיט טויזנטער׳ מלאכים אויסגעלייגט ליגן געזעצט׳
 אין די־נור׳ טייך אין - דארט? טוען זיי דארט-״-וואם

 וויי״פאר־ זינדיגע׳ נשמות זיך ברענען־בראטן פייער׳ פון טייך
 ביי טייך׳ פון ברעג ביים און וויי״און־ווינדיגע• שאלטענע׳

 בראנדיגן׳ דעם ביי און ברענענדיגן דעם ביי רויכיגן׳ דעם
 פארשווארצט׳ אש פון און פאררויכערטער׳ א אום׳ שמש א גייט
 לאנגן א מיט אום׳ שטעקן מיט גייט פארפעכט׳ פעך פון און

 אויף גייט - לענג׳ די דראנג א ווי אייזערנעם׳ אן מיט דארט׳
 מאכט - י וואס אויף - • • • דארט אכטונג גיט קוקט׳ ארום׳ ברעג
 פון אויס׳ שוין צער פון גייט נשמה־זינד א ווען׳ זיך אמאל

 קיין האט און דארשט׳ און בראנד פון און ווייטאג־ליידעניש׳
און אגדערער אן פאר שווער׳ חלשט און בעט נישט׳ אטעם
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 אפשר זי׳ זי קאן אפשר שכנטע: א פאר - שוין גסיסה פאר
 אויף אקסעלאך׳ אירע אויף זי׳ נעמען צו זיך אויף איז׳ מיגליך

 אפ־ לעבן אויף אויבער־פלאך׳ און טייך אויף אויפהויבן׳ צו זי
 און באשטייט• ע נ ע י און - אפפרישן צו דארשט אויף לעבן׳
 גוט׳ צווייטער דער אויף זיך׳ יענער אויף שטעלט דאן נשמה
 דעם אויף קומט קערפער מיט און וואויל׳ שכנה דער אויף
 לופט• פרישער אויף און אויבער־פלאך דעם אויף ארויס׳ טייך

 וואו דארט׳ שווארצער דער דערזעהט דאן׳ שמש דער דערזעהט
 איילט און קומט - אפגעגאן׳ נישט ווייט ווי זיין׳ נישט זאל ער

 אוים׳ אים ארט צום שטרעקט באלד׳ שטעקן זיין מיט אהין
 זיי טונקט • • און♦ זינדיגע׳ נשמות אויפגעגאן וואו ארט׳ צום

 פייערשאפט׳ צום צוריק אריין׳ טייך אין צוריק איין׳ ביידע
• • • שטענדיגקייט זייער צו

 וואס־זשע טויזנטער׳ מלאכים דארט טוען וואס־זשע -
 וואס־זשע פאר עס׳ זעהען זיי אז בארמהארציגע׳ די זיי׳ שווייגן
 נישט׳ זיי ס׳רירט צי ניט׳ זיי ס׳ארט צי נישט? העלפן

 צער׳ פון טייך יענער דארט׳ לעבנס די פון גאר׳ ליידן יענע
 פאר־ וואם פאר אים׳ זעהען זיי אז - אנגסט פון קוואל יענע
נישט?" לעשן

 דער אויף - יא: זיי ס׳ארט ניין׳ אזוי׳ ניט ס׳איז ניין׳ -
 אויסגעזעצט׳ זיצן גלייך׳ ברעגעם ביידע אויף טייך׳ פון לענג
 טויזנטער׳ צעהנער און טויזנטער מלאכים אויסגעלייגט ליגן
 און עלנטע טרערן שטיל פארגיסן און דארט׳ וויינען זיי און

 מוז טייך דער נישט: קאנען העלפן ווייל אומבאהאלפענע׳
 אויס־ נישט זאל ער גיט׳ אכטונג שמש און דארט׳ ברענען

 זאל שטארקן זיך פארקערט׳ אויפהערן׳ נישט זאל ער קילן׳
 מינדסט א נאר קאנען מלאכים - פלאקערן׳ שטארקער און

 :אריינוויינען אהין - פארלייכטערונג לייכט א פארגרינגערונג׳
 וואס איין׳ פייער גרויסן אין זיי פליסן טרערן זיי׳ וויינען זיצן׳
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 מינדערן נאר טראם א לינדערן׳ עטוואס און טייך׳ ברעגעס ביי
עם? קלעקן קאן וואס אבער ברען־און־בראנד׳ גרויסן דעם

עצה?" די "איז -
 מלאכים נישט׳ תרופה קיין ס׳איז נישט׳ עצה קיין ס׳איז -

 קיין ט ש י נ און בייקומען׳ נישט דאס וועלן נישט מאל קיין
 ערדישער׳ אן דוקא און הימלשער׳ קיין ט ש י נ און אונזערער׳

 וועט ער אז אנקומען׳ וועט ער אז אונטן־איינוואוינער׳ אן
 וועט טייך דעם זיינם׳ נאר ווארט איינעם מיט איז - זיך׳ ווייזן

 שמש און אויסלייזן נשמות אויסלעשן׳ פייער דאס איינשטילן׳
זיין וועט עק אן דאן - און אפטרייבן׳

דאס?" מען ווייסט וואנען פון "און 
בקבלה און הימל פון -
איבער?" דאס גיט וועד "און -
געניטער• און אלטער אן -
ער?" זאגט וואס "און -
 נישט׳ קאנען מלאכים נישט׳ ווייסן מלאכים - אזוי: -

 ווייסט מלאך ווייל דאס׳ נעמען צו זיך אויף אהנמעכטיג מלאכים
 זינדיגן׳ פון מאכט די נישט דאך באגרייפט כלל און נישט׳ דאך

 דערום נישט׳ אויך באגרייפט דערום מעכטיגסטע׳ די מאכט די
 כח־ גרויסן דעם גרויס־יסורים־מאכט׳ די נישט אויך באנעמט

 אויך פארשטייט דערום נישט׳ אויך ווייסט ער דערום צער׳
 און זיין• מוסר־גפש זיך אנדערן פאר הייסט וואס נישט׳

עיקר דער איז דאס און קאנען׳ דאס מענשן
דערום?" "איז -
 אויף הימל־מאן׳ זאגט דערום מאן׳ אלטער זאגט דערום -

 איינציגן׳ שטילן א דארט׳ אזוינעם מענש א זאל זוכן מען ערד
 מען זאל אים געזונדערטן; וועלט פון אפגעשיידט׳ ווייטן א

 צו דארט׳ געפינען ארט זיין אויסזוכן׳ מען זאל אים נאכקוקן׳
 זאגן: אזוי אים און זיך׳ מען זאל קערן און אנקומען און אים
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 האבן מיר איינציגער׳ דו מענש׳ דו הייליגער׳ דו מענש׳ דו —
 אויף איינס דיין ארט׳ דיין אויסגעזעהן׳ האבן מיר נאכגעקוקט׳

 מעשים־דיין׳ די אויך און הייליגסטע דאס ארט דיין וועלט׳
 וואס און דארט׳ זיך פירסט דו ווי אויפפירונג׳ דיין אויך און
 מיד זיינען איצט׳ געקומען מיר זיינען - ערד׳ אויף טוסט דו

 גנעדיג־ דיין דיר׳ צו הייליגקייט׳ דיין דיר׳ צו אצינד געשיקט
 דיר און פארשלאגן׳ צו דיר אום פארלייגן׳ צו דיר אום קייט׳

 מענש׳ געפאדערט׳ ווערסט דו זאגן: אזוי דיר און אנזאגן׳ צו
 אויף איצט׳ הימל־הויכקייט אין ארויף׳ געזוכט ווערסט דו

 וועט מענש אז דאן׳ וועט אזוי זיין און • • • דארט הימל־זיצונג
 געפאדערט וואס אויף איך׳ ווער געזוכט וואם "אויף אייך: סרעגן

 - האב?״••• זכיה פאר רואם ארן איצט׳ הויכן הימל אין ווער
 איר זאלט אפרופן׳ זיך איר זאלט ענטפערן׳ אים איר זאלט
 און טויזנטער דורות שוין זאגן: אזוי דאן אים אים׳ צו אזוי

 פייער־טייך׳ דער אז די־נור׳ טייך דער אז טויזנטער׳ צעהנער
 אויף׳ נישט הערט ברענען און בראנד׳ זיין ברענט און ברענט

 קיינער און לייד׳ פון אויס גייען און דארט ליידן וועלטן און
 פיל מלאכים נישט קאן׳ העלפן קיינער און נישט׳ זיי העלפט

 זיי וואס און דארט׳ רוהען זיי וואס גרויס׳ מחנות די נישט און
 שטיל׳ פארגיסן וואט אויך׳ טרערן די נישט און דארט׳ וואוינען

 זאל עם אפ׳ פייער דאס היט ער נאר׳ שמש שווארצער און -
 אפקילן׳ נישט זאל און אויפהערן׳ נישט זאל און פלאקערן נאר
 נישט און ביינאכט׳ - בייטאג נישט ווערן׳ שוואך נישט זאל און

 אנגסטיגן שטענדיג אויף פייניגן׳ שטענדיג אויף נישט׳ קיינמאל
 נאר און וועלט׳ אויף מענש דו נאר און - דארטיגע! לעבנם די
 דער" דאס וועסט דו אז אנקומען׳ וועסט דו אז איינציגער׳ דו

 גיהנום־בראנד׳ גרויסן זיין פייערשאפט׳ און טייך דעם זעהן:
 ברענט ער ווי אומברחמנותקייט׳ און אומגעהייערקייט און
 גייט אש און רויך מיט פעך׳ מיט בלאזט ער ווי און פלאם מיט
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 גרויס׳ דיין מאכט מיט דו וועסט - אדיין׳ הויך הימלס אין אויף׳
 דיין פון ווילד׳ רחמנות דיין פון דיינס׳ נ^ר ווארט איינעם פון

 איין־און־ דאס וועסט׳ טון זאג א ווארט דאס דערבארמקייט׳
 אויסלעשן׳ גיהנום און איינשטילן׳ וועט טייך און איינציגסטע׳

 אויס־ לעבנס און דאן׳ מבוטל גאר און שוין בטל שמש און
• • • אייביג־אייביגקייט אויף געלייזט
נו?" "און -
 וועט מענש דער און הערן׳ אייך וועט מענש דער און -

אויפגיין• אייך מיט
ווארט?" דאס "און -
 הייליג־־ווארט׳ דאס איז דאס ליבע־ווארט׳ ד$ם איז דאס -

זיין מקריב צו זיך פון הייליגסטע׳ דאס איז דאס
זאגן?" ער דארף וואס "און -
 טייך אין אלע פאר און ליידנדיגע אלע פאר - אזוי: -

 אל־וועט־זיין׳ פאר און אל־געווען׳ פאר און זיך־פייניגנדיגע׳
 אנגע־ און גרייט איז דורות׳ אלע פאר און צייטן אלע פאר

 מער און - אריינווארפן זיך פייער אין און טייך אין גרייט
נישט• ג^ר

קרבן?" דעם עם פאדערט ווער "און -
שמש דער -
?״ נישט אז ״און -
אפ נישט ארט פון ער גייט -
נו?" "און -
 גערעדט׳ און גערעדט הימל אין דערפון מען האט ••• -

 דעם אויף שליח א זיך צווישן פון און פריהער מען האט
 האט געפונען• לסלף אים מען האט געזוכט׳ אפצוזוכן מענשן

 אראפ־ ערד דער אויף הימל פונם יארן לאנגע און יארן ער
 $פ־ הימל־פענסטערל א ביי לאנגע נעכט מיט טעג געקוקט׳
 ה^ט אויסגעזעהן• ווייטקייטן אירע און ערד די און געלעגן
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 אלע צו דערנאך זיך ער האט געזעהן׳ נישט גארגישט ער
 "אפשר געווענדעט: זיך הימל־געניטע און הימל־וויסנדיגע

 דער אויף - אזוינער׳ באקאנט זיי איז אפשר און זיי ווייסן
 פון און הייליגער׳ א איינציגער׳ אן איינוואינער׳ אן און ערד

 גע־ נישט זיי האבן ארויסגענומענער?" און גאר־דער־וועלט
 הימלען איבער און אליין און ווייטער זיך ער האט וואוסט׳

 נישט און אראפקוקן ערד דער אויף גענומען׳ ארומבלאנקען און
 הימל־לייט צווישן און ווייטער און גארנישט׳ דארט געפונען

 האט דערשלאגן• פארט זיך ער וועט אפשר און אנפרעגן: זיך
 ארומבלאנקענדיג איינעם׳ אין אוונט אן אין און אמאל זיך ער
 אנגעשלאגן• זיך שטערן־בער מיטן גייענדיג׳ דאן הימל אין און

 ער און ער׳ ווייסט אפשר געקערעוועט: אים צו זיך ער האט
 טוט שטערן אונטער און ערד אויף וואס וויסן׳ דאך ף ר א ד

 שטערן־בער דער דאן זיך האט אויסגעפרעגט׳ אים ער האט זיף
 געשטאנען געשוויגן׳ שטיל און אפגעשטעלט זיך פארטראכט׳

 פראגע די שטיל קאפ אין שטערן מיט און קאפ מיטן נאר און
 ווי און פארטראכט פארקלערט׳ זיך ער האט אויסגעהערט•

 זיך דערמאנען עפעס אן ווי און געשוויגן זיף באדענקט
 קאפ מיטן ער האט דערמאנט׳ לסוף זיך ער האט וועלנדיג!

 שאקל א ס י וו ע ג אויף קאפ אין שטערן מיטן און א י אויף
 זיכערן• א און שווייגנדיגן א בערישן׳ א און ערנסטן אן געטאן׳

 האט פארלאזט׳ יענעם ענטפער זיין אויף שליח דער זיך האט
 גיין בערן־וועג זיין אויף און הימלען איבער אים מיט זיך ער

 און הימלען איבער לאנג דאן בער דער אים האט געלאזט׳
 קיין מיט און ווייט־ליגנדיגע אויף געפירט׳ נאכטישע אויף

 פוסט-און־וויסט־אוועק־ מיט און שיינענדיגע׳ נישט זכר־שיין
 דערמאנענדיגע• ישוב אן נישט גארנישט מיט און גייענדיגע׳

 און איינע נאך און צווייטע׳ א און נאכט א אים מיט ער איז
 דריטער דער אין און לסוף זיי זיינען געגאנגען׳ דריטע א נאך
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 אן און שטילן א צו דערגאנגען׳ הימל־עק א איינעם צו נאכט
 פארבלאזענעם! נאכט מיט און פארדרימלטן א צו אראפליגנדיגן׳

 פאר־ פארהאלטן׳ גיין פון דארט שטערן־בער דער זיך האט
 דאס פריהער און געבליבן שטיין אפגעשטעלט׳ זיך און האלטן

 ארומגע־ און ארומגעשמעקט עס ער האט זאויסגעזעהן דארט ארט
 דרייען־ נאכן און לסוף און אזוי׳ לאנג און באטראכט און נישטערט

 ארט אויפן און הימל אין דאן זיך האט לאנגן, אויסזעהן און זיך
 אוים־ זיך הימלדיגס א און פענסטערל א ווי שטייענדיגן יענעם

 דארט דורך זאל בער דער וועדליג און קליינס א געעפנט׳
 פון זאל שליח דער וועדליג און שמאלם׳ א קאנען׳ ארויסגיין

 בער דער דארט דורך איז אראפקוקן• ערד דער אויף דארט
 פאר־ און שטיל און איס נאך דאן שליח דער ארויסגעגאן׳ דאן

 מיט־הימל אויף הימל־עק פון זיי זיינען נאכגעגאן; אים שטעלט
 הימל־הויכקייט סאמע דער אויף און הויך דער אויף און געקומען׳

 ווי און אראפגעקוקט דאן בער דער האט אפגעשטעלט• זיך
 אויך האט שליח דער און אונטן׳ פון דארט געזעהן עפעס

 גארנישט• דארט באמערקט נישט אין געזעהן נישט אהין־אבער
 גע" זיך׳ געזאמט און געווארט געווארט׳ אזוי וויילע א זיי האבן

 דאן הימל אין זיך האט געשטאנען• ערטער די אויף אלץ און שוויגן
 טריפנדיגס׳ א און שיינענדיגס א געשפאלטן׳ ליכט־קוואלעכל א

 בא־ דארט אונטן פון אלץ שליח פארן און אראפגיסנדיגס אן
 און ליכט מיט עס האט געשפאלטן׳ זיך עם האט - לויכטנדיג׳

 שטראלנדיג־ מיט און שיין מיט און געקוואלן קוואלעכל מיט
 דעם דורך זיך האט געמאכט• אונטן אויף און וועג א קייט
 אראפ־ זיך און אזוי און געלאזט׳ זיך אראם און שליח דער וועג

 אראם־ און שטיל און אונטן׳ פון אראפגעקומען און לאזנדיג
 און ביינאכט א אין ערד דער אויף הייליגן דעם האט קומענדיג׳

 אויף ארט׳ אן אויף און מיט א אין און געטראפן מדבר א אין
אינגאנצן• דאס און - דערזעהן♦ אלייניגן אן און עלנטן אן
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און! -
געקומען• ער איז אט און ער׳ שטייט אט און —
וועמען? פאר ווער —
 ליכט־מלאכל דאס זיך האט דא און — דיר• פאר איך —
 אויגלדיגן׳ זיין מיט און געלעכטערל זי_ין מיט אמאל ווידער

 צעשמייכלט׳ שץן־שמייכעלע זיין מיט און פנימלדיגן זי_ין מיט
 צעשטראלט און צעשיינט צעלויכטן׳ און צעלאכט עס זיך האט

 און ליכטיגקייט און שימעריר און שיין און אינגאנצן׳
 פון אויגן׳ פון און מויל פון דעם גיך האבן שטראלנדיגקי_יט

צעגאסן• זיך גלידערלאך אלע פון און איברימלאך אלע
 הייליגער׳ דער האט - ליכט־מלאכל? דו׳ לאכסט וואס —
געפרעגט• זעהענדיג׳ לויכטנדיג דאס און קוקנדיג דערויף
 שמייכלענדיג ליכט־מלאכל דאס האט - געזאגט׳ שוין —

 פון הנאה פון און דיר פון און מיר פון - געענטפערט•
גרויסער•

אזוינס? וואם פון —
 דעם׳ פון דערפילט׳ שליחות מיין כ׳האב וואס דעם׳ פון —

 מיין רואם דעם׳ פון און געפונען׳ באדארפט וואס כ׳האב וואס
געוו^רן• באקרוינט גליק־געפונענעם מיט איז זוכן

מלאכל? דו׳ רעדסט וואס —
הייליגער• הערסט׳ דו וואס דאס׳ -

• • • מינוט פאר א און שטיל
 שווייגן נאך הייליגער דער האט - באגער? דיין און -

געקערעוועט• מלאכל צום ווייניגן זיך אויפהאלטן און
 דאס האט - ר׳ ע ש ל מ י ה דער נאר מיינער׳ נישט —
 — געענטפערט: פארריכטנדיג׳ ווערטער הייליגנס דעם מלאכל

 דיך ארויפנעמען׳ אצינד אהין דיך - איז באגער הימלס דעם
 דעם צו און הייליג־הייליגסטן׳ צום און ארויפברענגען אהין

שטעלן• דיך קרבן־פרוב גרויסן
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געווארן? געהערט דאס איז וראו און —
וואס? אז —
אויפגיין? הימל אין זאלן מענשן אז —
קדמונים אין און אמאל —
ווער? ווי —
אליהו און חנוך ווי —
זכיות? א פאר וואס אין און —
 דארט הימל אין און זיי׳ פארמאגסט און זיי האסט דו —
 נאך און ליכט־מלאכל דאס זיך האט דא און - מען• ווייסט

 אויף צעשטראלט און צעשיינט עם זיך האט צעלויכטן׳ מער
 האט דערפון אפשיין דער און העלקייט דאס און וואוגדער׳

 ליכטיגקייט א מיט הייליגן דעם ארום מדבר די און הייליגן דעם
 און הייליגער דער זיף האט באלויכטן• העלישקייט א מיט און
 ליבער א אין געפונען׳ שיןךשי_ין א אין אים ארום מדבר די

 זוניגער א אין ווי און גאלדענער א אין ליכטיגער׳ א אין און
 שיינענדיגקייט דאס און גאלדנקייט דאס זיך האט גרויסער• א

 זיך געגרויסט און שטארקנדיג׳ זיך געמערט און געשטארקט
 גרויסע אויף און ווייטע אויף שוין און געלויכטן געזוניגט׳ און

 אין דאן מלאכל דאס האט דערלאנגט• מדבר־שטרעקעס
 אלץ ן י י ל א אויך - גרוים־געווארענעם אין און ליכטיגקייט

 און אויפוואקסנדיגער גענומען׳ ווערן גרעסער און גרעסער
 עס האט ווערף מלאך א מלאכל א פון און אויפגייענדיגער

 קערפער א — קערפערל פון און פליגלען — פליגעלאך פון
 הייליגן צום פאמעליך־פאמעליך דאן עס האט באקומען׳

 פריהער און צוגעטרעטן און גענומען׳ גענעהענען און אונטערגיין
 אויסגעקערעוועט זיך דערנאך און זיף גערוקט זייט א מיט ווי
 פלייצע דער מיט הייליגן צום און צעשפרייטע פליגלען מיט און
 ווי ארויפנעמען׳ אים און שוין גרייט ווי אוועקגעשטעלט׳ זיך

 זיכערקייט זיין אויף און אים אויף זיך ער זאל און אגגעגרייט׳
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 שוין האט מלאך בי_ים פלייצע אויף ארט דאס און פארלאזן׳
 אויפגעשטעלט: און אנגעברייט פליגלען די און געווארט׳ שטיל

 האט • • • ארויפלייגן זיך זיי צווישן און אהין זיך ער זאל און
 האט אבער זייט זיין פון הייליגער דער געווארט• אזוי ער
 מלאך־ דער צו און אונטערגעגאן נישט אויפגעהאלטן׳ נאך זיך

 ארט דאס און צוגעטרעטן נישט און גענעהענט׳ נישט פלייצע
 דער אים צו זיך האט פארנומען? נישט נאך פלייצע אויף

 פון און געקערעוועט׳ אומגעדולד מיט ווי שוין און דאן מלאך
 און קוק א מיט אים צו ארוס הינטן פון און אויסגעדרייטקייט

 זעצן, זיך ער זאל און אומגעקוקט: זיך בייזליכן א מיט ווי
 איז ווארטן און אים אויף מ׳ווארט זאמען׳ נישט ער זאל און

 ווייטער הייליגער דער אבער זיך האט • • • נישטא צייט קיין
 אלץ און געשטאנען׳ אלץ און זיך, געזאמט און געאיילט׳ נישט

 נאר און אפגעגאן׳ נישט פריהערדיגן זיין פון ארט זיין פון
 אויף געהאלטן׳ אנגעשטעלט אויגן די מלאך אויפן און געקוקט

 בייזן דאן אים צו זיין אויף און אויסגעדרייטקייט אים צו זיין
 געווארן׳ בייז מער נאך ווי און דאן מלאך דער איז קוקן•
 אויסגעדרייטקייט פון און אנגעבויגנקייט פון זיך ער האט

 אוועקגע־ זיך גלייך און הייליגן צום שוין און אויפגעשטעלט
 זייענדיג׳ פנים צו פנים שוין אים מיט און אזוי און - שטעלט,

 דאן אים צו זיך האט קוקנדיג׳ גלייך שוין אים אויף אזוי און
געזאגט• אזוי אים און געווענדט הארט

הייליגער? נו׳ און —
מלאך? "נו"׳ וואס —
מיך? דו פארהאלטסט וואס און זיך זאמסטו וואס —
וואס? פון —
 ארויפברענגען• אהין דיך פון און אויפגיין הימל אין פון —
אויפגיין! נישט קאן איך און נישט וויל איך —
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 הייליגן צום מלאך דער דאן זיך האט - פארוואס? —
 ביי און פארוואונדערט׳ זיך רייד זיינע אויף ווי און צוגערוקט׳

געפרעגט• שטיל אים
 היי־ דער אויך האט - עבודה־זרה! און פאלש ס׳איז —
 נאהענט און הארט אים פאר צוגעטראטן׳ מלאך צום דאן ליגער

 שטים זיין אריינגעקוקט׳ אויגן די אין אים געשטעלט׳ זיך
! געצן־דינסט און פאלש ס׳איז - אויסגעשריגן: און געהעכערט

וואס?! און ווער -
 דער האט - מלאך?! דיינער׳ עדות דער איז ווער -

 איבערגעשלאגן רייד די אינמיטן מלאך דעם דאן הייליגער
 שוין מער מיט און הארטקייט מער מיט נאך אים ביי און

דיינער? עדות דער איז ווער - געמאנט: שטארקייט
עדות? וואס אויף —
דיינעם• שליחות אויפן און רייד דיינע אויף —
 שטאמלעב־ און שוואך דאן מלאך דער עדות?-האט מיין —

 און געפאלענער׳ שוין שטים מיט אין איבערגעשראקן ווי דיג׳
 אויגן די מיט און קוקנדיג, הימל אין און ארויף מעשה בעת

 - געענטפערט זוכנדיג׳ זיינענדיגס נישט עפעם ווי דארט
 שטייעג־ אויבן • דער־--דא•• שטערן־בער׳ דער עדות? מיין

דיגער•
 אויסגעשריגן דאן הייליגער דער האט — וואם? און וואו —

 שטערן־בער דער וואו ארט׳ צום און ארויף קאפ דעם און
 אויפ־ אויפגעעפנט׳ ליכט־קוואל דעם און באוויזן זיך האט

געהויבן•

 אוים־ קאפ דעם אהין הייליגער׳ דער האט דערזעהן און
 אפ־ קי\און ווי קוקנדיג: אויבן אויף און הויך און הויבנדיג׳
 שוין קוואלעכל דאס האט פינסטער און פארלאשן געקילט׳

 דאן הימל צ נ א ג איבערן און ערטער אלע ווי שוין יענם׳
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 פארמאכט אומעטום׳ ווי גלייך שוין ארט דאס איז אויסגעזעהן;
 פון סימן קיין מיט און נשאר־ליכט קיין מיט פארשלאסן׳ און

 נאך ווי און געטונקלט עס האט פארבליבן׳ נישט געוועזענעם
 שטערנד־ מיט נאר געשטאנען׳ פארגעקומענעם נישט גארנישט

 שוואך און שטערן־שיין מיט נאר און געשטעלט׳ ארוס און לאך
 שוין איז שטערן־בער פון אויך און תמיד ווי שוין באלויכטן

 דארט שטיין און שטאנד זיין פון און געווען׳ נישט סימן קיין
 אויפן הייליגער דער האט מינדסטער• קיין נישט זכר קיין

 געזוכט געזוכט׳ אים אויגן די מיט ארום אויף און הימל גאנצן
 דער־ קיין אים פון און געזעהן נישט אים און אויסגעקוקט׳ און

 ערגעץ׳ האריזאנט א אויף און ווייט נאר געפונען׳ נישט מאנונג
 דער וועלכער פון דער׳ אנטקעגן און קעגן־זייט׳ דער אויף

 ארויסגעוויזן׳ הימל אויפן ערשטן צום זיך האט שטערן־בער
 דאר־ א אין ווייטקייט א אין קאפ מיטן און שטיל׳ איצט איז

 געשטאנען ווערן׳ פארשוואונדן און פארגיין פארן ווי און טיגער׳
 מדבר־הימל צו הינטן מיטן און געשטאנען בער׳ דער דארט

 אפגעזעגענען־ פארן ווי און לעצט פאר ווי און אויסגעקערעוועט׳
 האט געוויזן׳ אזוי איצט דארט זיך ער האט דאנען? מיט זיך
 פאר־ נאך זיך און דארטיגן פאר פארגיין פארן און אזוי ער

 און פארהאלטנדיג׳ דארט זיך און אזוי און - וויילע׳ א האלטן
 דער פאר האט שטייענדיג׳ אויסגעקערעוועט דארט און אזוי

 אזוי און שטיל און זיך׳ געזאמט הייליגן דעם פאר און מדבר
 אייב־ און פארגיין צו פאמעליך־פאמעליך האט זאמענדיג׳ זיך

• • • אנגעהויבן נישט־בלייבן און ארויסרוקן זיך גיין׳
 פון דאן הייליגער דער זיך האט — מלאך? וואס׳ און -

 פאר אויף און מלאך אויף אויסגעדרייטןאון ווייטן־בער-קוקן צום
 דו וועסט וואס און — געווענדט׳ אויגן די שטייענדיגן אים

זאגן? איצטער
זאגן? וואס -
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דיינעם? עדות דעם אויף און בער דעם אויף -
 און פארשעמט שוין מלאך׳ דער האט - • • • גארנישט -

 געשטאמלט, רוקנדיג׳ זיך צוריק ווי און אפגעלאזן אפהענטיג׳
 נאך און מלאך אויפן הייליגער׳ דער האט דערזעהן און

 פאמעליך־פאמעליך ווי קוקנדיג׳ אים אויף יענעם ענטפער זיין
 מאל אלע איז געווארן אויסגעלאשענער און איינגייענדיגער

 דער פריהער מלאך: פון דאן קערפער דער מער און מער אלץ
 איברים די אויך דערנאך ליכטיגקייט׳ העלער זיין מיט קערפער

 גענומען׳ לעשן זיך האבן אויגן־ליכטיגקייט און קאם זיין מיט
 קלענער און געווארן׳ טונקעלער און טונקעלער אלץ ער איז
 איינגייענדיגער און איינגעשרומפענער׳ און באנומענער׳ און
 גערוקט צוריק אזוי דאן זיך ער האט וויילע• צו וויילע פון
 אויבך די און הימלשע דאס ווי געבויגן׳ זיך צו ערד דער צו ווי און

 אפגעריסן• אויבן־קוואל פון און קוואל פון און פארלוירן השפעה
 אויסגעלאשענער געמינערטער׳ און געמינערטער אלץ ער איז
 ערד־ אן ווי לסוף ער האט איינגעגאן׳ ליכט־ווינציגקייט פון און

 ליגנדיגע, איט ארוס און ערדישע דאם אלץ ווי באקומען׳ מראה
 מדבר? דער אין ערדישקייט אל־דאם און ארום אלץ ווי און

 און קריכנדיגס א ווי קליינס׳ א שרצל א ווי לסוף ער האט
 הויקערל א מיט און אויסגעזעהן, זיך־האלטנדיגס ערד דער ביי

 א מיט און שלאנג־עקעלע א מיט און פלייצעלאך די אויף
 ערד דער צו אזוי זיך ער האט !נאכשלעפנדיג דעם זיך לאנגס,

 איר אן און געטוליעט געטוליעט, נאהענטקייט איר צו ווי און
 זאמדיגקייט איר און זאמד איר אין לסוף און געריבן, זיך
 לאנגן נאך און אזוי ער איז אויסגעריבן? גריבעלע א ווי

 קערפערל דאס שטיל אריין, אהין שרצדיגן דארט זיך רייבן
 און דרויסן אין קעפעלע מיט און אריינגערוקט, אינעווייניג

 געשטעקט, אזוי דארט עס האט ארויסגעשטעקט? ארויס נאך
 אויך־דאס־קעפעלע־אהין־אריינ־ פאר און לעצט פאר עס האט
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 בלישטשע א נאך אויגעלאך מיט און גריבעלע פון ציהען
 און שלאנג־בייזן, א מיט און בלישטש לעצטן א מיט געטאן,

 פאר־ אויף מוחל־זיין נישט מיט און גרויסן מיט כעס מיט ווי
 אמאליגן מיט אויפבלישטשען נאכן און באלד און געקומענעם׳

 פינסטער שוין און פלוצלום׳ געווארן אויסגעלאשן ווידער איז
 באווייזן־זיך צו נישט שוין און מער און אינגאנצן, אויף און
 און אזוי׳ און אויסלעשן־זיך, נאכן און אזוי׳ און אויגן: מיט

 קעפעלע דאס אויך און שטיל האט ליכט־אנקום׳ לעצטן נאכן
 אויף איז אריינציהענדיג, דאס און שטיל און אריינגעצויגן,

 ארויס־ נישט שוין מער אויף און ארויסצוגיין, נישט שוין מער
פארשוואונדן• צואווייזן־זיך׳

 איבערן און הימל אין זיך האט • • • מינוטן אייניגע און שטיל
 הויך דער פון קול א דערהערט׳ דאן קול א הייליגן פון קאפ

 האט רופנדיגע• א הייליגן צום און שטים א אראפגעקומענס, אן
 דעם גיך אויף ער האט שטים, די דערהערט, הייליגער דער זי

 און אויפגעהויבן, אראפקוקן, שרצל צום פון און לאנג פון קאפ,
דערזעהן: ערדארט האט געווענדט, אים הימל צום און ארויף

 און מאל, א נאך און ווידער און אויבן הימל אין זיך האט
 און קליינס א אויפגעעפנט, פענסטערל א און איבעראנייס

 נאךאויסערן עטוואס וועדליג און אקאפ נאר וועדליג און מילדם, א
 אינם און טאקע/אלד זיך האט קאנען, ארויסשטעקן זיך זאל קאפ

 און הייליגן, צום זיך ער האט באוויזן, זיך קאפ א פענסטערל
 ”גע ךזי געשטאנען, אים ר ע ט נ ו א און פיגקטליך איז וואס

 און דאן און אנגערופן אים צו זיך און באלד און קערעוועט,
געזאגט: אזוי אים

 צייט דיין פארביי, איז מדבר אין צייט דיין הייליגער, -
 אנגעברייט׳ זיי און גרייט, זיי און געקומען, איז ארויסגיין איר פון
 מדבר די דו דארפסט נאכט דער ביי היינט נאך און

• • • פארלאזן
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 שטעקן א פענסטערל פון באלד קאפ דער האט דא און
 ארויסגעלאזט זיי ער האט ארויסגעשטעקט׳ טארבע א מיט
 שנירל א דורך ווי און ערד דער אויף פאמעליך־פאמעליך און
 אראפלאזן־זיך נאכן און לסוף זיי זיינען אראפגעלאזט• זיי

 גלייך און געקומען׳ ארט זיין פאר צו און הייליגן צום לאנגן
 אויף און הייליגן דעם האט פארהוילענע א האנט א ווי און
 - גענומען: אנטון נאך עפעס ווי און שטיל נזיר־אנגעטאן זיין
 אים פלייצע דער אויף ארויף און רוקן אויפן אים טארבע די

 רעכטער׳ זיין אין האנט׳ זיין אין שטעקן דעם און ארויפגעצויגן׳
אריינגעשטעקט: צוליב־דעם־אויפגעהויבענער׳ זיין אין

• • • גיי -
 הימל* צום אויגן זיינע דאן האט הייליגער דער אז און

 דעם נאר קוק מיט און שטיל און אויפגעהויבן אויגן קאפם
 הימל־ פון זיך האט געטאן׳ פרעג א "וואוהין?" אויף קאפ

 און ארויסגעשטעקט׳ שטיל האנט א און פאמעליך פענסטער׳
 אויף און ווייטער דער אויף מדבר׳ דער אויף הייליגן דעם
 האריזאנט־אוועקגייענדיגער אויפן דער אויף נאכטישער׳ דער
אנגעוויזן: דארט אלכסון אויפן און

• • • אהין -
 הייליגן מיטן וואס נאכדעם מדבר׳ די דאן איז שטיל און

 אלע אין ווי און תמיד ווי שטיל געווען• פארגעקומען׳ איז
 שווייגנדיגקייט איר מיט דאן אויך מדבר די איז נאכט׳ האלבע

 הימל־ אירע מיט און געלעגן׳ איינגעדרימלטקייט איר מיט און
 האריזאנטך אירע מיט און ווייטפארשלאפענע די מיט עקן

 היי־ דער איז זייערע• מיט זאמדיגקייטן מיט און ווייטקייטן׳
 אים איז ליכט־מלאך דער וואו און ארט זיין אויף דאן ליגער

 אליין׳ איינער און געבליבן געשטאנען׳ געווארן׳ פארשוואונדן
 אלעם פון און מדברישן אלעם פון עלנט און פארלאזט ווי

 געדענקט נישט ווי און ארויסגענומען׳ מדבר דער אין נאכטישן
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 דער פון נישט ערגעץ׳ פון דערמאנט נישט און קיינעם פון
 ווייל דעמאלדיגער׳ דער ווייט דער פון נישט און נאהענט

 מיט געווען׳ פארנומען זיינעם מיט ווי דאן זיך איז יעדערער
 שפעטער׳ דער צייט זיין מיט און אפגעזונדערטן זיין ארט זיין
 נישט און שטיין זיין און נישט הייליגן דעם האט קיינער און
 וואס קאפ׳ דער נאר אליין געזעז?ן♦ אפגיין פארן זיין אין

 אויפן האט ארויסגעקוקט׳ הימל־פענסטערל פון האט
 אויפ־ נישט קוקן צו אים אויף פון גאנצע די צייט די הייליגן

 אונטער אלץ און האלטן׳ צו אים אויג אין פון און געהערט׳
 אלכסון דעם אין און האנט זיין אלץ און הימלשן׳ זיין בליק זיין

 דער אויף און מדבר דער אויף אלץ און אויסגעשטרעקט׳
 הימל־ פון קאפ דער האט אנווייזדיג• ריכטונג פריהערדיגער

 שטיל איז הייליגער דער און געקוקט׳ הייליגן אויפן פענסטערל
 פלייצעס אויף טארבע די שוין און געשטאנען אונטן פון און
 א אויף נאר ער האט געפילט• האנט אין שטעקן דעם און

 אויף און מדבר אויף און צוגענומען הימל פון אויגן די וויילע
 יארן פון די מדבר די דאן ער האט געווענדעט׳ זיי ארום איר
 באלדיגן׳ אפגיין פארן און באטראכט באטראכט׳ באקאנטע אים

 לעצטן• איר מיט געזעגענען־זיך פארן ווי און אנגעקוקט׳ זי
 און גרויס איר מיט אפגעזעגנט: אזוי איר מיט זיך ער האט
 און היימישן אים יארן פון איר מיט גרויזאמקייט׳ איר מיט

 פרעמדווערנדיגן• שוין אים און איבערגעלאזטן אים פון באלד
 איינקוקנדיג׳ איר אין נאך זיך אזוי און וויילע׳ א ער האט
 און הימל אין באלד אבער ער האט געזאמט׳ ארט זיין אויף

 ער האט דערמאנט׳ זיך אויסווארטנדיגן דארט אים קאפ אן
 ארויף און צוגענומען ערד דער פון אויגן די ווידער תיכף דאן
 די און קאפ דעם דארט ווידער ער האט אויפגעהויבן• זיי

 זייערע פריהערדיגע די אויף און ערטער די אויף נאך האנט
 זיין פון פיס די און געטאן גיי א באלד ער האט געטראפן׳
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 האט האנט די וואוהין און שטיל ער האט אפגעטיילט׳ ארט
 זיך ארויסגיין איר פון אויף און מדבר אויף אנגעוויזן׳ אים

 אוועק- זיו און אזיי און אוועקגעלאזט׳ זיך ער האט געלאזט׳
 שפאנענדיג׳ אלכסון צום און האריזאנט צום און אזוי און לאזנדיג׳

 פון און ארויס׳ מדבר פון פרוב פון און מדבר פון שטיל איז
 פארגרענגען, איר אין יארן יונגע פון און דארט־זיין יארן

אוועקגעגאנגען•
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 בבא־מעשה א
 אדער

מלכים די מיט מעשה די



 מיט מלכים, אלע ווי מלך א מלך• א געווען איז אמאל
 מיט און זיצן, צום אויף שטול א מיט און קאפ אויפן קרוין א

 איז מלכים• צו ס׳געהער וואס אלץ, מיט און אייגנשאפטן אלע
 בא־ איז קראנקהייט זיין געווארן♦ קראנק יענער מלך דער

 געציטערט, שטול זיין און קרוין זיין פאר האט ער - שטאנען:
 און געגלויבט נישט פאלק זיין אין און מלוכה זיין אין האט ער

 זיך פלעגן געטרויעט• נישט נאהענטע זיינע און הארן זיינע אויך
 שארף־שווערדןחלומען, און סמען נאכט אלע און באשטענדיג אים

 איבערקערענישן און מרידות אויפשטאנדן, און פארשווערונגען
 וויסטע שלאפן אלע אין און באשטענדיג ער פלעגט גרויסע,

 היץ אין און קעלט אין אים פלעגן וואס זעהן, שרעק־זעהענישן
 און אויפכאפן, מיט דער אין זיי פון זיך ער פלעגט ווארפן,

 אויס־ נישט שלאף קיין קיינמאל און נאכט קיין קיינמאל
 מלוכה זיין פון רופאים אלע מלך צום מען האט שלאפן•

 זיי האבן גערופן, מלוכות ע ר ע ד נ א פון רופאים די אויך און
 און אויסגעהערט אים זיי האבן באקוקט, און באטראכט אים

 רפואה פארשיידעמן א אים האט יעדערער און ארומגעקוקט,
 יעדער צו און געפאלגט רופא יעדן מלך דער האט פארשריבן•

 זיי וואס און געטאן, אלץ און צוגעהערט, זיך עצה רופאם
 אויסגענומען, און זייערע רפואות אלע און טון, געהייסן האבן

 פריהערדיגן, ביים דאך און - אויסגענומען זיין, צו ס׳דארף ווי
געבליבן• שלאפקייט זיין ביי דאך און אויסגעפאלגט,
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 רפואות די אין און רופאים די אין מלך דער זיך האט
 אויפגעהערט, נעמען צו זיי ער האט געווען, מיאש זייערע

 צו געקערעוועט, הייליגע צו און שפרעכער צו זיך ער האט
 מלוכה זיין פון און דור זיין פון באוואוסטע און פרומסטע די

 פאר און פארבעטן זיך צו אלעמען און אנדערע, פון אויך און
 און אלעמען ביי און אויסגעדערציילט, הארץ זיין יעדערן
 זיך געזוגט זיין פאר און אים פאר זאלן זיי געבעטן, רחמים
 הייליגע, און שפרעכער די צוגעזאגט, אים זיי האבן מיהען•

 גע- זיך גאט זיין צו שפראך זיין אויף יעדערער זיך זיי האבן
 אלערליי מיט אים זיי האבן געבעטן, אים פאר און קערעוועט

 גע־ אליין האבן וואס און אייגענע מיט געשפראכן, שפראכן
 אנדערע ביי זיך האבן וואס פרעמדע, מיט אויך און וואוסט,

 איינגעשטעלט, און אים פאר זיך געמיהט און — אנגעפרעגט,
 אפגעריכט, אים פאר האלבע־נאכט־תפלות נעכט האלבע אין און
 און געוואלט, העלפן אים נאר, מעגליך וואט אלץ, מיט און

געהאלפן• ט ש י נ אים - דאך
 זיך האט מלך דער און אוועקגעגאנגען, צייט א אזוי איז

 ארוים־ כוחות זיינע פון זיך האט מלך דער און געעלטערט,
 גענומען, גראען אים האבן קאפ זיין פון האר די געשלאגן•

 דער איז געהאלטן• שוואך שוין זיך האט אליין קאפ דער און
 און פארטרויערט און אומעטיג געווארן, אומעטיג זעהר מלך
 אפגעלאזן און פארנומען, נישט שוין טרייסט קיין און עצה קיין
 געזונט־ זיין אין און געזונט זיין אין און פארצווייפלט און

 גלויבנדיג, נישט און אזוי און - געגלויבט׳ נישט שוין ווערן
 טעג גאנצע האט ארייבגעפאלן, שוין יאוש אין און אזוי און
 זיין מיט אליין פארקלערט, און פארטרויערט נעכט, גאנצע און

פארבראכט• יאוש־פארזארגטקייט זיין מיט אליין און זארג
 איז מלך דער געווען• פארנאכט א ס׳איז מאל, איין נאר

געזעסן• צימער זיין אין און אליין און פאלאץ זיין אין דאן
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 ארימער אן פאלאץ פון טויער פארן און פלוצלום זיך האט
 און פארוואגלטער, א און אפגעריסענער אן באוויזן, בעטלער

 פארשטויבט, וואנדערן לאנגן פון און אומגיין לאנגן פון
 נאר האנט זיין אין און נישט, שיך קיין אים פיס די אויף און

 צוגעשלאגן טויער צום זיך ער האט גרויסער• א שטעקן א
 מלך צום וויל "ער געקערעוועט: זיך טויער־היטער צום און

 האט היטער דער אז און ♦״ * • האבן מלך צום דארף ער אדיין,
 בא- פיס די ביז קאפ פון בעטלער דעם און געקווענקלט זיך

 און געזעהן, פארוואגלטקייט זיין און ארימקייט זיין טראכט,
 בעטלער דער האט - געישובט׳ זיך ניין, צי אריינצולאזן צי אים
 ישובן־זיך היטערס דעם בעטלער דער האט פארשטאנען, דאס

 אזוי און געקערעוועט אים צו זיך ער האט געזעהן,
געזאגט:

 "הולך" מיין זאל און היטער, מיר, אויף נישט קוק —
 זעהן, מלך דעם וויל בעטלער "א זאג: און גיי ארן, ניט דיך

• • • זאגן״ צו געזונט מלכם וועגן האט בעטלער דער
 אוועקגעגאנגען ער איז געפאלגט, דאן היטער דער האט

 האט דינער איין און איבערגעגעבן, דאס מ׳דארף וועמען און
 איבער־ דאס העכערן א האט נידעריגער א און צווייטן, דעם

 צום ס׳איז ביז און העכער׳ און העכער אזוי און געענטפערט,
 מלך דעם דאס האט העכסטער דער און אנגעקומען, העכסטן

באפוילן• "אריינלאזן!" האט מלך דער און איבערגעגעבן,
 און געווארן אריינגעלאזן פאלאץ אין בעטלער דער איז

 זיין אויף מלך דעם ער האט אריינגעקומען♦ צימער מלכם אין
 פאראומערט־ אין און פארנאכט און פארטרויערט, און שטול
 דער ביי און אריינגאנג ביים זיך ער האט געטראפן, קייט

 כבוד מלך דעם און געקניעט שטיל ער האט פארבויגן, שוועל
 אנגערופן זיך ער האט אפקניענדיג, און דאן און אפגעגעבן,

געזאגט: אזוי און
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 שלאם־ דיין וועגן און וועגןדיר מהאב מלך! גרויסער —
 דיר ס׳האט ווי און געהיילט׳ דיך מ׳האט ווי געהערט׳ קייט
 געקומען דיר צו איצט איך בין היילן, דאס געהאלפן נישט

געבראכט• רפואה א דיר און
רפואה? דיין באשטייט וואס אין און —
 סוף׳ אין און זעהר׳ לאנגער א אין און מעשה א אין —

געווענדט• ר י ד צו איז וואט
איך• הער —

 און נעבן־זיך אויף בעטלער דעם מלך דער האט דא און
 זיך אים ער האט אנגעוויזן, שטייענדיגן דארט בענקל א אויף
 זיך און געפאלגט בעטלער דער אים האט געהייסן• זעצן

 אראפלאזן־זיך נאכן און דאן און בכבוד, אראפגעלאזט דערויף
 מעשה די בעטלער דער האט וויילע, א שטיל־שווייגן נאך און

דערציילט: אזוי און אנגעהויבן
 א אין האט איינעם ביי מלך א ביי מדינה, א איינער אין

 גע־ אכציגער אן און זקן א גרויסער א מיט א אין און פעלד
 אלט־ פון שוין קוים זיך האט וואס שטיבעלע׳ א אין וואוינט!

 מיט און אויסגעקרימטע מיט ווענטעלאך מיט געהאלטן, קייט
 געווען• דורכגעלעכערט שוין אומעטום איז וואט דעכעלע׳ א

 געלעגן, נידעריג און ערד דער ביי אזוי שטיבעלע דאס איז
 טירעלע א און געהאט׳ איינס נאר און פענסטערל א דאס האט
 חורבהלע אין און אינעווייניג אין האט איינגעהויקערטס א און

 אליין ער איז געוואוינט׳ דארט אלטער דער האט געפירט•
 און טאג ער האט געווען׳ בעל־הבית שטיבעלע זיין אויף און

 קייב־ ער האט פארבראכט, זיינע ווענטעלאך די מיט און נאכט
 געזעהן, נישט נפש לעבעדיגן קיין און זיי אויסער און מאל
 נישט זיך קיינעם אין און זיי אויסער און קיינמאל אויך און

 זיך האט צייט• לאנגע א און צייט א אזוי ט• ג י ט י ו נ ע ג
 פארנאכט א אין דאן איז אלטער דער ווי געמאכט: אמאל
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 דער אויף און געזעסן חורבהלע זיין פון שוועל דער אויף
 שטיל־זיך־אראפלאזנדיגער דער אויף און ווייט־פארגייענדיגער

 פון און ווייט פון ווי באמערקט׳ ער האט אזוי געקוקט׳ זון
 זעצט זון די וואו דארט׳ פון און האריזאנט פון אים׳ אנטקעגן

 און אים צו און - באוויזן באוויזן, מענשעלע א זיך האט דך
 האט אויסגעווארט, דאס ער האט געשפאנט• חורבהלע זיין צו
 איז קוקן• אין אפגעלאזט נישט דאס און געקוקט דערויף ער

 אלטן פארן אויך דערנאך עס איז אונטערגעקומען, לסוף דאס
 פנים זיין פאר אלטן, פון זיצן פאר און שטיל און אנגעקומען,

• • • פארגעשטעלט זיך וועג פון און
 צעהן־יעריגס קיין נאך יונגס, א און יינגעלע א איז דאס

 פארלאזט און אפגעשליסן, און ארים און געווען׳ עלנטס אן און
 מיט אבער געשטיצט׳ נישט וועלט דער אין קיינעם פון ווי און

 און גלויבן מיט און יוגנטליכער, פארזיכערטקייט מיט און יוגנט
שטיצע• אויף האפן מיט

 דאס האט — אלטעך געקומען, ר י ד צו איך בין דאס —
געזאגט• יינגעלע

אזוינס? וואס אויף —
באדינען• צו דיך אויף —

עלנט• און אלט בין איך —
זיין. אינאיינעם דיר מיט וועל און יונג איך בין —
יינגעלע? דיך מען רופט ווי און —
 צע־ זיך האט קינד דאס און — מיף מען רופט בבא —

 באגלויבט און געקוקט, אלטן אויפן היימיש און געטריי שמייכלט,
בלייבן. גרייט באדינען צו אים אוף און איבערגעגעבן און

 דער־ נישט באשטאנען׳אוןגעשוויגןאון דאן אלטער דער איז
 שטיל און קינך אויפן געקוקט און איינשטימענדיג און ווידערט

 אים פון און בלייבן זיין אויף ווי קוקנדיג, קינד אויפן אזוי און
געווען• מסכים ווערן, צו באדיבט
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 אלטן מיטן שדין פארנאכט ם ע ד פון און קינד דאס איז
 און גענעכטיגט אים מיט און געטאגט אים מיט פארבליבן,

 קייב־ און שטיבעלע, אין געדארפט וואס און געטאן אים מיט
 דער ארום אויך און פארלאזט, נישט שוין אים און מאל

 קיין אים פון קיינמאל און דערנעבן, פעלד אין און שטוב
 געגאן, איז ער וואו און תמיד, און אפגעטראטן, נישט טריט

 איז אלטער דער געלעבט: אזוי זיך זיי האבן באלייט• אים
 קרעפטי־ אלץ קינד דאם און געווארן, עלטער אלץ אמאל וואס
 דער צו און וואוקס צום און אונטערוואקסנדיגער, און גער
 זיין־ און שוואך שוין אלטער דער האט געהויבן• זיך הויך

 אלץ שוין זיך אויף האט קינד דאס און געטאן, אלט־ארבעט
 זקן פארן אי זיך, פאר אי - ביידע פאר און איבערגענומען

 און שטוב אין ארבעט אלע ער האט געווען• פארנומען -
 שפייז און פארגרייט עסן צום און געטאן, ארום־דער־שטוב

 באדארפט מ׳האט וואס און געקאכט און געקריגן, פעלד אין
 שוין אלטן דעם און גרייטס שוין אלטן דעם און עסן, צום

 הימל אין גאט אלטער דער האט דערלאנגט• אנגעגרייטס
 געדאנקט, נישט־פארלאזטער זיין פאר און עלטער זיין פאר
 וועגן תמיד און יוגנט, אין קינד פארן און געבעטן זיך פאר

 שטעג־ און געדענקט, לעבן זיין ך א נ אויך און גורל קינדס
 באפרייט, ארבעט דער פון זיך האט קינד דאס ווען און - דיג

 איג־ דערמיט ער פלעגט אלטער, דער צורופן, עס ער פלעגט
 זיין מיט און אים מיט געטריי און אלטליך און זיצך איינעם

פארברענגען• נאהענטקייט
 די פעלד־פארנאכטן, שטילע אין מאכן: דאן זיך פלעגט

 און פעלד דאס און געזעצט הימל־עק אין דאן זיך האט זון
 מיטן דאן אלטער דער פלעגט באלויכטן, שטיבעלע דאם
 זון־פאר־ דעם צו פנימער די מיט און שוועל דער אויף קינד
 שיין־בא־ פון און שטילע באלויכטענע, און זיצן זיצן, גאנג
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 אלט׳ שווייגן, פארטראכט דאן אלטער דער פלעגט שיינטע•
 זיך נעבן און פארזארגט אראפגעלאזטן, קאפ מיט און ליך
 טראכטן נאכן אלטער דער פלעגט פילנדיג• נישט קינד דאס

 דעם צו זיך ער פלעגט קינד, אן דערמאנען ווי זיך לאנגן
 מיט עס ער פלעגט טון, קוק א דעם אויף און אויסקערעווען

 צווייטער דער מיט און אננעמען הענטל א פאר האנט איין
 האנט זיין לאנג און שטיל אזוי יונגן, פארן און פלייצעלע פארן
 האלטנ־ זי אזוי און שטיל און לאזן, רוהען אקסל קינדס אויפן

 א אזוי —זארגן זיך קינד פארן און זון דער פאר ווי דיג,
צייט• צו צייט פון אזוי און מאל,

 אין זון און געגאנגען, דערווייל זיך איז צייט די און
 אזוי און פארגאנגען, און אויפגעגאנגען טאג אלע איז הימל
 יארן אויך אזוי און חדשים אזוי און וואכן, אזוי און טעג

 און געווען, איינגעבראכן שוין איז אלטער דער און גאנצע•
 אראפגעגאנגען♦ נישט בעטל זיין פון שוין איז אלטער דער
 דאס און אויסגעוואקסן, יוגנט א אין שוין איז קינד דאם און

 אלץ און ארומגעדרייט, אליין שטוב אין שוין זיך האט יוגנט
 דעם שטיל און געווען, בעל־הבית ווי אלץ איבער און געטאן
 אויסגערעדט, האט מויל זיין וואט אלץ און באדינט, אלטן

 ^פארלאנג מינדסטן זיין און געבליבן, געטריי אלץ אים און
 פאר און תמיד און נויטן זיינע ר א פ און תמיד און דערפילט,

 קוים שוין אלטער דער האט געפעדערט• זיך באדארף זיין
 זיך׳ גערירט נישט און געלעגן נאר און געלעבט, שוואך און
 דער אויף און נאר זייט איין אויף אמאל טעג גאנצע און

 גע- נישט און געשוויגן און אויסגעדרייט, נישט זיך אנדערער
 אלט־געדאב־ זיינע מיט און יוגנט מיטן און גארנישט, זאגט
 טאג פון און געלעגן, אזוי ער איז ז געטיילט נישט זיך קען
 צו צייט פון און געווארן, שוואכער און שוואכער אלץ טאג צו

אנגעווארן• בחית די מער און מער אלץ צייט
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 ער האט געקומען, סוף־טעג זיינע צו שוין לסוף ער איז
 דערפילט• טאג לעצטן זיין שוין איןאיינעם טאג א אין אמאל

 יינגל דאס זיך צו פחות לעצטע די מיט שוין דאן ער האט
 זיך ער האט געגעבן• וויסן צו אים רעם וועגן און צוגערופן

 איבער־ און איבערבעטן זיך געהייסן, צוגרייטן טויט זיין צו
 יינגל דאס האט זיין• צו ס׳געהער ווי און וואשן ריין זיך טון,
 אלטנס פארן דאך און געווארן׳ צעמישט און אויסגעהערט דאס
 אים און געוואשן ריין אים - גענומען: זיך ווילן לעצטן און

 ווי צוגעגרייט, אים און איבערגעבעט אים און איבערגעטאן,
 אנדער קיין מער שוין טאג יענעם אין און געבעטן! האט ער

 אפ־ זיין פאר און אלטן ארום נאר און געטאן, נישט ארבעט
 שוואך־ זיינע צו און אים צו איינגעהערט זיך ארומגעגאן: גיין

 זיין איבער און איבערגעבויגן און צוגעהערט, זיך ווערטער
 איז וואס אלץ, און געשטאנען, ליפן זיינע איבער און קאפ
 דער־ באלד און געטאן באלד האט ארויסגעגאן, מויל זיין פון

 שטייענדיג, בעט זיין איבער און אזוי און - דעמאלט, פילט
 אלץ האט דערפילנדיג, דאן באגערן זיינע אלע און אזוי און

 בא־ צו אים אויפגעהערט נישט אלץ און באדינט, אלטן דעם
דינען•

 שטי־ געווען, גרייט שוין איז אלטער דער און - שטיל
 גע־ איבערגעטאן און ריין שוין איז אלטער דער און - לער

 רוקן אויפן און גלייך און אויסגעצויגן, אים פיס די - לעגן:
 קאל־ און אונטערגעהויבן, קישן אויף קאפ און קערפער, זיין
 בא־ קורץ־ליגן און לענג קליינע זיין האט צודעק און דרע

 מיט שטיל און געשוויגן שטיל דאן אלטער דער האט דעקט•
 נידעריגער דער אויף געקוקט, סטעליע דער אויף אויגן די

 און שטיבלדיגער דער אויף ליגנדיגער, אים קאפ איבער און
 געטאגט אזוי דאן טאג דער האט באשיינטער; טאג־ליכט פון
 שיין מיט און זיך, געזאמט און געליכטיגט געליכטיגט, און
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 האט אפגעשיינט; ער האט געלויכטן• באשטענדיגער מיט און
 רוקן זיך פארנאכט־צו צום און פאמעליך דאן טאג דער זיך
 וואס דעם, פון און שטיבעלע פון און גענומען, ארויסרוקן און

 פאמע־ ארויסציהען און ליכט דאס שטיבעלע, אין פאר קומט
 אין שטיבעלע דאס און ארויסגעצויגן דאס ער האט ליך!

 א אין און אומעטיגליכן אן אין געלאזט, שטיל־טונקלקייט א
 אין פארנאכטישן א אין און שווייגנדיגן א אין פעלדישן,

 מיטן גענומען: טרויערן ווי דאן שטיבעלע דאס האט פעלד;
 און חורבה, פון טירעלע מיט און איינעם מיטן פענסטערל

 איז וואס דארט, בעטל מיטן און אינעווייניג ווענטעלאך מיט
 ראן אלטער דער איז געשטאנען• זקן־ליגנדיגן דעם מיט
 אין קוק מיט געלעגן, אויסגיין פארן און אויסגעצויגן אזוי

 דאס און זעהענדיג, דארטן גארנישט און קוקנדיג סטעליע
 ארויפקוקן זיין אויף און געשטאנען אים ר ע ב י א איז יינגל

 די ווייטן פון עק־פעלד פונם מינוט דער אין האט געקוקט•
 שטיבעלע אין און פענסטערל אין לעצט־שטראל א מיט זון

 און אריינגעשיינט און אריינגעשיקט און אריינדערלאנגט,
 דערויף און שטיל און אפגעשלאגן, דאס זקן פון פנים אויפן
 מיטן פעלד, מיטן און טאג מיטן ווי האט אפשלאגנדיג, אזוי

 אפגעזעגנט• זיך שטיבעלע אין לעבן דעם מיט און שטיבעלע
 די ף ו ס פארן און זקן ביים מאמענט דעם אין זיך האבן

 פון און סטעליע פון זיי ער האט אויסגעלייטערט, אויגן
 וואס יינגל, אויפן זיי ער האט צוגענומען, ארויפקוקן לאבגן

 אויף ער האט געקערעוועט, שטייענדיגן, אים נעבן און פאר
 און באלד, און זיי, מיט באטראכט אים און געטאן קוק א אים
געזאגט: אזוי אים אפגעבאטראכט, אים

 גע־ מיר און געדינט מיר האסט דו מיינס••• "קינד -
 און געהאלטן, חשוב און געערט מיך האסט דו געווען, טריי
 איך ווינש עלטער, מיין אונטערגעהאלטן און געטרייסט מיך

143



 א ליב־האבנדיגס, א און לעבן א באגער: און דערפאר דיר
 זאלסטו מלכים פאר און טרייסט־טראגנדיגע, א און יוגנט

טרייסטן• זאלסטו מלכים און שטיין,
 לעבן אין דא מיין פון שעה לעצטע מיין - הער: און

 לעצטער דער מיר ביי ווערט באלד און געקומען, איז זיין
 איך וועל צוגענומען, לעבן־נשאר לעצטע דאס און כוח־שפור

 ליגן, טויטער א דא איך וועל בלייבן, בעטל דעם אויף דא
 נאך נאר דו זאלסט פארלאזן׳ שטיבעלע אין מיך דו זאלסט

 אוועקגיין, דאנען פון באלד דו זאלסט פארמאכן, טיר די זיך
 דיך וועט דיינעם ארויסגיין ערשטן דעם ביי און באלד און

 לעבן־ ערשטן מיטן און באגעגענען באגעגעניש ערשטע דאס
רופף... דיך רוף

 פונם אלטער דער האט באלד געווען• טאקע אזוי איז
 אנטשוויגן רעדן צו אים צו פון און אפגעקערעוועט זיך יינגל

 אויפגע־ סטעליע דער צו אויגן די ווייטער ער האט געווארן,
 נישט שוין זיי דארט פון און ארויפגעקוקט זיי מיט און הויבן

 ביז און דאן, שטיל און געקוקט אהין ער האט צוגענומען:
 פארמאכט זיי ער האט גענומען, פארמאכן אים זיך האבן זיי
 געווארן, בארוהט און ליגנדיג אזוי ער איז געבליבן, אויסן און
 זיין נשמה די האט בלייבנדיג, בארוהט אזוי און שטיל און

אפגעגעבן••• שטיבעלע דעם אטעם זיין און גאט
 געלעגער זיין איבער אזוי נאך וויילע א יינגל דאס איז

 און געקוקט טויטן אויפן אויסגעווארט, און געזאמט געשטאנען,
 אים פון באלד ער איז איבערצייגט• זיך טויטקייט זיין אין

 אפ;ייענ־ געזעגנט ווי און אלטן מיטן זיך ער האט אפגעגאן,
 ארויס־ דרויסן אין און פארלאזט שטיבעלע דאס ער האט דיג,

 קלאמ־ דער אויף און פארמאכט טירעלע דאס זיך נאך געגאן,
 האט דארטיגן, נאך אפגיין נאכן און באלד און שטילן, אין קע
 אנגעקומען, אמאל איז ער וואנען פון און פעלד, אויפן זיך
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 אוועק־ באוויזן, זקן פארן אמאל זיך האט ער וואנען פון אהין,
געלאזט•
 נאך און אוונטיג פארגיין, זון נאכן און שטיל אט: און

 גע- אויפגעראמט און ליידיג פעלד דאס איז פארלאזן, שטיבעלע
 גע- נאר דערלויכטונג שוואך א זיך באך האט זון די לעגן•
 דערמא־ טרויעריג א - דאן שטיבעלע דאס אויך און לאזן,
 אין און געדענקט שטיבעלע אן יינגל דאס האט יינגל• ביים נונג

 טויט־איבערגעלאזטקייט זיין און אלטן דעם געשפאנט, דאן פעלד
 פאר־ יענעם אין שטילן זינען מיט און אזוי און געהאט זינען אין

 ערד דער צו אויגן די לאנג ער האט געגאנגען• זיך נאכט
 נישט וועג זיין פאר אויף און זיך פאר אויף און געהאלטן
 נישט מאל איין קיין און צייט גאנצע די זיך ער האט געקוקט,

 ווייט פון ווי באמערקט: נישט דערום ער האט ארומגעקוקט,
 ריי־ א זיך האט אנטקעגנדיגן, דעם האריזאנט דעם פון און

 שיין א אויף גרויסן, א אויף און פערד א אויף באוויזן׳ טער
 ארויס־ זיך ער האט רייטער; דעם איבערגעגעבן און געזאטלטן׳

 און ארומגעזעהן ארום אויפן און פעלד אויפן זיך באוויזן,
 אין ער האט געטראפן! זון־פארגיין נאך דאס און ליידיג דאס
 יינגל דאס לסוף און געזוכט אויגן די מיט און לאנג דעם
 דעם צו און פערד זיין ער האט דערזעהן• שפאנען דעם אויף

 יינגלס דעם צו און אהין, און גאנג־ריכטונג״אנגעריכט, יינגלס
 באמערקט נישט און שטיל און געהייסן, דעם אנטקעגן־קומען

 דערנע־ אים צו זיך אזוי און מער און מער אלץ יינגל, פון
 די יינגל דאס האט דערנעהענט, זיך אוונט• אין דאן הענט
 אויפגע- פארטראכטקייט פון און אראפגעלאזטקייט פון אויגן

 דער־ אים פערד אויפן און דערפילט רייטער דעם און הויבן,
 און אונטערפארנדיג, יינגל צום רייטער, דער אויך זעהך

 רייטער דער האט אונטערגעקומען• אנדערן צום איז איינער
 און לייצעם די דעם און פארהאלטן גיין פון פערד דאס דאן
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 עם זיך האט געבליבן, שטיין דאס איז נאכגעגעבן• צוים די
 דאס רירנדיג, נישט זיך ארן אזוי און גערירט, נישט ארט פון

פארגעשטעלט••• רייטער פאר דאן יינגל
יינגל• אוונט, גוטן א -
רייטער• גוט־יאר, א -
דו? גייסט אלטן פון און פעלד פון -
געענטפערט• בבא האט - יא -
 אים ביסט דו און טויט, שוין איז אלטער דער און -

פריי? באדינען צו פון
געזאגט• טרויעריג יינגל דאס האט - פריי -
 וועסט און אצינד פערד אויפן מיר מיט זיך זעץ־זשע -

רייטן. אינאיינעם מיר מיט
רואוהין? -
מלך צום -
מלך? ביים טון איך וועל וואס און -
 פערד אויפן שוין דיר וועל איך און האנט, א גיב -

 אים פאר פון דעם רייטער דער האט דא און - דערציילן-
 אויך אראפדערלאגגט, האנט א יינגל אונטן־שטייענדיגן און

 אויסגעשטרעקט, האנט ן יי ז אויך האט רייטער דעם יינגל דאס
 גע־ און גריגג און רייטער, דער געטאן, נעם א אים ער האט

 ארוים־ זאטל און פערד אויפן און ארויף אים שיקט־רייטעריש
געבראכט•

 צום פערד דאס צוריק האט רייטער דער אז און אט, און
 אויסגעקערע־ אנגעקומען, איז ער וואנען פון צו, האריזאנט

 צו־ שטיל און געפאלגט אים האט פערד דאס אז און וועט,
 רייטער־ זיין וואוהין און דינעריש און אויסגעדרייט, זיך ריק

 דער דאן זיך האט געלאזט, זיך גיין, געהייסן דעם האט האר
 זאטל אויפן אים מיט אינאיינעם דעם צו יינגל, צום רייטער

געזאגט: אזוי אים און געקערעוועט זיך זיצנדיגן,
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 זיך זאלסט און יינגל, זיין, נישט חידוש קיין דיר זאל -
 ווא" פון און דיר פון ס יי וו איך וואנען פון וואונדערן, נישט

 אונזער מיך האט דאס - ארט, דיין ן א ג ר ע ד בין איך נען
 וועג דעם אהער מיר ער האט דאס געפירט, שטערן־זעהער

אנגעוויזן•
איך? בין ווער און -
מלך ביים דינער א -
? דיר נאך געשיקט נאך־וואס און -
 טעכטערל א איז מלך אונזער ביי - נאך־וואס: אט -
 די אין און לעבעדיגס א שיינהייט, א און יונגס א פאראן,

 גרויסע, א חשובה א מלך ביים דאס איז דיינע• אין יארן
 גע־ אים ביי עם זיך האט געקערעוועט, אים צו עס זיך האט

 וויל חברל א "טאטע־פאטער, געזאגט: אזוי אים און בעטן
 מיר ער זאל און מיינע, אין יארן די אין און יינגל א איך

 דערפרייען"••• הארץ מיין מיר ער זאל און זיין, ברודערל א
 יינגלאך קיין און זין קיין זיינען אונזערן ביי מלך ביים ווייל

 דאס און איינס, אים ביי איז טעכטערל דאס און נישטא,
 קאן מלך דער און קאפ, אין אויג דאס אים ביי איז טעכטערל

 מוז ארויס, רעדט מויל איר וואס אלץ און אפזאגן, נישט איר
פינקטליך• ווערן געשאפן און באלד

 וועגן אבער זיך ער האט מלך, דער צוגעזאגט, איר ער האט
 זיך צו ער האט באראטן, הארן זיינע מיט אירער בקשה דער
 טעכטערלס זיין זיי און צונויפגערופן הארן־ראט גרויסן דעם

 איר אז און געבעטן, אים האט זי וואס דערציילט, פארלאנג
 דאס מען, ע וו און י זו א ווי אבער דערפילן, מען מוז פארלאנג

 אויסגע־ אים זיי האבן יי• ז ביי פרעגט און נישט ער ווייסט
 און מלך, דעם פארשטאנען, אים זיי האבן האדן, די הערט,

 ווערן אויסגעקליבן רואם אזוינס, דארף ווערן אויסגעקליבן אז
 וואס אייגנשאפטן, מיט און מעלות מיט און זיין, ווערט זאל
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 איבער" און געקלערט פארטראכט, דך זיי האבן זעלטן• זאלן זיין
 געזוכט, קינדער זיינע צווישן האט יעדערער און געקלערט,

 ע נ ע ג יי א זייגע צווישן גליקליכן דעם האט יעדערער און
 פאר־ יעדערער און שטיל טאקע זיי האבן געפינען, געוואלט
 אויסגעהערט, זיי מלך דער האט אייגענע• זיינע פון געלייגט

 דער- איידל־אופן אן אויף און פארשלאגן זייערע ער האט
 קינדער זייערע קעגן און קיינעם באליידיגט נישט ווייטערט,

 קעגן נישט און אייגענע זייערע קעגן ניטש גערעדט, נישט
 אננעמעג־ נישט און דאך און יעדערן• פון ארויסגעשטעלטע די

 אויף באשטייענדיג נישט און דאך, און קיינעם, זיי פון דיג
 געווענדט שטערן־זעהער צום נאר זיך ער האט איינעם, קיין
 דער - פארלאזט: זיך עצה זיין אויף און אים אויף און

 פארשטייט שטערךזעהער דער דאך, ווייסט שטערן־זעהער
 זאגן, וועט ער וואס און אים, אויף זיך ער פארלאזט דאך,

פארלייגן• וועט ער וואס און
 האט פארטראכט, דאן שטערן־זעהער דער אויך זיך האט

 דערנאך, און ביטל, א געקלערט שטערן־זעהעקאון דער אויך
געזאגט: אזוי האט קערעווענדיג, זיך הארן די צו און

 געערטע, לאגע, די ערנסטע, אן איז הארן, זאך, די -
 טייער, אונז איז מלך־טאכטער די און אויסגענומענע, אן איז
 קיין נישט ווייסט: דערום און חשוב• אונז איז ווילן איר און

 דא, זיך פאדערט פארברענגען, צייט דער אויף און חברל,
 די מלך־טאכטער דער זאל ער אום יוגנט-פריינט, קיין נישט

 אן מיט און פריינט א טאקע נאר פארבייטן, ברודער־פרייד
 ן ר י ו ב ע ג פון ווי און איבערגעגעבענער אן טאקע נאר אמת,

 נויטן אלע אין מלך-טאכטער דער דארף: ער ברודער• א
 פאר דארפן, נאר מ׳וועט ווען און מינוס, אלע און ביישטיין,

 וועט לעבן זיין ווייל••• זיין• גרייט אפגעבן לעבן זיין איר
 זיין, נויטיג מלך־טאכטער דער וועט לעבן זיין דארפן, מען
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 אין מלך־טאכטער דער שטייען גרויסע גאר און נויטן ווייל
 געוויזן, שטערן די פון מיר מען האט אזוי פאר• לעבן איר
 נאהענטסטע די פון נישט און האדן פון נישט זאגן: שטערן און
 זייערע פון נישט און פריינט זייערע פון נישט אויך מלך פון

 דער פון נישט אויך און זוכן? יינגל דאס מען זאל קרובים
 אויך און אונזערער, באקרוינטער דער פון און הויפט־שטאט

 ע נ י י ק פון און שטעט פון בכלל און אנדערע׳ פון נישט
 אפגעזונ־ מענשן פון און ווייט נאר מדינה, ן יי ק און ישובים
 ארויסגענומען ישובדיגן אלעם פון און פאררוקט נאר דערט,

 גע־ ם ע נ יי א אזא מען קאן אייגנשאפט, אזא מען קאן -
 און באליידיגן צו אייך אויף נישט - האדן - און פינען•
 געווענדט: ווארט מיין פארשעמעךאיז צו קינדער אייערע נישט
 נישט־פאראיג־ מיין און דאך מיך קענט און דאך ווייסט איר

 נישט גארנישט אין דאך מיך וועט קיינער און טערעסירטקייט,
 הימל־געגעבענער דעם פון און אמת דער אבער זיין, חושד
 צונג אונטערן נישט אים קאן איך און אמת ן יי מ איז דאס

 צייט מלך דער מיר זאל פאר: לעג איך און פארלייקענען•
 אין וועל און גרייטן, זיי אין זיך וועל איך געבן, נעכט דריי

 זאגן, ווייטער מיר וועלן שטערן די וואס און זיין, ף י ו א זיי
אויפגעבן• דינער זיינע און מלך דעם וועל

 דריי צייט שטערן־זעהער דעם מען האט געווען: אזוי איז
 גע־ נישט זיי אין שטערן־זעהער דער איז געגעבן, נעכט

 אויסערשטאטיגן זיין אויף טורעם, זיין אויף ער איז שלאפן,
 נעכט די און צייט גאנצע די געווען, אויף הויכן זיין אויף און

 געהאלטן, שטערן די צו אויגן די און ארויף קאפ דעם אינגאנצן
 אין אויסגעזעהן און געזוכט און געקוקט לאנג און געקוקט און
 ער האט נאכט דריטער דער נאך און לסוף און הימל־הויכן, די

 אוים־ נאכן און פריה דער אין באוויזן, פאלאץ מלכם צום זיך
מעלדן זיך ער האט צוגעקומען, אהין ער איז מלך• פון שטיין
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 אים פאר ער איז מלך, צום געמאלדן אים מען ה^ט געהייסן,
 נאכן און שטיל און כבוד׳ אין געבוקט אים פאר זיך געקומען,

געזאגט: אזוי אים כבוד־בוקן
 מיר מ׳האט און געזעהן מהאב מלך, געזעהן, האב איך —
 שטייט מדינה דיין אין ווייטן א אין און פעלד א אויף :געוויזן

 אן און אחורבהלע און אלטס, אן און קליינס א שטיבעלע׳ א
 אן דארט וואוינט איינפאלן••• צום באלד און אפגעלאזנס,

 א - יינגל א אלטן דעם ביי וואוינט דעם, אין מאן אלטער
 אוועק־ שוין וועלט דער פון און אלטער דער דארף באדינער,

 דעם טויט נאכן און בלייבן, אליין וועט יינגל דאס און גיין,
 אנטקעגן אים מען דארף לאזן• זיך וועלט דער אויף אלטנס

 דאס - און • • • איבערנעמען אים וועג אויפן באלד און גיין
 ליב, אלטן דעם האט יינגל דאס ווייל לאזן, זיך וועט יינגל
 האט אלטער דער און הערן, צואה אלטנס דעם וועט יינגל דאם
 וועג אין אים זיך וועט וואס ערשטן, דעם אז אנגעזאגט, אים

 וועט ער וואוהין און איבערגעבן אים זיך ער זאל באגעגענען,
 באלד דו זאלסט מלך, דיר, עם איך זאג • • • פאלגן רופן׳ אים
 ער זאל און שאפן, געטריי־רייטער דיינע פון איינעם און

 לאזן וועג אין זיך ער זאל און אנזאטלען, פערד דאס באלד
 י ו ז א און י ו ז א מען דארף אהין ד ל ע פ צום וועג דעם און

• • • פארן
 ער האט געהייסן, רופן זיך צו מיך באלד מלך דער האט

 איך האב באפוילן, גרייטן אריין וועג אין און תיכף זיך מיר
 שטערן־ דעם מיר האט מלך דער און אנגעזאטלט, פערד דאם

 איבער־ אהין, פארן מ׳דארף אזוי ווי און ווערטער, זעהערם
 הויפט־שטאט דער פון איך בין געריטן, איך האב געגעבן•

 ארויס יענע פון אויך און געקומען, שטעט אנדערע אין און ארויס
 ישובים און דערפער איך האב אויסגעמיטן, אנדערע די אויך און
 זיך פריי־פעלד אויף און לאנד אויפן און געלאזט זיך אך
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 און צייט, לאנגע א אזוי און צייט א אזוי און אוועקגעלאזט,
 ארויסגיין שטיבעלע פון און פעלד אין דיך האב איך ביז

• • • אינגאנצן דאס און דערזעהן•
 אפגעשטעלט, דערציילן פון רייטער דער זיך האט דא און

 פערד אויפן און שטיל און וויילע, א אויפגעהאלטן זיך און
 האט האבנדיג, יינגל דאס זיך נעבן און פאמעליך און פארנדיג,

 ווייניגן, באטראכטן נאכן און דערנאך און באטראכט׳ נאך אים
צוגעגעבן: אט־וואס האט

 און טאג א רייטן, און רייטן אזוי מיר וועלן אט און —
 מיר און דאן און ווייטן, דעם לאבד אונזער איבער און צוויי
 און מלך צום דיך וועל דאן און קומען, הויפט-שטאט אין וועלן

הא? ברענגען• מלך־טאכטער צו
 זיך פארטראכט נישט יינגלש׳ יינגל דאס האט - יא, —

געענטפערט• זיף איבערנעמענדיג נישט און
 פערד אויפן רייטער דער האט געווען: אזוי טאקע איז
 ישוב צום און מער און מער אלץ מאל א וואס און געריטן

 און פעלד, דאס ווייט שוין זיך נאך ער האט דערנעהענט, זיך
 מאל אלע און געלאזט, געשטאנען, איז שטיבעלע דאס רואו
 און אריינגעפארן, אדיין לאנד אין און טיפער און ווייטער אלץ

 און לסוף אנז פארנדיג, אינאיינעם יינגל מיטן אזוי און שטיל
 קרוין־שטאט אין און פארנאכט א אין אייניגע נאך טעג נאך

 זיך פאלאץ מלכם צום און גאס מלכם אויפן און אנגעקומען
צוגעשטעלט•

 ארייג־ פאלאץ אין יינגל דאס באלד מען האט אנגעקומען,
 דער אים האט פארגעשטעלט• אים מלך פארן און גענומען

 אפגעמאסטן, אים פיס די ביז קאפ פון און באטראכט, מלך
 מיט און ■שטיין שטיל זיין מיט געפעלן: אים יינגל דאס איז

 באשיידנקייט• זיין מיט און אויסזעהן זיין מיט זייןגוט־זיך־האלטן,
 קאפ איבערן אים ער האט דערנעהענט, זיך צו אים ער האט
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 און דערנאך און אריינגעקוקט, אים אויגן די אין און געגלעט
 אים אויף געהייסן, אפפירן צימער באזונדער א אין אים

 לאנג פון און נסיעה דער פון און איבערקליידן און איבערטון
לאזן• אפרוהען געריטענעם

 אויס־ און איבערגעטאן אים און אפגעפירט, אים מען האט
 דערלאנגט׳ אים באדארף זיין צו אלץ און פאלאצדיג, געשטאט

 און צוגעגרייט, אים גענויטיגט׳ זיך האט ער וואס אין און
 אים מען האט אפגעטאן, דארט צימער אין אלץ און דערנאך,

 אין איבערנעכטיגן אויף און נאכט אויף און געלאזט, אליין
צימער•

 שלאף פון איז יינגל דאס אז און — מארגן׳ אויף און
 און נעכטן, פון אפגערוהט און בארוהט און אויפגעשטאנען

 צום אים מען האט - רייטן, פון אויסגעגלייכט און דערפרישט
 נייעם אין אים געבראכט, פריהמארגן־אויפנאם זיין צו און מלך
 פארגעשטעלט• פריהמארגן־אויגן מלכם פאר און באנייטן אין און

 פנים פרייליך א מיט אים ער האט דערזעהן, מלך דער אים האט
 אויף און געבענשט גוט־מארגן מיט אים ער האט אויפגענומען,

 אפשר - נאכגעפרעגט: זיך באדערפענישן זיינע און נויטן זיינע
 זאגן, ער זאל אפ, עפעם אים גייט אפשר און עפעס אים פעלט

 זיך יינגל דאס האט הייסן• דערפילן דאס וועט מלך דער און
 און זארגעוודיגקייט זיין פאר מלך דעם ער האט פארנויגט,

 אפ־ אים ער האט געדאנקט, צויאיס-נויגן גוטסקייט זיין פאר
 נישט גארנישט און אלעס, מיט איז באזארגט און געדאנקט:

 געקרוינט ער זאל און זיין געהויכט ער זאל און אים, פעלט
 דעמאלט און דארפן, וועט ער ווען און דאן, און מלך, דער זיין,
מלך••• צום ווענדן זיך וועט ער און

 ביים און פארנומען, רייד יינגלס דעם האט מלך דער און
 אוים־ זעהר מלך דער איז געשמייכלט, פנים דאס האט מלך

 דאס אפלאזן פארן און באלד און געווען, צופרידן און געלייגט
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 אויך אויפנאם־צימער אין זיך, פאר צו אוץ אהער האט יינגל
 מען האט געהייסן• ברענגען געליבטע זיין און טעכטערל דאס

 און פאטער פארן זי מען האט טעכטערל, דאס געבראכט, זי
 פארן און זי אויך האט פארגעשטעלט• פריהמארגן־ברכה אויף
 און יונג־קערפערל איר מלך פארן זי האט פארנויגט, זיך מלך

 אים פאר טאכטערדיג און ליב און געבויגן קניעלאך אירע
געקומען• פאטער־הויכקייט זיין פאר און

טאכטער• מארגן, גוט א —
פאטער• געבענשט, זיי —
 דאס האט דא און - דיינער חבר דער איז דאס אט און —

 דעם אויף זיין פון און פאטער פאר פון אויגן די טעכטערל
 און צוגענומען, אים פון זיי זי האט אויפגעהויבן, שטול־זיצן

 גע־ מלך־שטול נעבן און זייט א אין איז וואס יינגל, אויפן
 קוק א פארחידושטקייט מיט און נייקייט מיט שטאנען,

געטאן•
 אים מיט זיי דיינער, חבר דער איז דאס טאכטער, יא, —

 אינאיינעם דיר מיט וועט ער און אים, פון געליבט און באקאנט
פארבלייבן• פאלאץ אין דיר מיט וועט ער און זיין,

 דאס קינדעריש, פארשעמט זיך האט טעכטערל דאס און
 און אזוי און צוגענומען, אויגן די יינגל פון האט טעכטערל

 פארשעמטקייט מיט און אזוי און אראפגעלאזטקייט קעפעלע מיט
 אזוי און גענויגט, ערד דער צו אויגן אירע זי האט יוגנטליכן,

• • • געשטאנען דאם־צוקוקן זיין פאר אזוי און פאטער איר פאר
 שוין מלך דער האט - ך, י ז צו קינדער, איצטער, און —

 — אנגערופן, "קינדער" זיי און געקערעוועט זיך ביידע צו
 די אין און אייך צו אייערן, פארבריינגען צום און אייך צו

 דינער די און געגעבן, וואונק א האט מלך דער און - צימערן•
 אויף זייערע, צימערן די אין זיינען קינדער די און באפוילן,

געווארן• אפגעפירט אויפנאם פונם און צוריק
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 ביים ייגגל דאס איז פריהמארגן יענעם פון און אס, און
 מיס זיין, צו טאכטערל זיין מיט און פאלאץ אין געבליבן, מלך
 און ווערן׳ גערעכנט קינד א ווי מלך דעם און אינאיינעם, איר
 אן פאר און פריינטל א פאר מיט־חבר, א פאר קינד זיין פאר

באשטענדיג••• אויף איבערגעגעבענעם
 אין זיך האט יינגל דאם אוועקגעגאן• צייט א אזוי איז
 און געוואקסן, מלך־קינד מיטן אינאיינעם און ערצויגן פאלאץ

 ווי מער און געווארן, באליבט אלעמען אויף איז יינגל דאס
 טעכטערל דאס האט מלך• פון טעכטערל דעם אויף אלעמען אויף
 קיין און שפיל קיין און געטראטן נישט טריט קיין אים אהן

 כסדר זיי זיינען פארגענומען, נישט קינד־פארברענגאכץ
 געשפילט און געטרונקען און געגעסן און געווען, אינאיינעם

 לענגערע, א אזוי און צייט אזוייא אינאיינעם• זיך געלערנט און
 איין ביידע זיי האבן געווען, יארן איינע זיי זיינען ביידע און

 באשאנקען יוגנט איינער מיט און ביידע און געהאט, וואוקס
 ארויפגעצויגן און געבליהט מלך-טעכטערל דאס האט געווען•

 זיך און אפגעשטאנען נישט איז יינגל דאס און יוגנט, אין זיך
 זיי האבן יארן• מיט נאכגעבליהט איר און נאכגעצויגן איר
 די דערגרייכט, יוגגט־עלטער געוויסע די ארום צייט א אין
 און אונטערוואקסן פון שוין־צייטיגקייט, פון אבער יונגע, נאך
 זייער פון זיך זיי האבן יונגטליכער, פון דערוואכונג פון

 זיך זיי האבן אויפגעכאפט, זיך־נישט־וויסן פון און אומשולד
 עלטער, יאר איין אין און אויסגעוואקסנקייט אין - דערזעהן

• אלט•• שוין יאר זיבעצן זיינען ביידע אז און
 פאטער־אויג זיין מיט מלך דער באמערקט: עס מען האט

 נישט־פארגינען־געפיל א מיט הארן די און ר, ע ט כ א ט אויף
 זיך צווישן הארן די האבן פרעמדן• אויפן ל׳ ג נ י י אויפן
 איבער־ דאס אנדערן דעם איינער און גערעדט, דעם וועגן

 דערווייל און צוגעזעהן דאס האט מלך דער אויך און געגעבן,
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 קינדער די אויף ער האט געהיט• זיך ביי הארצן אין נאר דאס
 צו צייט פון און אנגעשטעלט שמירה זיין שטארקער נאר און

 נאכגעקוקט זיי און באפוילן, זיי מלך־אויג זיין מיט און צייט
 אים פאר קומען זיי ווי האלטן־זיך: זייער אין געזעהן זיי און
 פאראייניגט און נאהענט זיי ווי אראפגעלאזט, אויגן מיט און

 פאר שטיין פלעגן זיי ווען און ם י א פאר דאך און זיינען,
 • • • צווייטן פארן איינם זיך געשעמט און דערווייטערט ווי אים,
 און פארטראכט, דעם וועגן זיך ער האט געזעהן, עס ער האט
 זיכער־ און זיך איבערצייגן לאנגן נאך און ארום צייט א אין
 עצה אן אויף און מאל איין האט איבערגעטראכטן, און זיין
גערופן♦ געליבטן און בעל־יועץ זיין שטערן־זעהער׳ דעם זיך צו

 און באפויל מלכם אויפן איז שטערן־זעהער דער אז און
 גע־ פארמאכן טיר די אים נאך מלך דער האט געקומען׳ רוף

 מיט זיין־דא זיין בשעת און אים אויסער און קיינעם הייסן׳
 און באדינטע די פון און קיינער און צוצונעמען, נישט אים
 א און ענין אן האט ער — מלך: דעם איבערשלאגן נישט זאל

 מיט מוז ער און שטערן־זעהער׳ מיטן מוז ער און וויכטיגן,
בלייבן• דא אליין אים

 און מערקונג, זיין שטערן־זעהער דעם האט מלך דער און
 זיין איבערגעגעבן, באמערקט, קינדער די אויף האט ער וואס

 צייט־אן־אויג־ א זיין לאנגן, נאכשפירן זיי און נאכקוקן זיי
 געזעהן האט ער וואס און נאכפארשן׳ זיי און אויף־זיי־האבן

 און דאן און קינדער, די אויף באמערקט האט ער וואט און
 אינגאנצן, אויסדערציילנדיג דאס און שטערן־זעהער דעם אלץ
 זיין און פארשטאנד זיין צו עצה, זיין צו און אים צו זיך האט

געווענדעט• קלוגשאפט
 מלך דער שטערן־זעהער: דער פארשטיין, ער זאל און —

 טאכטער די און סך, א זיינען הארן די און איינער, גאר איז
 הייליג• אים איז ליבע איר און קאפ, אין אויג דאס אים איז
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 גן ע ק זיין און קריגן וועלן הויף־לייט אבער הארך אבער
 האט ידוע, ס׳איז ווי און באוואוסט ס׳איז ווי באמת: ווייל דעם:

 זיינע ביי נישט געטראפן, נישט און געמאכט נישט זיך
 און זיווג א אז מלכים, ע ר ע ד נ א ביי נישט אויך און עלטערן

 גע־ פעלד דעם פון און גאס דער פון זאל מלך־קינד א פאר
 עלנטס, אן איז יינגל דאס אזוי: איז דא און ווערף בראכט

 און ערן־שטאם אהן מוטער, א אהן און פאטער א אהן
 קינדער, פיל אזוי און ארום און הארן־יחוס, א אהן

 זאל וואס און - מלך־נאהענטע, צום פון און הויף פונם
טון?••• ער

 אויסגעהערט׳ דערציילן מלכם דעם שטערן־זעהער דער האט
 שווער־ זיין און מלך דעם ער האט פארקלערט, זיך ער האט

 אויסגעדריקט, מיטגעפיל און מיטגעפילט אים פארשטאנען, לאגע
 נאך און דאן, און פארקלערט• ווידער זיך און דערנאך און

 זיך ווארטנדיגן אים אויף און מלך צום האט לאגגן, קלערן
געזאגט: אזוי אים און געקערעוועט

 דער זיך זאל מלך, דער בארוהיגן דערווייל זיך זאל —
 יונג נאך זיינען קינדער די קימערן; נישט דעווייל און מלך
 גע־ נישט נאך איז פאראייניגונג זייער אויף צייט זייער און

 א איז צייט די - און צוווארטן, נאך דערום מען זאל קומען:
 ווידער עפעס שטערן-זעהער דער זיך האט דא און - לערער•

 ווידער און וויילע א געשוויגן און געשטאנען און פארטראכט,
 דאן און איבערגעלייגט, זיך געדאנק זיין מיט ווי און אמאל

 אבער - געווען: מוסיף אט־וואס האט באקלערנדיג זיך און
 ס׳שיינט ווי און אויס ס׳ווייזט ווי מלך, דער זיין זאל וויסן
 אנגעצייכנט, הויך דער פון זיווג דער איז זיינעם, פריינט דעם
 ן יי ק און כה ן יי ק אדן באשטימט, הימל פון איז זיווג דער

 אפשטעלן• נישט ליבע זייער פון און קינדער די קאן שטערונג
אפלאזן• נאך עס מען זאל דערווייל אבער

156



 באראטן־ זייער נאך שטערן-זעהער דעם מלך דער האט
 שטערך דער און אפגעזעגנט און געדאנקט געדאנקט, זיך

 און אוועקגעגאן,־ היים זיין צו און זיך צו דאן איז זעהער
 פארבליבן• פאלאץ זיין אין און שטול זיין אויף איז מלך דער
 שטערן־ דעם בלייבנדיג, פאלאץ אין און מלך דער האט

 האט איינגעשטימט, איר אויף און נאכגעדיינקט עצה זעהערס
 אהער, ז י ב ווי און שטיל און בארוהיגט, דערויף אויך זיך ער
געלאזט• ן ע וו ע ג ווי און קינדער די און

 קינדער די און געגאנגען, דערווייל זיך איז צייט די און
 ווייטער האבן קינדער די און דערקענט, מער נאך זיך האבן

 זיך וואוקס זייער וועגן האבן הויף־לייט די און געוואקסן,
 היימישע אין און רעדלאך אין זיך זיי פלעגן געסודעט, שוין
 יינגל וועגן דאן און שמועסן, דעם וועגן און צונויפקלייבן זיך
 האט זייערע קנאה די און מלך ביים דא ראלע זיין וועגן און
 זי האבן געהויבענע, די גאר און טייל, און געוואקסן, אים צו

 גע־ פיינט אים זיי האבן קנאה• די פארבארגן,. נישט שוין
 זיין־דא זיין און געקוקט, אראפ אויבן פון אים אויף קריגן,

 און ן כ יי ל ג ר ע יי ז פאר און ך י ז פאר מלך-פאלאץ אין
 האס אים אויף זיי האבן געהאלטן• כבוד קיין נישט פאר

 און תמיד, און באגאן שלעכט זיך אים מיט און געטראגן
 און בייז־בליקן אים אויף אים, מיט באגעגענען־זיך בשעת

געווארפן• פאראכטונג־קוקן
 פון טאכטער די אויך און צוגעזעהן, דאס יינגל דאס האט

 ביידע אבער שנאה, זייער באמערקט און געוואוסט האט מלך
 דעם וועגן זיך צווישן קיינמאל און אויסגעמיטן עם האבן
 האבן ביידע און אפילו, דערמאנט נישט און גערעדט נישט
 אים אויף געקוקט, מלך אויפן שווייגנדיג און אויגן מיט נאר
 דערווייל און צוזעהן דאס זיין אויף קלוג־פארשטיין, זיין און
האט מלך דער - געווארט אזוי זיי האבן פארשווייגן׳ דאס און
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 - קינדער די און גערעדט, נישט הארן די מיט דעם וועגן
 זאך די און געגאנגען, זיך איז צייט די און מלך מיטן נישט
 דאס האבן אלע און דערנעהענט, געלייזט־ווערן צום זיך האט
אלע• געשוויגן נאך און דערווייל און ארום, געפילט שוין

 פארגעקומען: אט־וואס איז פאלאץ אין און מאל איין ביז
 בא־ איינעם טאג א יאר־געיעג זיין אויף האט מלך דער -

 צוגרייטן אים צו זיך האדן די און הויף־לייט די און שטימט,
 האבן גענומען• ריכטן זיך טאג דעם אויף מען האט געהייסן•

 זייערע און ארויסגענומען געיעג־קליידער זייערע האדן די
 הויף־לייט די און איבערגעגעבן, באפוצן זיי אויף קנעכט

 און גענומען שארפן שארף־שווערדן און שפיזן זייערע האבן
 אויסרייניגן צו אויף טייל יעדער און צענעמען צו ביקסן די

 ביים אויך און געווען, פארנומען אלע זיי זיינען באזונדער,
 די און צוגרייטונגען די זיינען מלך פון הויף אין און מלך

 פאר־ ווי זי^נען דינער און קנעכט און געווען, גרויס הכנות
 גע־ האט שטאלן די אין ארבעט די און ארומגעלאפן, סמטע

 רייטוועגן און פערד די זיינען דאס דינער: די ביי ברענט
 געש־ און קארעטעם און געווארן ארויסגעפירט שטאלן די פון
 און שטרענגקייט; אין אויסגעפוצט און קארעטעס פון פאן

 ארויס־ שיידלאך די פון מען האט מלך פון געווער דאס אויך
 און אויסגעפוצט• דאס און איבערגעקוקט דאס און געצויגן

 איז מלך פון טאכטער דער פאר אויך און בבאן פאר אויך
 דעם אין און געיעג דעם צו געווען, איז נויטיג זיי וואס אלץ,

 צוגעשטאנען • • • ווייל געווארן• צוגעגרייט נעמען, צו אנטייל
 פאטער פארן מלך־טאכטער די מאל דאס האט געבעטן און

 מיטנעמען, זי און פארנעמען געבעט איר זאל ער מלך: פאר
 זי לאזן, נישט היים דער אין און אפזאגן נישט איר זאל ער

 צו־ פאר, קומט דארט וואס אלץ, און בייזיין, געיעג ביים וויל
 אויף ער איז אפגעזאגט, נישט איר מלך דער האט צוזעהן♦
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 האט באשטייענדיג, און דאן און באשטאנען, דאן בקשה איר
 אויך און טאכטער די אויך געגעבן: באפויל אזא און קנעכט די

 וועלן זיי פאררעכענען, באגלייטער זיינע צווישן מיט־חבר איר
 זיין ביי און אים מיט וועלן זיי פארן, אינאיינעם אים מיט
רייטן. זייט

 פריהמארגן דער און דערנעהענט, זיך האט טאג דער און
 יעגער־ אלע און הארן אלע און געקומען, איז טאג יענעם פון

 און צונויפגענומען, פאלאץ צום און מלך צום זיך האבן לייט
 אלע.אויסגעשטאט׳ און כבוד, אין פארפוצט און אנגעטאן אלע
 אויס־ זיינען פערד אלע און זיך, ס׳פירט געיעג צום ווי און

 פארפריהער צו אויף פערד ביי הינט אלע און געווען גערוהט
 אויסגעשטעלט איז ארדענונג אין און אלץ און אנגעגרייט, לויפן

 זאל היבטן פון וועד און פארפריהער ווער אויך און געווען,
ארויספארן•

 דער און ערשטן, צום געשאלט דאן שאל־הארן דער האט
 נעבן באוויזן, ערשטן צום און פערד זיין אויף זיך האט מלך
 שיין א אויף און אירן באגלייטער דעם מיט טאכטער זיין אים

 נאך איינע און אלע הארן די און דערנאך און געריטן׳ פערד
 אין און תמיד, ווי און סדר אין און אויסגעשטעלט, אנדערע די

באשטענדיג• פון באשטימט ס׳איז ווי און ^רדענונג
 און געשאלט, מאל צווייטן צום דאן טרומייט דער האט

 איז מלך דער און ארויסגעלאזט• דריטן דעם באלד און דאן
 טאכטער די אים נאך און ארויסגעריטן פאלאץ פון און הויף פון

 דער אויף זיי זיינען אלע• הארן די זיי נאך און בבאן מיט
 און ערשטע, די איבערגעפארן, זי און געקומען גאס ערשטער

 צווייטער דער נאך און צווייטער דער אויף ערשטער דער נאך
 גאס אויף גאס פון און אזוי און באוויזן, זיך דריטער דער אויף

 זיינען רייטנדיג, גאס אויף גאס פון און אזוי און קומענדיג,
 פעלד אויסן שטאט פון און דורכגעריטן אלע דורך לסוף
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 און וואלד, צום וועג, אויפן און פעלד פון און ארויסגעפארן,
גענומען• זיך געדארפט, האבן זיי וואוהין

 אין און וואלד אין יעגער״לייט זיינע מיט מלך דער איז
 און אפגעשטעלט, זיך האבן רייטער די און געקומען, מיט זיין
 פון צייכן אוןיאויפן פארהאלטן, פערד די האבן רייטער די

געווארט• אנצוהויבן, שוין געיעג דאס אום יעגער־מייסטער, דעם
 דאן איז וואלד אין און וויילע, א געשטאנען אזוי זיי זיינען

 שטילער א רוהיגער, א און זוניגער א געווען, פריהמארגן א
 גע־ רוהיג זיינען בוימער און וואלד און לויכטנדיגער, א און

 פערד אויף שטיל און זיי צווישן און רייטער און שטאנען,
 געגעבך צייכן זיין דאן יעגער׳מייסטער דער האט געזעסן•

 די פון היבט די און אראפ פערד די פון דאן רייטער די זיינען
 זייטן אלע אין זיך האבן הינט די און אפגעלאזט, שנורן

 און ביקסן מיט און זיי ך א נ דאן רייטערס און צעשפרייט,
 בוימער די צווישן זיינען אלע און פארשיידן, געווער מיט

 שפיר־הונט זיין נאך זיך האט יעדערער און געווארן פארפאלן
 וואלד אין איז אוועקגעלאזט• פארפריהער־לויפער זיין נאך און
 צעשפרייט־ זיך האט רייטער־מחנה די און געווארן, שטיל דאן

 שארכען א ערגעץ פון זיך האט נאר זעלטן־זעלטן צעווארפן,
 א יעגער־מאן א פון דערהערט, קוסטעס די צווישן פון און

 קיין און דורכשנארנדיגן, א דארט הונט א פון צי שפירנדיגן,
 מענשן און רוה, די געשטערט נישט האט ביל קיין און קול

 אויפן און דערווייטערט ווייטער אלץ מאל א וואס זיך האבן
 מאל אלע איז פארלאזט, פערד די האבן רייטער די וואו ארט׳

 פערד די ביי זיינען וואס יינער, די נאר און געווארן׳ שטילער
 צוימען די פאר זיי און געשטאנען זיי ביי זיינען געבליבן,
 געהאלטן• שטיל פערד די אויך און אליין זיך און געהאלטן,

 טאכטער זיין פון און בבאן פון יעגער, דער מלך דער אויך און
אריינ־ ערגעץ וואלד אין און זייט א אין זיך האבן באגלייט,
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 פאר־ וואלד-שטילקייט אין י י ז ך י ו א אלע ווי און געלאזט,
 יעגער־אינטערעס מיט און זי/ אויך אלע ווי און געווארן, פאלן
גרויסן• מיט

 זייבען טאכטער זיין מיט בבאן מיט מלך דער ווי אט, און
 און ארום פון און פארשוואונדן, געווען וואלד אין טיף שוין
 זייערן, נאכשפירן דעם אויסער און זיי אויסער זיך, האט ארוס
 נישט און געפילט, נישט מענש פון סימן קיין און מענש קיין
 נאר און פרעמדע, פון הינט פון קול קיין נישט און הינט קיין

 זיך האבן זייערע פארפריהער־לויפער די נאר און זייערע
 לאנג־פיסקעס מיט און געווארפן קוסט צו קוסט פון מאל אלע
 אנגעשמעקט און צווישן, דארט געזוכט שארף־פיסקעס מיט און
 געלאפן, ווייטער און אפגענארט זיך און געניארעט דארט און
 די מיט און מלך מיטן אינאיינעם שוין וואלד אין טיף און

 איז וואלד דער ווי און געטראפן; זיך מלך דעם פון קינדער
 פארבוימט־ און צונויפגעצווייגט געווארן, געדיכטער מאל אלע

 קיינע פון און שטיל אומגעוויינליך און שטיל און פארפרעמדט
 פלוצלום זיך האט אזוי - געשטערט, נישט קול־שטערונגען

 פון איבערגעשראקענע, אן און חיה א איינעם פון קוסט א פון
 איך איר פון און באהאלטעניש איר פון דערוואכט, רוה איר

 פארביי און מלך פארביי און ארויס ארויס, וואלד־זיך־האלטן
 אנשלאגנדיג, זיך זיי מיט און דורכגעלאפן, באגלייטער זיינע

 האט ניצול־ווערן־רעכענענדיג, נישט שוין און בארעשט און
 וואס און פארהאלטן, זיך פנימער זייערע פאר און פלוצלום זיך
 נישט־האבב־ אנטלויפן צו וואוהין און נישט־וויסנדיג, טון צו

 געשיקטן א חיה־שפרונג א מיט און מיטאמאל האט — דיג,
 זיך ברוסט איר אויף און מלך־טאכטער דער אויף

 פארטומלט־ מיט און אימפעט מיט און ארויפגעווארפן,
 אומגע־ ערד דער אויף מלך־טאכטער די חיהשער קייט

• • • וואלגערט
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 האבן אנגעשטעלט געווער דאס און געטאן ווארף א און
 איר אין זיי האבן חיה, דער אויף בבא און מלך דער באלד

 טויטן נאכן און באלד און דערנאך, באלד און אויסגעשאסן,
 אויף־דער־ערד־ דער צו מלך־טאכטער, דער צו זיך האבן זי,

 זיך איר איבער און שטיל און געקערעוועט, אומגעווארפענער
 חיה דער פון איז רואם ארט, דאס און וואונד איר אנבויגנדיג,
געזוכט• געווארן, געשעדיגט

 נישט און גערירט נישט ארויסגעוויזן: אבער זיך האט
 די איז פארוואונדעט נישט און געשעדיגט נישט אנגערירט,

 בלאס און ערד דער אויף נאר געווען, ערגעץ אין מלך־טאכטער
 באוועגט׳ נישט איבר קיין מיט און אויסגעצויגן געלעגן, זי איז
 נישט און געקוקט און געווען אפן איר ביי זיינען אויגן די און

 פונקט איין אין נאר זיי זי האט גארנישט; זיי מיט געזעהן
 באוועגט, נישט ליפן די מיט און גערעדט נישט און געהאלטן

ארויסגעלאזטי נישט קול קיין און געקרעכצט נישט און
 דאן וואונק א און באפויל א און גיך אויף מלך דער האט

 זאל שאלן, הארן זיין מיט תיכף ער זאל — געגעבן: בבאן
 זיך זאלן און זיין, מודיע וואלד גאנצן אויפן און תיכף ער

 צעשפרייט, וואלד איבערן זיך האבן וואס יעגער־לייט, אלע
 האט אומגליק אן דערהערן: זיי זאלן און צונויפנעמען,

• ♦ •געטראפן
 מיטן באלד האט בבא געטאן, באפויל דעם האט בבא און

 דאס און טרויער־אנזאג, א מיט מאל איין און געשאלט, הארן
 פון זיך האבן באלד און שרעק־ידיעה• א מיט מאל צווייטע

 זיך האבן באלד און אפגערופן, צוריק־הארנס און זייטן אלע
 און העדן, געלאזט צוריק־ידיעות פארווארפענע עקן אלע פון

 צווישן און גערופן, אנדערע דאס איינס זיך האבן הארן אלע
 נאכן און און־באלד געווארן, מהומה א איז יעגער־לייט אלע

 פון און ווינקעלאך אלע פון זיך האבן אלע, פון שאלן גרויסן
162



 ארויס־ אנלויפנדיגע און יעגער-מענער די באהעלטענישן אלע
 אנקומעב- אינאיינעם כמעט אלע און מיטאמאל, און געוויזן,

 דער אויף איבער טאכטער, זיין איבער מלך דעם האבן דיג,
 בבאן און געטראפן, שטיין איר איבער און ערד־ליגנדיגער

 הארן מיטן אומגליק דעם וועגן און יידע ב זיי איבער
זיין• מודיע

 הארן די האבן וויילע א באטראכט און ארומגערינגלט און
 איר אויף אזוי: געקוקט איר אויף זיי האבן מלך־טאכטער׳ די

 זיך זיי האבן איבערגעבויגענעם• איר איבער מלך אויפן און
 ערד דער פון מלך־טאכטער די און אייניגע, אנגעבויגן דערנאך

 האבן גענומען׳ פארזי-כטיג און שטיל זי זיי האבן אויפגעהויבן׳
 שטיל, און געטראגן יענעם ארט פונם און שווייגנדיג זי זיי
 פערד מיט דינערס די וואו ארט, צום אלע, פון באלייט און
 אין און אהין׳ ארט צום אפגעשטעלט׳ זיך האבן קארעטעס און

 אויף זי זיי האבן צוגעבראכט׳ זי געבראכט• זי שטיל דער
 ארויפ־ זי געהערט׳ האט מלך צום וואס און קארעטע׳ דער

 אויפן און געהיט און ארויפלייגנדיג׳ זי און אזוי און געלייגט׳
 און אלע דערנאך זיך האבן באשטאטנדיג׳ זי ארט געהעריגן

 זיך צווישן און טרויעריג און ארויפגעזעצט׳ פערד די אויף
 ארויס־ קארעטע די פארפריהער האבן רעדנדיג׳ נישט גאר שוין
 אין זי האבן אלע און איר׳ נאך און אלע און געלאזט׳ פארן

באלייט• שטיל־פארן
 טאכטער די איז געווארן געבראכט און אנגעקומען און

 נאך יאר־געיעג נאכן און וואלד נאכן מלך פון פאלאץ אין
 בעט איר אויף און צימער איר אין זי מען האט טרויעריגן׳
 זאלן "און געגעבן: באפויל א באלד מלך דער האט געבראכט•

 הויפט־ דער פון הערן׳ קאנען׳ היילן וואס אלע׳ און רופאים
 דער נאר וועמען און הויפט־שטאט׳ דער ארום פון און שטאט

דעם וועט טייערס קיין און ליב׳ זיינען טאכטער זיין מיט מלך
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 מען זאל אוץ קומען׳ נאר מען זאל און זיין׳ טייער נישט מלך
היילך• נאר

 די באלד זיך האבן צונויפגעזאמלט און אנגעקומען און
 זיי זיינען אלע, פאלאץ אין הויפט־שטאט דער פון רופאים

 געווארן, אריינגעפירט טאכטער דער צו און צימער אץ באלד
 אויס־ זי און גענומען ארומקוקן און באטראכטן זי זיי האבן

 מלך־ דער מיט געזעהן: זיי האבן אויסהערן• און קלאפן
 קיין נישט און געשעהן, אומגעוויינליכס עפעס איז טאכטער

 קער־ גאנצער דער און שעדיגונג, קיץ נישט און קלאפ
 קיץ פון נישט סימן קיץ און געווען, גערירט נישט איז פער

 און מינדסטער, קיץ וואונד קיץ פון זכר קיץ און חיה־ציץ,
 נאר און געלעגן, טויט ווי איז מלך־טאכטער די און דאך
 און לעבן אויף האט אירער, שוואכער דער און דפק דער
 זיך צווישן רופאים די האבן געוויזן• לעבן באהאלטן א אויף
 רופא־לשוך אויף און גערעדט שטיל און געעצהט, זיך און
 און השובע די ר א ג און געווען, ערנסט עפעס זיינען אלע און
 אויפגע־ און שטיל זיך האבן זיי צווישן ערנסטע די ר גא

 שווייג־ די פון און אויגן זייערע פון און געהאלטן, האלטן
 אומבאהאלפג־ אן ווי און ערנסט־לאגע אן האט זייערע בליקן
 צופאל דער און שוועו; איז לאגע "די ארויסגעקוקט: קייט
 היי־ א איז הימל אין וואס דער, און אומגעוויינליכער, אן איז

העלפן•••" קאן נאר ער און לער
 נויטיג פאר וואט רופאים׳ די האבן געטאן און געהיילט און

 צייט גאנצע די זיך זיי האבן געפונען? האבן זיי מ׳באדארף און
 אפ־ נישט געפונען׳ צימער איר אין און טאכטער מלכם ביי

 געעצהט ווידער זיך מאל אלע און געווען פארנומען און געגאן
 גע־ האבן זיי וואס נאר׳ אלץ און געפרובט׳ רפואה נייע א און

 רופאים־שול זייער אין האבן זיי נאר וואס אלץ׳ און וואוסט׳
 אוועק• כוחות אלע און זיך געפלייסט אלץ און געלערנט,
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 און פארגרינגערן צו צער זיין מלך דעם אום און - געלייגט
 אפגעטאן זיי האבן ברענגען? צו לעבן צום טאכטער זיין אום
 — פארנאכט׳ און יענעם׳ אין טאג אין אויסגעניצט אלעס און
 צוגע־ עלטסטע זייערע צו און זיי צו האט מלך דער אז און

 גייט׳ שלאפקייט דאס ווי און קינד׳ זיין אויף זיי און טרעטן
 ערנסט־פנימער זייערע פנים מלכם אויפן יענע האבן געפרעגט׳

געזאגט: אזוי אים און אנגעשטעלט אנגעשטעלט׳
 אן איז שלאפקייט דאס ערנסטע׳ אן איז זאך די —

 און געווען׳ איז מעגליך וואס מען׳ האט געטאן און אויסנאם׳
 דאס און רפואה׳ פון געזעצן אלע נאך און זיך מען איז באגאן

 אויפן און געווענדט׳ רופאים די אין נישט איז איבעריגע
 זיך און אפגעזאגט - זאגן• צו ן ב י ו א פון מען האט איבעריגן

צעגאנגען•
 פאר־ ן ה א און פארבעסערונג ן ה א און געבליבן ליגן און

 פון און טאג יענעם פון מלך׳ פון טאכטער די איז גרינגערונג
 נישט און געהאלפן נישט און יאר־געיעג־זיך־אומקערן׳ יענעם

 אויך און הויפט־שטאט־רופאים די נישט האבן פארגרינגערט
 איינגעלאדן איר צו שטעט אנדערע פון זיינען וואס די׳ נישט

 אזוי פאל׳ ערשטן ביים ווי און מלך־טאכטער׳ די איז געווארן•
 גע־ פארשטארט ווי און גערירט נישט און ווייטער אויף אויך
 און מאס איין אין קוקנדיגע׳ מיט און אויגן אפענע מיט לעגן׳

 זעהענדיג• נישט גארנישט זיי מיט און ארויפריכטונג איין אין
 און - געשפראכן שפרעכערינס און שפרעכערס אויך זי האבן
 מלך־טאכטער די און געהאלפן: נישט האבן שפרוכן די אויך
 מלך דער און געלעגן׳ לעבעדיג נישט און טויט נישט אלץ איז
 געהיט• נשמה איר און בעט איר און געזעסן איר נעבן איז

 נישט אויג קיין איר פון און טעג׳ שטילע אין און נעכט לאנגע
 צו אויפגעהערט נישט און איר אויף געקוקט און אראפנעמען׳

 און - קוקנדיג: איר אויף געגלויבט און געהאפט און קוקן׳
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 אפשר און טון׳ ריר א איבר אן פארט איר ביי זיך וועט אפשר
 ער איז - ♦ • • טון פינטל א אויג אן מיט אמאל פארט זי וועט
 פון געליבטער דער אויך און בבא׳ אויך און געזעסף אזוי

 ארייג־ צימער איר אין צייט צו צייט פון פלעגט מלך־טאכטער׳
 מלך דעם אויך און באטראכטן׳ זי און אריינקומען קומען׳

 און פארלוירנקייט זיין אין - זיצנדיגן איר איבער דעם און
 באדויערט׳ אים ער האט גרויסן; זיין פארגעסנקייט זיין אין
 האט געוואלט׳ טרייסטן פאטער־טרויער זיין און עלנט זיין און
 פלעגט גארנישט• מיט געהאט נישט און געקאנט נישט אבער ער
 איבער אליין און טאכטער זיין ביי אליין פארלאזן׳ אים ער

 אויף ווידער און בעט׳ איר ביי ווייטער און זיצן׳ אומגליק איר
 אויך און אמאל;נאר און גאנצע׳ אויף נעכט אויף און טעג
 פון און בעסטן זיין פון ווערן׳ צו באזוכט שטערן־זעהער פון
ליבסטן• דעם פריינט זיין

 ווען און מאל׳ יעדערס מלך דער זיך פלעגט - הא? -
 צו זיך באזוכט׳ באזוך א מיט אים האט שטערן־זעהער דער
 מיין צו זאגסטו וואס - :פרעגן און קערעווען אים

אומגליק?
 דאן שטערן־זעהער דער אים פלעגט - פריינט־מלך יא׳ -

 נישט איז צער דיין און גרויס איז אומגליק דיין - ענטפערן
 קינד דיין און פאטער׳ א איז גאט • • ♦ אבער טרייסטן׳ צו אויף
פארפאלנס• קיין נישט איז

ליבער? ,1ד רעדסט וואט -
 ווייל בטחון׳ דעם נישט פארליר און ווארט מיין געדענק -
 דארף זאך די פארפאלענע׳ קיין נישט איז זאך די זאגן: שטערן

 אויפריכטונג אן וועט קינד דיין אויף און האבן׳ אויסשטאנד אן
 פאטער־ א טרייסט א דיר און אויפריכטובג׳ אן איר צו - קומען
 אייך פאר פרייד א מיט נאך און נחת א מיט נאך און ליכער

גרויסער• א
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 אויפן מאל יעדערס און געגלויבט האט מלך דער און
 זיין אויף און קומען זיין אויף געווארט׳ באזוך שטערן־זעהערם

 ברענגען׳ בשורה א אים ער וועט אפשר און פארגרינגערן: אים
 אפשר און שטארקנדיגס׳ א שטערן־ווארט א און אנזאג אן

 אפשר און קומען׳ הילף די שוין לסוף קינד זיין אויף וועט
אמתע♦ אן אויסלייזונג אן און סוף א צער זיין צו אויך

 מלך־ די און געגאנגען׳ דערווייל זיך איז צייט די און
 ביי איז מלך דער און געלעגן׳ בעט אויפן אלץ איז טאכטער

 ארומגעדרייט׳ שטיל זיי ארוס זיך האט בבא און געזעסן׳ איר
 האט מלך דער און געפירט׳ מלוכה די אליין האבן הארן און
 מלך־טאכטער די און פירונג• זייער אין געמישט נישט זיך
 קיין און רפואה קיין און געווארן׳ געהאלפן נישט אלץ איז

 האט מלך דער און ערגעץ׳ פון געפונען גישט זיך האט היילונג
 שטערך דער און ארויסגעקוקט׳ שטערן־זעהער אויפן נאר אלץ

מאל: איין ביז באשטענדיג; שטערן אויף זעהער-
 דער מאל א האט זיך געמאלדן און אנגעקומען און -

 אין־הימל־ לאנגןןאויף נאך און ביינאכט א נאך שטערן־זעהער
 מלכם צום צו פארטאג צום זיך ער האט דעמאלט׳ אריין־קוקן

 אים מען האט געהייסן׳ מעלדן זיך און צוגעשלאגן פאלאץ
 ער איז געהייסן׳ אריינקומען מלך דער אים האט געמאלדן׳

 פאר־ פארטאג אינם און מלך פארן זיך ער האט אריינגעקומען׳
 ער וואם און איינגעמאטערטן פאר און מלך מידן פאר נויגט׳

 פאר זיך ער האט פארבראכט׳ נעכט די אזוי לאנג שוין האט
 שטיל׳ און געבענשט׳ גוט־מארגן מיט אים און פארנויגט אים
 זיינע פון און פנים זיין פון האט בענשנדיג׳ אים בשעת און

 ארויס־ אנזאגנדיגס עפעס מיט און נייס עפעס מיט אויגן
געשיינט:
 צוליב און פריה׳ אזוי וואס און פריינט׳ גוט־מארגן׳ א -

געפעדערט? אזוי זיך וואס
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בשורה א צוליב און גייס א צוליב -
בשורה? א -
פריינט־מלך• יא׳ -
וואס? און -
 צייט די זיך׳ דערנעהענטערט הילף דיין פון צייט די -

אן קומט צער׳אויסלייזונג דיין פון
נו? און -
 שטערן־זעהער דער האט דא און - אויס: מיך הער -

 איבערגעגעבנקייט געטריישאפט׳ האט זיי פון וואס אויגן׳ זייגע
 מלכם צום און פנים מלכם צום ארויסגעקוקט׳ מיטלייד און

 - געזאגט: אזוי אים און אויפגעהויבן אויפגעהויבן׳ צער־אויגן
 אהער זאלן נאף טאג האלבן צום און היינט׳ און מלף באפויל׳

 הארןצונוים־ די פון זין אלע און הארן אלע דיר צו פאלאץ צום און
 אויף האבן וואס זיי׳ פון זין אלע און קינדער אלע ווערן׳ געזאמלט

 באגערט;זאלן הארץ־באגער איר און ארויסגעקוקט טאכטער דיין
 שלאף־ליגנ־ דיין טאכטער דיין זאל און צונויפנעמען׳ זיך זיי

 און ווערן׳ צוגעגרייט חופה איר צו און חתונה איר צו דיגע
 און אויסגעצירט און כלה׳ א פאר ס׳געהער ווי און אנגעטאן

 איינגעלאדן אהין זאל בבא אויך און פעלן׳ נישט זאל זאך קיין
 שעה די ווייל - זיין׳ בעת־מעשה וועל איך אויך און ווערן׳

 טאכטער־לעבן דיין אין וועט שעה די ווייל ערנסטע׳ אן איז
זיין• וויכטיגע א און גרויסע א

 נאך און באלד ער האט אויסגעהערט׳ מלך דער דאס האט
 — געגעבן: וויסן צו און הארן זיינע פריהמארגן יענעם אין

 און שעה׳ יענער צו זיין׳ גרייט זאלן אלע און וויסן זיי זאלן
 זאלן און קומען׳ צו באשטימט׳ האט שטערן־זעהער דער וואס

 און נעמען׳ זין זייערע אויך זיך מיט און זעהן זיי
 דעם היינט זיינען אלע ווייל פעלן׳ נישט זאל איינער קיין
נויטיג• מלך
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 פאר־ זיך האדן די האבן געהערט׳ דאס הארן די האבן
 פארשטאנען• נישט באפויל זיין און מיין מלכם דעם און חידושט

 ביים איינער און גערעדט דעם וועגן זיך צווישן זיי האבן
 האט קיינער אבער אנגעפרעגט׳ זיך דעם וועגן האט אנדערן

 דער האט קיינעם ווייל זאגן׳ צו נישט;געוואוסט דעם וועגן
 געוואונ־ זיך זיי האבן אויסגעזאגט• נישט פארפריהער מלך

 זאך די און געחידושט׳ זיך געוואלט׳ אנשטויסן זיך און דערט
 דער צו שעה׳ דער צו און דאך׳ און געקאנט׳ ן י י ג ר ע ד נישט

 און׳ פאלאץ צום איינער ווי און אלע זיך האבן באשטימטער׳
 צונויפגע־ זיך צונויפגעקליבן• זיך געווען׳ איז געהייסן ווי

 די זיינען געווארן געבראכט און אריינגעפירט און - קליבן
 אויפנאם־זאל גרויסער דער אין אלע פארזאמלטע די האדן

 דאן חשובסטע די און אלע זיך זיי האבן דעמאלט׳ מלך פון
 איבערשמועסן ווייטער זיך זיי האבן געפונען׳ אויג אויף אויג
 גערעדט און גענומען׳ איבעררעדן געשעהעניש דעם וועגן און
 מיט השערות מיט און זיך געטיילט און זיך׳ געסודעט און

 אזוי און איבערשמועסנדיג זיך און אזוי און - פארשיידענע׳
 דערוויין האבן טיילנדיג׳ זיך השערות מיט זיך צווישן און

 קייל צו און געווען אינאיינעם געווען׳ אינאיינעם און געווארט
געקומען• נישט קלארן קיין צו און באשלוס

 מיט־ אלע׳ פון זיך צונויפגיין נאכן און דערנאך׳ זיך האט
 אויפ־ ארייגפירט׳ אויפנאם־זאל דער אין וואס און טיר׳ א אמאל

 בעט א מיט באדינער מלכם דעם איר אין זיך האבן געעפנט׳
 — מלך־טאכטער די איז בעט אין און באוויזן׳ געטראגענער א
 און זיך־נישט־רירנדיגע די פארשטארטע׳ די און שלאפע די

 דינער די זי האבן געלעגן׳ - מיואשדיגע שוין הארן אלע פון
 דארט, מלך־ארט, צום און אריינגעטראגן בעט אויפן און שטיל
 זיי האבן צוגעבראכט? זי געשטאנען׳ איז מלך־שטול די וואו

דערזעהן: אט־וואס האבן הארן די און אוועקגעשטעלט׳ דאדט זי
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 פון טאג צו און חופה צו ווי אויסגעפוצט׳ און אנגעטאן
 איב־ זויבערקייט אין געווען׳ דאן מלך־טאכטער די איז חופה׳
 ס׳פאסט ווי און גאלע׳ זיידנס אין און ווייס אין און גאנצן

 דעק־ דער איז איר קאפ אויפן און מלך־פלה׳ א ס׳קומט ווי און
 א דיאדעם־שטיין א קאפ פון שטערן אויפן און געווען׳ טוך

 איבערגעדעקט און צירונגען מיט און באצירט און מלכותדיגער׳
 ביי איז האנט רעכטע די נאר און געלעגן׳ איז תמיד ווי און
 נאר און געווען ארויסגענומען קאלדרע דער אונטער פון איר

געלעגן• אויבן פון און אפגעדעקט איר ביי איז האנט רעכטע די
 פארשטייענ־ נישט און איבערראשט שווייגנדיג׳ און שטיל

 מלך־ דער אויף און בילד דעם אויף אזוי האדן די האבן דיג׳
 פארשטאנען נישט געשטוינט׳ און געקוקט געקוקט׳ טאכטער

 דעמאלט זיך האט געפונען• נישט באשיידונג קיין דערויף און
 ווידער און מלך־צימער פון וואס טיר׳ צווייטע א און ווידער

 דער איר אין זיך האט אויפגעעפנט׳ פירט׳ אויפנאם־זאל אין
 גע־ און טאגע־קלייד׳ א מיט און אנגעטאן און באוויזן׳ מלך

 און געשעהעניש א פאר ווי און צעפטער׳ זיין מיט און קרוינט
 ער איז באוויזן׳ זיך ער האט גרויסן• א מלוכה־אקט א פאר
 שטול זיין צו ער האט געקומען׳ הארן די צווישן און זאל אין
 די פאר זיך ער האט גענעהענט׳ רעכטפארטיגער זיין צו און

 און שטיל און פארנויגט׳ זיך פארזאמלטע די פאר און הארן
 אויף און שטול זיין אויף איז הארן׳ פאר פארנויגן־זיך נאכן
 און באלד זיך האט אויפגעגאן׳ אויפגעגאן• מלך־שטייגער זיין

 אריין, איז מלך דער וועלכער דורך טיר׳ זעלבער דער דורך
 באוויזן׳ געלערנט־אנגעטאן זיין אין און שטערן־זעהער דער
 דער־ ערד דער ביז האט וואס און קלייד׳ לאנגן זיין מיט

 זיין האט וואס און שווארצן׳ און לשמאלן זיין מיט און גרייכט׳
 אריינגעקומען׳ ער איז געפאסט׳ איידעלן זיין און קערפער

 און איע ר ע ט נ י ה און אריינגעלאזט׳ זאל אין זיך ער האט
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 פלייצע זיין הינטער און בבא אויך האט גרויסן מיט עניוות מיט
נאכגעפאלגט• אים

 מלך־ פאר צו שטערן־זעהער דער דאן איז צוגעגאן און
 אוועקגעשטעלט׳ זיך טאכטער־מלך׳ פון בעט נעבן צו און שטול
 און געטאן קוק א מלך־טאכטער דער אויף פריהער ער האט
 באוויזן׳ רחמנות־געפיל גרויס א זיך האט אים ביי אויגן די אין

 אן און — פארזאמלטע די אויף און הארן די אויף דערנאך
 דאן׳ און אויסגעדריקט׳ זיי אין זיך האט גרויסער א און ערנסט

 טוענדיג׳ קוק א שטול״זיצנדיגן דעם אויף צום און מלך צום און
געזאגט: אזוי און גענומען ווארט דאס האט

 זיך הארן אלע פון רשות אין און מלך פון רשות אין —
 וויל און דא מיר ווארט דאס איך נעם דא־צונויפגעזאמלטע׳

 גע־ מלך צום מיך האבן שטערן הארן׳ וויסן׳ זייט זיין: מודיע
 גונסט צום און געהייסן׳ זאגן אים מיר האבן שטערן שיקט׳

 זיין ווערן׳ נישט געזונט קאן טאכטער זיין - אזוי: - מלך פון
 געליבטן׳ איר צו וועט זי ביז ווערן׳ גענעזן נישט וועט טאכטער

 האבן אט און קערן• נישט באגערטן איר צו וועט זי ביז און
 פון זין אלע דא זיינען אט און דא׳ צונויפגענומען זיך מיר

 אט און - געזוכט׳ האנט איר האבן וואס יענע׳ אלע און הארן
 קידושין־ די אויך איז אט און מלך־טאכטער׳ פון האנט די איז

 אייך פון וויל עם ווער און אצינד׳ זאל און - פאראנען׳ רינג
 מלך־טאכטער דער און נעמען רינג די און ארויסגיין ארויסגיין׳

 אויך און זיין׳ שאפער א און מאן א איר ער זאל און אנטון׳ זי
 וויסן אבער • • • מלוכה פון איבערנעמער אן און קרוין־יורש א

 נישט אז ליבע׳ די זיך אויף נעמט רואם דער זיין׳ ער זאל
 מלך־טאכטער׳ די ווערן וועט געזונט ד ל א ב נישט און ף ב י ת

 ער און ליגן׳ בעטל איר אויף נאך דארף לאנגע א צייט א אז
 אויס־ אסך און לאזן׳ זיך וועלט אויף און וועג אין דארף אליין

שטרויב־ און שטערונגען אסך און אויסשטיין דארף שטייאונגען
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 דאס וועט ער אז און לסוף׳ און איבערקומען׳ דארף לונגען
 צו דאן ערשט וועט ליבער׳ זיין צו דאן ערשט וועט בייקומען׳

אייך! פאר רינג די איז אט און - קומען• געוואונשענער זיין
 אין און הויך דער אין שטערן־זעהער דער האט דא און

 א און גאלדענע א קידושין־רינג א אלעמען פאר אויגן די
 זין די פאר און הארן פאר זי ער האט אויפגעהויבן׳ גרויסע

גערופן: ווידער ווייזנדיג׳ זי און אזוי און געוויזן׳ הארן פון
 מלך־ די און קידושין־רינג די הארן׳ פון זין און הארן —

 גליק אויפן - שטול דער אויף מלך דער און ווארטן׳ טאכטער
 ווער דערום זאל • • • טאכטער זיין פון הילף דער אויף און

 קידושין־ די ער זאל גענעהענען׳ ווער דערום זאל ארויסגיין׳
 אין אנטוענדיג׳ זי ער׳ זאל און אנטון מלך־טאכטער דער רינג
זיין• זוכה האנט מלך־טאכטערס דער

 פון דאן איז ארויסגעגאן נישט און גענעהענט נישט און
 חתן־יוגנט גאנצער דער פון און זין אלע פון פארזאמלטע׳ אלע

 דעמאלט שטערן־זעהער פון רינג־באווייז אויפן און רוף אויפן
 צוריק אויף דערשראקענע ווי און אלע זיך זיי האבן קיינער;
 דער מלך־טאכטער׳ דער אויף און קוקנדיג בעטל אויף גערוקט׳

 אויף און אויסגעצויגענעם אויסזעהן איר אויף האלב־טויטער׳
 אויף און קיינער זיך האט בלאס־ליגנדיגער? דער האנט איר

 צום גענעהענט נישט און אפגערופן נישט רוף שטערן־זעהערס
 קידושין־ די און וויילע א שטערן־זעהער דער האט בעטל•

 דער און - געהאלטן אויפגעהויבן און הויך דער אין נאך רינג
 פון געווארט און געשוויגן און געקוקט׳ עולם אויפן האט מלך

 אויגן די עוילם דעם אויף האט טאכטער די אויך און דארט׳
 איר צו ערשטן דעם אויף דארט פון ווי און אנגעשטעלט ווי

 אז און געווארט• איר־ארויסטרעטנדיגן צו און ארויסגייענדיגן
 שטערן־זעהער דער אז און אויסגעווארט׳ נישט זיך האבן זיי

 — אראפגעלאזט הויך־האלטן זי פון און האנט די לסלף האט
172



 די און באדן׳ צום פארשעמט ווי און — אויגן די מלך דער
 נישט און דערבארעמט נישט און פארלאזט — כלה־טאכטער

 שטערן־זעהער דער דאן זיך האט — קיינעם׳ פון געליבט
 מאל א נאך און געווענדט מאל לעצטן צום און עולם צום

איבערגעחזרט:
 רוף מאל לעצטע דאס האדן׳ פון זין מאל׳ לעצטע דאס —

 איר אין וויל ווער נעמען׳ מלך־טאכטער די וויל ווער אויס:
זיין? זוכה האגט

קיינער! —
אפגערופן• נישט זיך קיינער עולם פון האט

 בא־ נישט און זייט׳ א פון דעמאלט זיך האט — איך!
 ביז־ אנגעזעהענקייט נישט פון און פאררוקטקייט פון מערקט׳

 קול א שטערן־זעהער פון פלייצעס די הינטער פון אהעריגן׳
 ארויס־ שטיל און קול דאס זיך האט — איך! — דערהערט׳

 שטערן־ פון פארשטעלטקייט און שטיין הינטערן פון און געזאגט
, ארויסגערוקט• בבא זיך האט זעהער

 דער דאן זיך האט דערפרייט און אויפגעמונטערט און
 אויסגעקערעוועט׳ בבאן צו פנים־פרייד א מיט שטערן־זעהער

 אויגן זיינע דאן מלך דער האט דערמונטערט און אויפגעלייגט
 אראפ־ טרויעריגן פון און אראפגעלאזנקייט פריהערדיגן פון

 מלך פון טאכטער דער ביי אויך און אויפגעהויבן׳ געפאלנקייט
 אוים־ אן ווי אפן־קוקנדיגע׳ די אין אויגן׳ די אין זיך האבן

 צוגעגאן און - באוויזן • • • באוויזן דערפרייאונג א און לעבונג
 וואס רינג׳ דער צו דאן בבא האט אויסגעשטרעקט האנט א און

 אויס־ זי ער האט זיינערדיגער׳ האנט אין שטערן־זעהער ביים
 אג־ איר מיט זיך ער האט גענומען׳ רינג די און געשטרעקט

 דער אויף איז וואס האנט׳ די מלך־טאכטער ביי און געבויגן
 און אנגענומען אנגענומען׳ געלעגן׳ אפגעדעקט און קאלדרע

 אויף געהערן׳ אויף און מיר "צו - אנגעטאן: רינג די איר
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 און אלץ אויף און זיך׳ צעשיידן נישט אויף און זיין פארבונדן
 וועט לעבן אין און דיך און ך י מ וואס און אלעמען׳ אויף
 פון האנט דער איבער בבא זיך האט דא און - טרעפן"• נישט

 און שוין־מיט־דער־רינג־אנגעטאנענער דער אויף מלך־טאכטער׳
 זיך ליפן און פנים קאפ׳ זיין מיט צו־אים־שוין־געהערנדיגער

 אויף און אפגעדעקטקייט׳ איר צו און לאנג און דערנעהענט׳
צוגעפאלן• קוש א מיט איר צו און לאנג

 זיצן זיין פון און שטול זיין פון דאן מלך דער אויך איו
 כלה־ זיין צו פריהער ער האט אראפגעגאן׳ הויך דער פון און

 און געטאן׳ קוש א שטערן אין זי און גענעהענט טאכטער
 פרייד־ א מיט אים אויף אויפגעהויבן׳ זיך בבאן צו און דערנאך

 און געפרייט־געארעמט׳ זיך אים מיט און געטאן קוק א קוק
 און בעסטן זיין צו - צוגעגאן׳ שטערן־זעהער דעם צו און דאן
איינציגסטן: זיין פריינט זיין צו

• הארץ־פריינט מזל׳ צו —
 דאן שטערן־זעהער דער האט - ברכה צו און מזל צו —

געענטפערט• פרייד מיט און אויפגעלייגט מלך דעם
 דער באלד האט געטאן ווייז א און געגעבן באפויל א און

 אריינ־ זאל אין פריהער טאכטער די האבן וואס דינער׳ די מלך
 — געטאן ווייז א צוגעשטעלט׳ זי שטול זיין צו און געבראכט

 און ארויסגענומען זאל פון בעטל דאס דינער די באלד האבן
 זי זיי האבן אומגעקערט׳ דאס טאכטער־צימער אין צוריק

 מלך דער איז געבליבן• נישט איר מיט אוץ אוועקגעטראגן
 אנט־ די מיט פארבליבן: דאן זאל אין און אליין הארן די מיט

 ביי און צוזעהענדיגע׳ דאס־אלץ־פארגעקומענע און שוויגענע
 שעמענדיגע• זיך איצט מלך פארן און אראפגעפאלענע זיך

 האט געשטאנען׳ שטיל און פארשעמט אזוי וויילע א זיי זיינען
 דער אליין צעגאן׳ זיך זיי זיינען אפגעזעגנט׳ מלך דער זיי

 ווייטער אויף אויך זיינען בבאן און שטערן־זעהער מיט נאר מלך
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 זיינענדיג׳ אליין אויג אויף אויג און דאן, און איבערגעבליבן׳
 און געווענדט בבאן צו באלד שטערן־זעהער דער זיך האט
געזאגט: אזוי אים

 פאר און גייער א פאר איבער••• זיך טו בבא׳ איצט׳ -און
 לאזן׳ וועלט דער אויף זיך דו וועסט אזוי און בעטלער••• א

 דיין מער און פארלאזן• פאלאץ דעם באלד דו וועסט אזוי און
 דיין מער אוועקגיין׳ דיין פאר זעהן נישט שוין דו וועסט כלה

 גיי: און געזונט־ווערן• איר ביז אבקרקן נישט און געליבטע
 גע־ דיך האט אלטער דיין וואס מיט ברכה׳ די דיר זאל און

 קאפ דיין און בענשונג זיין דיר זאל און ביישטיין׳ בענסשט׳
 זאלסט מלכים און שטיין דו זאלסט מלכים פאר און שיצן׳ דיר
 דיין פאר דיר וועט מלך יעדער און ווייס: און טרייסטן• דו

 פאר דו וועסט מלך יעדער פון געבן׳ עפעס זאך א טרייסט
 וועסט דו אז און לסוף׳ און באקומען׳ געשאנק א גוטס דיין
 געדעגק: - אנקומען לעצטן דיין פאר און דריטן דעם פאר
 פון אויך דיר האסטו אט און • • • נאהענט איז דאן הילף דיין
מתנה• א מיר

 אין האנט זיין שטערן־זעהער דער האט דא און
 א ווי עפעס דארט פון און אריינגעטאן קלייד־טאש זיין

 בבאן׳ איבערגעגעבן עם ער האט ארויסגענומען׳ שארף־שטיין
געזאגט: אזוי אים איבערגעבנדיג׳ אים דאס און שטיל און

 אין דאס זאלסט אפהיטן׳ עס זאלסט און טראגן עס -זאלסט
 ערשטער דער אין און געדענקען׳ דעם אן און האבן זינען

 דיין אום און באניצן׳ דאס זאלסטו דיינער אין נויט דער אין
באזייטיגן♦•♦ צו נויט

 אפגעזעגנט זיך האט שטערן־זעהער דער און באלד׳ און
 גע־ גליק אים און געדריקט האנט די אים ער האט בבאן, מיט

 הארצליכן׳ אים מיט געזעגענען־זיך נאכן און דאן און וואונשן׳
האנט בבאס ער האט צוגעפירט׳ מלך פארן אויך אים האט
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 זיי האגט אין האנט און אזוי׳ און געגעבן׳ האנט מלכם אין
 ליב זיך אויף תמיד׳ אויף און פאראייניגט זיי האט געבנדיג׳

 געטריי' און געטריי־זיך־זיין אויף שטענדיג׳ אויף און האבן
אייביג• אויף זיך־איבערגעגעבן

 און ארויסגעגאן אויפנאם־זאל פון באלד איז בבא און
 אראפגעווארפן׳ פאלאץ מלכם פון און קליידער זיינע באלד
 אין און גענומען זיך אויף בעטלערשע און אנדערע ער האט

 בעט־ און אזוי און אנגעטאן׳ זיך געמיינעם אין און ארימען
 פאלאץ דעם באלד האט באקליידט׳ ס׳ניי אויף און לעריש

 אויף און פארלאזט׳ געווען, איז אים 'ליב דארט וואס אלץ׳ יןא
 וואגלען אויף און וועגן אויף אויסער־שטאט׳ אויף און שטאט

אוועקגעלאזט• זיך

 געווען׳ ווייט שוין איז בבא און אוועקגעגאן איז בבא און
 און יוגנט זיין פון און דערווייטערט פאלאץ פון זיך האט בבא און
 געוואג־ און געוואגלט אזוי ער האט דארט• פארברענגען זיין פון

 האט גייערשן• אין שוין גיין אין לאנגע א און צייט א און דערט
 נישט געטאגט, וואו און ערגעץ׳ אין פארהאלטן נישט זיך ער

 נישט אים זיך האט וועג זיין אויף און קיינמאל׳ גענעכטיגט
 קיינער• באגעגנט נישט גיין זיין אין און גארנישט׳ געטראפן

 טאר־ אין נאר און געצויגן׳ ווייטער און ווייטער אלץ ער האט
 מתנה׳ די אויך האט ווייניגן׳ זיין עסנווארג מיטן וואט בע׳
 געטראגן• מיטגעגעבן׳ אים האט שטערן־זעהער דער וואס און
 נאר און אזוי און טראגנדיג׳ טארבע די נאר און אזוי און
 נאך איינמאל׳ האט גייעגדיג׳ מתנה זיין מיט און איר מיט

 אין פארנאכט א אין מיד־ווערן׳ גרויסן נאך און גיין לאנג
 מדינה, א איינער אין זוניגן׳ א אין און שטילן א אין איינעם׳

 צוגעשלאגן• זיך הויפט־שטאט איר צו און שטאט א אירער צו
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 יענער אויף זיך האט זון די געווען• דאן איז פארנאכט
 הינטער און מויערן אירע הינטער אויף הויפט־שטאט׳ זייט

 דער און אראפגעלאזט׳ און געזעצט געזעצט׳ געבייען אירע
 פאר־ לעצטער א מיט מויערן־דעכער די און אויסזעהן שטאטס
 א אין ווי און ווייט דאן שטאט די איז באשיינט• גיי־שיין

 ווי און בנינים מיט און געשטאנען׳ צונויפגעדריקט ווינקל
 באלויכטן• פארנאכטיגן מיט און ליכט מיט און צונויפגעגאסן

 אנטקעגנ־ איר צו און זייט צווייטער איר פון בבא דאן איז
 דער־ אין און באלויכטנקייט אין זי און צוגעטראטן קייט

 צו און טויערן אירע צו זיך ער האט געזעהן• ווייטערטקייט
 אויף איר אין דעה דער מיט און דערנעהענט׳ אריינגאנג איר

 איבערנעכטיגן צו איר אין אויף געדאנק מיטן און נאכט׳
 נאר איז ער ווי און באלד׳ אבער זיך ער האט אנצוקומען•

 האנט אין געווער מיט און שומר א אן צוגעטראטן׳ טויער צום
 בבאן האט שומר דער ווי און באלד, און אנגעשלאגן׳ זיך
 דעם באלד אים ער האט אזוי דערזעהן׳ גענעהענען טויער צום
 באלד און וועג׳ דעם פארשטעלט אים איבערגעטראטן׳ וועג
געפרעגט: אזוי אים האט קומענדיג׳ פנים פאר אים און

דו? דארפסט וואס און דו ביסט ווער -
 איבער־ דארט און שטאט אין און איך בין בעטלער א —

איך• וויל נעכטיגן
 ארייג־ דער פארווערט דיר ס׳איז און נישט׳ טארסט דו —

גאנג•
פארוואס? -

 און וואגלער פאר און הויפט־שטאט׳ די איז דא ווייל —
שמאט די פארשטעלט איז שלעפער אלע פאר

פארווערט? דאס האט ווער און -
מלך דער אליין -
פארוואס? און -
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מעשה א איבער -
וואסערער? איבער 
 בבאן אויף שומר דער האט דא און — איינער♦ איבער -

 בא־ פנים זיין פריהער געטאן׳ קוק א אויסזעהן זיין אויף און
 אים פיס די ביז קאפ פון אינגאנצן׳ אים און דאן און טראכט

 ער האט געווארן׳ געפעלן עפעס אים ער איז אפגעמאסטן;
 דער געהאט׳ צייט אויך ער האט געפונען׳ חן שומר ביים

 לאנג, היטן פון און געווען אים איז אומעטיג און שומר׳
 און מענשן א מיט און שטיין טויער פאר פון לאנג פון און
 האט דערזעהן׳ בבאן דא איצט ער האט - זעלטן׳ זעהן זיך
 אראפ־ זי־אויפן־אקסל־האלטן פון און ביקס זיין פאמעליך ער

 אראפגעלאזט׳ זי אונטן אויף און ערד דער אויף און גענומען
 אנ־ זיך און אזוי און אנגעשפארט׳ איר אויף זיך ער האט

 צו האט האלטנדיג׳ זיך איר ביי און אזוי און שפארנדיג׳
 אים און געווענדט זיך שטייענדיגן אים פאר צו און בבאן

• געוואלט דערציילן מעשה די אים און באוויליגט
דערציילט: אזוי האט שומר דער און
 גרויסער א פאראנען, וויינגארטן א איז מלך אונזער ביי

 חידושים אויף וואס און זעלטענער א וואונדערליכער׳ א און
 פא־ א וויינגארטן אין מלך דער זיך האט אים• צו מען קומט
 און לייכטן א זומערדיגן׳ א און שיינעם א אויסגעבויט׳ לאץ

 מיט און מלכה מיט זומער אויף אהין ער קומט לופטיגן• א
 און בוימער צווישן דארט ער פארברענגט קינדער־פרינצן׳

 אין דארט ער שפאצירט וואונדערליכע׳ די וויינשטאקן צווישן
 דארטיגע׳ די סטעזשקעס די אויף פארנאכט און פריה דער
 פארביי׳ פאנטאנען די פאר און טייכלאך פאר דארט ער גייט

 קיל־שפריצן זייערע ביי און וואסערן זייערע ביי זיך ער רוהט
 אריין׳ קערפער אין שטילקייט און רוה זייער אים קומט אפ׳

 און זומער׳ פארן בארוהט און געשטארקט מלך דער ווערט
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 מלך־ארבעט אויף און ווייטער אויף כח־באנייאונג און פחות
 זומער, א באך זומער א אזוי יאר׳ א נאך יאר א אזוי זאמלט•

 און געווארן׳ מלך איז מלך דער זינט און לאנג שוין אזוי און
 מלך דער זינט און איינגעפירט׳ שוין אזוי תמיד פון אזוי
געזעצט• שטול דער אויף זיך האט

 און צוריק יאר א מיט געמאכט׳ אמאל אבער זיך האט
 וויינגארטן זיין אין דאן האט מלך דער - זומער אום אויך׳עט

 אין און פריהמארגנס אלע אין תמיד׳ אלע ווי און׳ געוואוינט
 גע־ אמאל זיך האט — אים׳ אין שפאצירט פארנאכטן אלע

 איז גארטן דער פאר־זון־זעצן־זיך׳ און פארנאכט א טראפן׳
 שפיצן־ די נאר און געווען אייגגעהילט שאטנס אין האלב שוין

 גארטן אין האט געלויכטן׳ זון־ליכט מיט נאך האבן בוימער
 זעלטנס א געהערשט׳ אומגעוויינליכס אן און שטילקייט א דאן
 און גראז קיין וואס און שאטנדיגס א פארנאכטיגס׳ א און

 גראד דאן מלך דער איז גערירט• נישט זיך האט בלעטעלע
 ביי טריט און שטיל און געגאנגען סטעזשקע א איינער אויף
 אויפמערק־ מיט און אלץ אויף ער האט זיך׳ שפאצירט טריט

 אלייג־ מיט און ערנסט מיט און ארומגעקוקט זיך זאמקייט
 ביז געגאן׳ אזוי ער איז אלץ; דאן באטראכט זייענדיגקייט

 רו־ א צו - אנגעקומען׳ טייכעלע א און איינעם צו לסוף ער
 וראם און בארוהטן א צו און שטיל־וואסערדיגן א און היגן

 אפגע־ אין און פארנאכט אין הייסן נאכן טאג באבן ס׳האט
 ווייס־ א און דאמף א דערפון איז געדעמפט; זיך קילטקייט

 וואסער דעם אויף און שטילער א אויפגעגאנגען׳ ליכער
 נאהענט זיך האט ער וואס און נעפלדיגער א שוועבנדיגער׳

 מלך דער זיך האט געהאלטן• אויבערפלאך דעם איבער און
 געשטאנען; און געבליבן שטיין דערביי און פארהאלטן׳ דערביי

 דעם׳ פון רוהיגקייט דער אויף און געקוקט דערויף ער האט
פלוצלום זיך האט קוקנדיג׳ דערויף אזוי און שטיל און
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 אט־וואס מלך דעם טייכל פון מיט דער אויף און
:אויסגעוויזן

 קאפ א ארויס דאמף פון און מיט דער פון זיך האט
 האר־צע־ א גראהער׳ א און בעטלער־קאפ א ארויסגעשטעקט׳

 וואסער פון נישט גאר ווי און טרוקענער א אבער שויבערטער׳
 און אלטליכע אויגן׳ זיינע מלך אויפן ער האט געקומען׳

 פון־ נישט ווי בארוהטע׳ און שטילע אנגעשטעלט׳ וואסערדיגע
 האט אנגעקומענע• וואסער־עולם א ערגעץ פון ווי און דאניגע

 נישט אויגן די אים פון לאנג און מלך אויפן פארקוקט זיך ער
 האלטנדיג׳ פנים פארן אים אזוי און לסוף און אראפגענומען׳

 געקערעוועט אים צו זיך האט באטראכטנדיג׳ אים לאנג און
:געזאגט אזוי אים צו און

 ווא־ די דיר׳ צו געשיקט מיך האט וואסער דאם מלך׳ -
 מלך׳ געהייסן: ווארענען דיך מיר האבן סער־באשעפענישן

וואסער• פארן זיך היט
 און וויילע׳ א געזאמט נאך און געשטאנען און אפגעזאגט

 אנגע־ וואנען פון צוריק איז ווייניגן׳ זאמען נאכן און באלד
 פאר־ ארויסגעקומען׳ וואנען פון און צוריק, אויף קומען׳

שוואונדן•
 גארטך און פארגיי־ דאס געווען• דאן איז פארנאכט און

 בוימער די פון און גרינס דעם פון שוין זיך האט ליכטיגקייט
 אונטן פון נאר פריהער זיך האבן וואס שאטנס׳ די אפגעטאן׳

 באהעל־ די פון ווי איצט זיינען געהאלטן׳ ערד דער ביי און
 זיך גארטן גאנצן אויף און גאר אויף און ארויס טענישן

 אויף האבן וואסער־שפריצן און פאנטאנען די פארשפרייט׳
 און געגאסן קיל־גראבנס די איבער און נאס־שטיינער זייערע

 און נאכט מיט גארטן פון שאטנדיגקייט דאס און גארטן דעם
 טייכל דעם פאר אזוי מלך דער איז געקילט• קילקייט מיט
 און געשטאנען געשטאנען׳ קאפ־באווייזךזיך דעם נאך און
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 באטראכט׳ באוויזן׳ זיך האט קאפ דער וואנען פון ארט׳ דאס
 פארשוואונדן איז ער דערנאכדעם וואו און דערויף׳ געקוקט
 פריהער ווי איצט׳ טייכל דאס האט וואסער• אין געווארן

 און אויסגעזעהן׳ צוגיין׳ דעם צו מלכם דעם בשעת ווי און
 נאכן און שטילער און נעפל׳ מיט נאר זיך געדעמפט שטיל

 איז זון־ליכטיגקייט; פון פארשוואונדן־ווערן נאכן און פארגיין
 ברעגעס׳ די אין געלעגן ערב־אוונטיג און פאררוקט אזוי דאס
 וואסער אין זיך האבן וואם און מיט־גרינס־באדעקטע׳ די אין
 פאר אזוי מלך דער איז אפגעשפיגלט• אריין טיפקייט אין און

 דעם דארט שטיין זיין נאך און שטיל׳ און געשטאנען׳ דעם
 אויסגעקע־ זיך צוריק אויף און טייכל צום זיך האט שטילן׳

 פא־ אין און נאכט אויף פארטראכט׳ און שטיל און׳ רעוועט
אומגעקערט׳ זיך לאץ

 געקראגן׳ מורא וואסער־קאפ פארן האט מלך דער און
 אפגעטאן• נישט געשטאלט זיין זיך האט אויגן מלכ׳ס פון און

 ער האט פארבראכט׳ שלאף אהן נאכט יענע מלך דער האט
 דער אין און צוגעמאכט׳ נישט אויג קיין מיט נאכט יענע
 און בארוהיגן נישט אלץ זיך האט מלך דער אז און - פריה

 זיי־ אריין פאלאץ אין ער האט געקאנט׳ נישט קומען זיך צו
 געהייסן׳ צונויפרופן ראט־קלוגע זיינע און לייט אלטע נע

 דער זיי האט עצה־געבער׳ די צונויפגעקומען׳ זיך זיי זיינען
 זיין דערציילט׳ נעכטן׳ פאסירט האט אים מיט וואס מלך׳

 דאן און אנקומען טייכל פארן זיין און פארנאכט שפאצירן
 פון געווארנט אים מ׳האט וואס און טייכל אויפן זעהונג דאס

 דאן און אויפמערקזאם׳ אויסגעהערט אים זיי האבן דארטן•
 דעמאלט און פארענדיגט׳ דערציילן זיין האט מלך דער אז און
 געקערעוועט׳ באשיידעניש א נאך זיי צו זיך האט ער אז און

 וויילע׳ א אויפגעהאלטן נאך און לייט אלטע די זיך האבן
און דערנאך און באדענקט׳ זאך די און געטראכט זיי האבן
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 געקע־ מלך צום זיך זיי האבן ערנסטן׳ באדענקען־זיך נאכן
געעצהט: אזוי אים און רעוועט
 מלך׳ האלטן׳ גרינג פאר נישט טאקע עס דו זאלסט -
 זיך׳ אזוי נישט און היטן׳ וואסער פארן טאקע זיך דו זאלסט

זיי... פארהיט און זיי היט - זעה און דיינע׳ קינדער די ווי
 פון ער האט גענומען׳ זינען אויפן דאס מלך דער האט
 און קיינמאל און געהיט זיך וואסער פון און אן דעמאלט

 די צו און טייכלאך די צו נאהענט און צירן שפא זיינע אין
 אויסגעמיטן׳ זיי ער האט געהאלטן׳ נישט זיך סאזשלקעס

 דער־ די און אמען די און קינדער׳ זיינע אויך און ער׳ אליין
 קינדער די און - והזהר הזהר אנגעזאגט: קינדער פון ציהער

 האט ברענגען♦ נישט גארטן־וואסערן די צו נאהענט מען זאל
 די צו קיינמאל און קליינע די מען האט געפאלגט׳ אים מען

 אפגעטרעטן און אויסגעמיטן זיי און געפירט נישט טייכלאך
 פארזאגט, קינדער עלטערע די אויך און געהאלטן׳ זיך זיי פון
 אויך און קומען׳ נישט סאזשלקעס די צו זאלן פיס זייערע אז
 דאס נאר אליין געפאלגט• אנזאג דעם האבן עלטערע די

 פון יורש דער און פרינץ דער — מלך פון קינד עלטסטע
 פארנו־ נישט פארבאט דעם און געהערט נישט האט - מלוכה

 קיין שטרענגען פארווערן אויפן און ווארענען אויפן און מען׳
 זיך האט געגעבן• נישט אויפמערקזאמקייט קיין און אכט

געמאכט: אים מיט טאקע
 פרינץ דער ;געווען• פארנאכט א אין ווידער דאס איז

 שפאצירט׳ דערציהער זיין מיט וויינגארטן אין דעמאלט האט
 פאר־ צווישן געדיכטע׳ וויינשטאקן צווישן און בוימער צווישן

 זיי זיינען קילע• שוין פארנאכט פון און שטארק צווייגטע
 צו וועגל פון רעדנדיג נישט זיך צווישן און שטיל אזוי

 געגאן׳ אנדערער דער צו סטעזשקע איין פון און וועגל
 געדיכטעניש אין זייטן די אויף און אפגעשטעלט זיך אמאל
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 אין שאטנדיגן׳ שוין און שטיל־געווארענעם אין אריינגעקוקט׳
 אויף און אוונטן אויף שוין זיך האט וואס און פארנאכטישן

לע דער און פארטראכט׳ זיך אזוי זיי האבן געגרייט• נאכט
 פרינץ דער אויך פארגעסן׳ פרינץ אן ווי קוקנדיג׳ האט׳ רער

 גע־ נישט דערציהער זיין אן ווי פארטראכטנדיג׳ זיך האט׳
 פון און גארטנדיגן צווישן דאן פרינץ דער האט דענקט׳
 חיפלדיגס א און ווייס א עפעס פלוצלום געדיכטעניש צווישן

 נישט וואנען פון און אנקומענדיגם אן ערגעץ פון דערזעהן׳
 נישט־ דאס געטאן׳ ציה א אים עס האט קלאר׳ אויף וויסן צו

 פון באמערקט׳ נישט אליין זיך פאר ווי ער האט קלארע׳
 אין און אפגעטיילט זיך זאמד־וועגל זיין פון און ארט זיין

 און וועגל׳ זיין פון זיך ער האט אריין׳ געדיכטעניש יענעם
 טי׳ אלץ און אפגעווענדט זיך געלעגן׳ אים הינטער איז וואס
 אלץ און מיטאמאל׳ און אריינגעדרונגען׳ טיפער און פער

 א פאר פלוצלום זיך האט גייענדיג׳ טיפער און ווייטער
 פאר און פארנאכטישער א פאר שטילער׳ א פאר סאזשלקע

געטראפן• זיך ליגנדיגער אפגעזונדערט אן
 גראזן צווישן און בוימלאך צווישן פארוואקסן׳ און שטיל

 און וואסער־שפיגל זיין מיט סאזשלקעלע דאס איז הויכע׳
 ארומיגע׳ אלץ דאס זיך האט ;געלעגן זיין־אפשפיגלונג מיט
 ווא־ אין סאזשלקעלע׳ דאס ארומגעגראזיגט ס׳האט וואס און

 דאס האט אנגעזעהן; זיך אינעווייניגסט אין און סערל
 און גרינעם׳ מיט זיך געשפיגלט און געגרינט סאזשלקעלע

 האט גלאט־ליגנדיגן דעם פון און אויבערפלאך דעם פון נאר
 נישט הויך און ווייס א שווייגנדיגס׳ א און רויכעלע א ווי זיך

 געקו־ דעם צו פרינץ דער איז אויפגעהויבן• אפשטייענדיגס
 געשטא־ אזוי דערביי ער איז דערויף? פארקוקט זיך און מען
 גארטן־ארויס־ גאנצן פון און אפגעזונדערטקייט אין עס נען׳

 פלוצ־ און פארטראכט׳ זיך ער האט באטראכט׳ גענומענקייט
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 פאר־ א און קול א • • * האט אינמיטן קוקן אין און לום
 שרעקליכן א דערשרעק א פון און געשריי א צווייפלטס׳

ארויסגעלאזט•••
 דער פון מיט דער פון און פלוצלום׳ אים זיך האט דאס

 פאר־ דעם וואסער־דעק פון און שטילקייט פון סאזשלקע׳
 און אלטער דער - באוויזן׳ זיך בעטלער־קאפ דער היפלטן

 טרו־ דער און האר־צעשויבערטער דער צעפאטלטער׳ דער
 פנים און שטיל און - פאטער׳ זיין מלך׳ פארן ווי און קענער׳

 און שטילער נאך און באגעגענענדיג׳ זיך אים מיט פנים צו
 פרינץ דעם האט טרעפנדיג׳ אויג אויף אויג אים מיט זיך

 דער אויף ווייזנדיג׳ עפעס און ווינקענדיג עפעס שטיל׳ עפעם
אנגעוויזן: אינעווייניג אויף און אזשלקע

 צו אינעווייניגסט אין און אהער••• פרינץ••• אריין׳ -
קומען•••
 זיך ארויסגעלאזט׳ געשריי גרויס דאס פרינץ דער האט

 זיך אויף געטאן׳ נעם א זיך צוריק אויף און געטאן כאפ א
 ער האט - ארט׳ יענעם פון אנטלויפן אויף און אויסדרייען

 קניעס די אים זיך האבן אנטלויפן׳ צו באוויזן נישט אבער שוין
 כח־מעג־ אלע און כהות די אים האבן אונטערגעהאקט׳

 פון ק י ר ו צ און ווארף א זיך ער האט פארלאזט׳ ליכקייטן
 אויף האלב־נידערגעשלאגן און האלב־טויט און געטאן׳ וואסער
געבליבן• גראזן די צווישן און דר׳ערד

 און קול פרינצס דעם דערציהער׳ דער ווייט פון האט
 באלד זיך ער האט דערהערט׳ דעם פון פארצווייפלונג דאס

 גע־ ווערן פארפאלן זיין אויף און נישט־בלייבן פרינצם אויפן
 פאר־ זיך און געקערט זייטן אלע אויף זיך ער האט כאפט׳
 אזוי און פארלירנדיג׳ זיך דערשראקן שרעקליך און לוירן

 איילנדיגקייט אין און אזוי און גרויסער׳ אין שרעק אין און
 רוף־גע־ און קולות זייט זיין פון אויך האט צעטומלטן׳ אין
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 נאך און מאל׳ צוויי און מאל איין גענומען•" שרייען שרייען
 זיינע אויף אים האט קיינער און - געשריגן אסך און מאל א

 קול־ זיין אויף זיך האט קיינער און געענטפערט׳ נישט רופן
 פארלוירן׳ מער נאך זיך ער האט דערשראקן• נישט געשרעק

 קיי־ און געקערעוועט הילף נאך זייטן אלע אויף זיך ער האט
 פלוצלום ער האט געזעהן• נישט קומען אים הילף צו און נעם
 איז פרינץ דער וואו און דארט פון אנטקעגן־זייט׳ זיין פון און

 א דערזעהן׳ בוימער די צווישן און היפל א געווען׳ פריהער
 געדיכטן א אויפגייענדיגן׳ בוימער די צווישן פון און ווייסן

 באלד זיך ער האט אויפהויבנדיגן׳ זיך טייכל א פון ווי און
 האט פארשטאנען׳ געשריי־סיבה די באלד ער האט געכאפט׳

 געלאזט׳ לויפן ווילדקייט מיט און אימפעט מיט אהין זיך ער
 אהין ער איז אומגליק• צום אויגן אהן און געיעג מיט -

 נאכן און באלד און אנקומען׳ נאכן און באלד און אנגעקומען׳
 די אויף און איינעם אויף האט תיכפדיגן׳ זיך ארומקוקן

דערזעהן: אט־וואס סאזשלקע־ברעגעס
 מיט פארגלייזטע׳ אויגן מיט טויטע׳ אלע ווי און טויט

 דער איז ארויסגעקראכענע׳ אויגן־לעכער די פון און אפענע
 נישט און געלעגן׳ געהערט׳ שוין ערד דער צו ווי און פרינץ׳

 מיט און שטיל און שום׳ קיין איבר קיין מיט און זיך גערירט
קוקן- אין זעהענדיגע נישט גאר שוין אבער קוקנדיגע׳ אויגן

 פרינץ׳ איבערן איבערגעבויגן דערציהער דער זיך האט
 און מונטערן און גענומען טרייסלען און וועקן אים ער האט

 שווער־ פרינצס דעם אבער ער האט געוואלט׳ אונטערהויבן
 אפ־ זיין דערפילט׳ שוין קערפער־לעפישקייט זיין און קייט

 צו זיין קערפער׳ פון אומבאהאלפנקייט זיין און געלאזנקייט
 אונטערהויבן• פון צוריק־פאלן זיין און ציהען זיך ערד דער
 א זיך ער האט געטאן׳ הויב א אים פון באלד זיך ער האט

זיין מיט און כוח גאנצן זיין מיט און געטאן׳ שטעל־אויף
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 פון נאכט־שטילקייט אויף און טייכל אויף האט כוח לעצטן
ארויסגעלאזט: לעצטן־געשריי א און קול א טייכל
 דער געטראפן׳ אומגליק אן זיך האט פרינץ דעם מיט -
 !••• הילף צו אהער קומט ראטעוועט׳ געשלאגן׳ טויט איז פרינץ

 פארנאכט־שטיל־ אין און גארטן אין ווייט עס מען האט
 מלך צום פאלאץ אין באלד עס מען האט דערהערט׳ קייט
 אי־ זיך האבן אלע און געגעבן׳ וויסן צו דינער אלע צו און

 און סטעזשקע צו סטעזשקע פון און צעלאזט׳ גארטן בערן
 צו סאזשלקע איין פון און ארומגעלאפן׳ ווילד און צעמישט

 געזוכט׳ דערציהער זיין און פרינץ דעם און אנדערער׳ דער
 איז פרינץ דער וואו און טייכל׳ צום מ׳איז אז און לסוף׳ און

 גע־ געשטאנען׳ אים איבער איז דערציהער זיין און געלעגן׳
 דערציהער, ארום צונויפגעזאמלט אלע זיך מען האט קומען׳

 אזוי און שטיל און ארומגערינגלט׳ פרינץ ליגנדיגן דעם און
 געבליבן׳ ערטער די אויף אלע זיינען ביידע׳ זיי באטראכטנדיג

פארשטיינערט••• און פארשטוינט - צוויי און מינוט א און
 אויפ־ אים און פרינץ׳ צום אנגעבויגן דערנאך זיך מען האט
 געטראגן׳ גארטן אין שטיל אים מען האט גענומען׳ און געהויבן

 דער אין און תיכף און אריינגעטראגן׳ פאלאץ אין דערנאך און
 הויפט־שטאט׳ דער אויסער אויך און תיכף און הויפט־שטאט׳

 גרעסטע׳ אל־די צו און באוואוסטע אל־די צו דאקטוירים׳ אלע צו
געווען: מודיע

 פון פרינץ מיטן איילן׳ זיי זאלן און קומען זיי זאלן —
 און ס א וו נישט ווייסט מען געשעהן׳ אומגליק אן איז מלך
 אין אבער טויט׳ איז פרינץ דער אבער געשעהן׳ י ו ז א ווי

• לעבן•• פון נישט סימן קיין איז פרינץ
 דאקטוירים די נאך פארנאכט דעם אין און באלד זיך זיינען

 ארומ־ בעטל זיין און פרינץ דעם זיי האבן צונויפגעקומען׳
 זיי האבן ארומגעקוקט׳ אים און באטראכט אים און גערינגלט
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 אלע מיט זיך׳ געוועקט טויטקייט זיין פון און געמונטערט אים
 און אויסגעניצט׳ חלשות־מיטלען אלע און געמיהט מיהונגען

 און טראפנס אים און געריבן אים לאנגע א און צייט א
 לסוף זיי זיך האט געגעבן• שמעקן שמעקאכצן פארשיידענע
 און געטאן׳ ריר א זיך האט פרינץ דער און — איינגעגעבן׳

 א מיט ווי און אויסגעלייטערט אים ביי זיך האבן אויגן די
 עולם דעם זיך ארום אבער ער האט געווארן׳ באזינט זינען

 ער האט דערשראקן׳ מער נאך זיך ער האט דערזעהן׳ שטיין
 און פארמאכט׳ אויגן די צוריק דערשרעקן־זיך נאכן און באלד
 עפעס פאר ווי איינגראבנדיג׳ קישן אין קאפ דעם און שטיל
 מיטן האט ציטערנדיג׳ קערפער גאנצן מיטן און האבנדיג מורא
 נאר ווערטער איינע אין ליפן די מיט שטאמלען׳ איין אין מויל

 אלטערבעטלער- דער בעטלער׳ "דער - געהאלטן: איבערחזרן
..•״וואסער־בעטלער דער בעטלער׳ דער

 געלעגן׳ פארטראגן אזוי נאכט גאנצע די פרינץ דער איז
 געווארפן׳ זיך קערפער מיטן מאל אלע און גערעדט היץ פון
 אלע און געשראקן׳ זיך שרעק־ווערטער מיט וויילע אלע און

 דורב־ ביינער די איבער ווי אים איז צוק־ציטער א און מאל
 די און געווען׳ פארטראגן און שטיל אזוי ער איז געלאפן•

 גאנצע די און אפגעטראטן נישט אים פון זיינען דאקטוירים
געהאלטן• וואך די אים איבער נאכט

 אין אז און איבערגעגאן׳ איז נאכט די אז און לסוף׳ און
 אז און אנגעהויבן׳ טאגן האט פרינץ־צימער אין און פאלאץ

 צו־ דאקטוירים די צו נאכט דער נאך און דאן איז מלך דער
 א "נו?" ווי זיי ביי נאד אויגן די מיט און שטום און געגאן
 זיך זיך צווישן און דאן דאקטוירים די האבן געטאן׳ פרעג

 פאר־ און אנדערע דאס איינס זיך זיי האבן איבערגעקוקט׳
 עלטסטער דער און אלע זיי פאר האט אויגן׳ די מיט און שטאנען

זיין אויף האט וואס מלך׳ צום און גענומען ווארט א
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 גע־ אזוי געווארט׳ האפענונגס־תשובה און טרייסט״ווארט
זאגט:

 האט פרינץ דער שטארק׳ דערשראקן איז פרינץ דער —
 דאקטוירים די און פארלוירן׳ לשון דאס און זינען דעם דערום
 נישט איז איבעריגע דאס און געטאן׳ ט נ א ק ע ג וואט האבן

דאקטוירים• פון האנט דער אין
 רפואות אלע דאן האט דאקטאר עלטסטער דער און

 טון מ׳דארף וואס און אנגעצייכנט׳ מ׳באדארף וואס און
 געלערנט׳ זי? מיט באגיין זיך מ׳דארף ווי און זיי מיט
 טאג צום און אויסגערעכנט׳ און אנגעזאגט אלץ ער האט
 מיטן דאקטוירים די זיך האבן יענעם פריהמארגן צום און

 ווי בארוהיגט׳ אים און געוואונשן אים און אפגעזעגנט מלך
 אפגייענדיג׳ בעטל און פרינץ פון און דאן׳ און דאקטוירים׳

 אין צוריק און פארלאזט׳ גארטן דעם און פאלאץ דעם האבן
אומגעקערט• זיך הויפט־שטאט אין צוריק און שטאט׳

 שוין איז צייט יענער פון און דעמאלט׳ פון און אט׳ און
 און ווינטער׳ א - זומער יענעם נאך און אוועקגעגאן׳ צייט א

 זיין אויף נאך פרינץ דער און זומער׳ א נאך און ווינטער נאכן
 זיין פון אויפגעשטאנען נישט נאך איז פרינץ דער און ליגט׳ בעטל
 דאס און אפגעטאן׳ נישט אים פון זיך האט מורא די און בעטל׳
 אומגעקערט׳ נישט אים צו נאך זיך האבן זינען דער און לשון

 אויפגעהערט׳ באפוילן צו שוין אים האבן דאקטוירים די און
 אויך און געווען׳ מיאש אים פון זיך האבן דאקטוירים די און

 און גלויבט׳ נישט שוין געזונט־ווערן קינדס זיין אין מלך דער
 מלוכה־ זיין און יורש זיין און זיצט בעטל זיין ביי נאר מלך דער

• • • באדויערט איבערנעמער
 דעם נאך באלד האט ברוגז־באפויל א און באפויל׳ א און

 קיין — ארויסגעגעבן: מלך דער פרינץ מיטן געשעהעניש
 אויך און מלוכה זיין פון נישט • • • שלעפער קיין און בעטלער
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 און הויפט־שטאט אין נישט און ♦ • • פרעמדער קיין פון נישט
 דעמאלט פון און הויפט־שטאט׳ פון פארשטעט די אין נישט

 שטאט־ פון שוועל די זאל פוס זייער און - ווייטער אויף און
 — אזוינער און איינער קיין און אריבערטרעטן׳ נישט טויער

געפינען!... נישט דא זיך זאל געביין זיין און
 פאר־ דיר איז דערום און מעשה׳ די איז דאס אט און —
 דערציילן זיין האט שטאט־שומר דער און וועג• דער שטעלט

 אויף און ווייטער אויף האנט דער מיט בבאן און געענדיגט
 אויף און אפטרעטן דארטן פון אויף אפגיין׳ שטאט דער פון
אנגעוויזן• לאזן׳ זיך ווייטער־וועג אין

 שומר ביים בבא דאן האט - שטאט? דער אויסער און —
געפרעגט•

 יא, - געענטפערט שומר דער אים האט - מען מעג —
 אפגעשיידטער אלץ און ווייטער אלץ אבער זיך׳ ס׳ערלויבט און
 האנט זיין מיט ווידער אים האט שומר דער און - טויער• פון

 אפגיין, זיך קאן ער און אהין אט - אנגעוויזן: שטרעקע א אויף
 דארט אויף ווייל איבערנעכטיגן׳ זיך קאן ער און דארטן׳ אט
געגעבן• נישט באפריל מלכם דעם איז שטרעקע יענער אויף און

 אהין׳ זיך ער האט שומר׳ דעם געפאלגט בבא דאן האט
 אוועק־ זיך אנגעוויזן׳ אים האט האנט שומרם דעם וואו און

 אויף דארט זיך ער האט אפגעגאן׳ אהינצו ער איז געלאזט׳
 א אויף גראזיגן׳ א אויף און גלייכן א אויף געטראפן׳ ארט אן

 דארט פון זיך האט שטאט די וואט און גרין־פארוואקסענעם׳
 און געווען׳ דאן אוונטיג און שפעטליך שוין איז אנגעזעהן•

 די און פארגאנגען׳ געווען שטאט אונטערן שוין איז זון די
 שאטן אין שוין זיינען געבייען פון דעכער די און געבייען

 אויף בבא זיך האט געשטאנען• טונקל־פארהילטקייט אין און
 צו־ וואנדער־טארבע זיין און אראפגעלאזט דאן ארט יענעם
 אויס־ ערד דער אויף זיך ער האט אוועקגעלייגט׳ זיך קאפנס
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 שטיל און אנגעשפארט׳ טארבע דער אן קאפ דעם און געצויגן
 און הימל צום אויגן די האט ליגנדיג׳ אויסגעצויגן אזוי און
 פון און שטילער׳ באך און אייפגעהויבן׳ דאן אוונטיגן צום
 שטערן׳ ערשטן אויף האט מידער׳ א וואנדערן פון און גיין

 זיך־ווייזנדיגן׳ קאפ זיין איבער און ארויסקומענדיגן הימל אויף
געווארט•
 האט בבא און באוויזן׳ זיך האט שטערן ערשטער דער און

 ארוים־ אים צו האט בבא און אויסדערווארט׳ אים אויף זיך
 זייבע מיט אויף־דער־ערד־ליגנדיגקייט זיין פון און געקוקט

 זיין צו און בלאסקייט זיין צו - דערגרייכט אים צו בליקן
 זיין צו און אין־הימל־זיך־ווייזן זיין צו הויכזייענדיגקייט׳

 ארוים־ און אזוי און דארט• זיך טונקלען זיין צו און פינקלען
 אנגעשטעלט בליקן זיינע אים אויף און אזוי און קוקנדיג׳

 צו וויעס די און שלאף צום אויגן זיינע לסוף האט האלטנדיג׳
 גע־ איינדרימלען׳ אויף און פארמאכט פארמאכט׳ מידקייט
 בבא און נאכט• יענער אין ווערן אנטשלאפן אויף און שלאסן

געווארן• אנטשלאפן איז
 יענער: אין נאכט דער אין בבאן זיך האט געחלומט און

 שטערן־זעהער דער פרייבט זיין איז אומגעריכט און שטיל ווי
 העבט די פאר און אינאיינעם דערציהער׳ זיין זקן׳ זיין מיט
 געקומען׳ אנטקעגן פון ערגיץ וועג א אויף האלטנדיג׳ זיך

 העבט די פאר און זעלטענע צוויי לייט׳ אלטע צוויי און שטילע
 פאר זיך באוויזן• אים זיך אויגן די פאר און האלטנדיגע׳ זיך

 פארשטעלט׳ ווייטער־גיין זיין אים זיי האבן פארגעשטעלט׳ אים
 און זקן דער פריהער און געקערעוועט׳ אים צו זיך זיי האבן

 און אנגערופן אים צו זיך האבן שטערן־זעהער׳ דער דערנאך
געזאגט; אזוי

 האסטו - געזאגט׳ דאן זקן דער אים האט - בבא׳ -
פארגעסן? ברכה מיין אין שוין דען

190



וועלכער? אן -
 דו זאלסט מלכים און שטיין׳ זאלסטו מלכים "פאר אז —

טרייסטן"?
געענטפערט• זקן דעם בבא האט - ניין׳ —
 אפגע־ מלך יענעם פון זיך דו האסט פאר־וואס־זשע —

 פון נויטיגט׳ זיך טרייסט דיין אין וואט דעם׳ פון קערעוועט׳
 און איינגעפאלן׳ אים איז מלוכה־יורש זיין וועלכן ביי דעם׳
 און געווען׳ מיאש שוין אים אין זיך האבן דאקטוירים וואט
• ווערן?•• געזונט זיין אין פאטער׳ זיין אליין אויך

העלפן? אים איך וואלט וואס־זשע מיט —
 צו שטערן־זעהער דער דאן זיך האט - וואט? מיט ••• —

 , האסט - איבערגעשלאגן׳ רייד די זקן און׳דעם געקערט בבאן
 דען דיר זי איך האב פארגעסן? מתנה מיין אן שוין דען דו

 דען דיר זי איך האב געהייסן? אויסניצן נויט דיין אין ניט
 אין נישט דען זי האט געבענשט? הייל־קראפט קיין מיט ניט
• היילן?•• פון כח דעם זיך

מתנה? דער מיט טון איך דארף וואס־זשע איז —
בעטן♦ זיך מלך צום איר מיט —
איר? מיט באגיין זיך אזוי ווי און —
 שטערן־זעהער ביים האנט אין זיך האט דא און - אזוי: —

 מיט־ אריין וועג אין בבאן האט ער וואט שטערן־שטיין׳ דער
 אים פריהער און אויפגעהויבן אים ער האט באוויזן׳ געגעבן׳

 וויילע א אזוי אים ער האט געוויזן׳ בבאן דערנאך און זקן דעם
 קינדער־צימער א בבאן פאר דערנאכדעם זיך האט געהאלטן׳

 און שטיל צימער דאס איז באוויזן׳ זיך מלך־פאלאץ א אין און
 פענסטער די דורך זיך האט געווען׳ פארהאנגען גארדינען מיט
 פארנאכטיגע׳ א ווי און שטילע א דורכגעשלאגן׳ שיין א דאן

 דעמאלט איז שטילן׳ א חולה א פאר ווי און צוגעשלאגענע א
 א איינער ביי וואנט א ביי זיך האט געווען׳ פארנאכט טאקע
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 און ציכטיג״זויבערם׳ א און ווייס־געבעטס א באוויזן׳ בעטל
 יונגער׳ א יונגלינג א איז פארדעקט קאלדרע א מיט בעט אויפן

 אפענע אויגן מיט און געלעגן׳ מלך־קינד א און צערטליכער א
 מיט און פארגלאצטע מיט אויפגעעפנטע׳ ארויס צימער אין און

 אויף און געלעגן׳ אזוי יינגל דאס איז גרויסע• מיט אהנזיניגע
 דער פאטער׳ זיין איז בעטל פון צוקאפנס זיין ביי און שטול א

 אויף געקוקט און געזעסן׳ פארטראכט און טרויער אין מלך׳
 בא־ דאס און אראפגענומען נישט אויגן די דעם פון און קינד

 מלך דער איז מלכשן• גרויסן יאוש אין אליין און דויערט
 דאן שטערן־זעהער דער האט געווען׳ שטיל אזוי דעם איבער

 בעטל פון צופוסנס צום און גענומען הענט די אין שטיין דעם
 דעם ער האט צוגעקומען׳ פרינץ־אויגן אפענע די אנטקעגן און

 אב־ פארגליווערט־בליק זיין אנטקעגן פונקט און שטערן־שטיין
 פרינץ דער האט געהאלטן• אים אזוי וויילע א און געשטעלט

 און פריהער׳ ווי צייט׳ א און לאנג קוקנדיג שטיין אויפן און
 און שטיין פון געווירקט נישט ווי געהאלטן׳ זיך גערירט נישט

 גאר וואלט ער ווי גלייך גארנישט׳ באמערקט נישט אים ווי
 ט ש י נ ר א ג ווי גלייך און געווען׳ נישט אויגן זיינע פאר

 אין און פלוצלום׳ און - אויגן זיינע פאר געפונען זיך וואלט
 ווי און אויגן די אים ביי זיך האבן אהנזיניגן׳ דעם קוקן מיטן

 זינען מיט און ווערן פארשטאנדיג און גענומען׳ אויסלייטערן
 פאר וואס אלץ׳ ווי און באמערקן׳ וואסארום אלץ און קלארן

 שטערן־שטיין דעם פלוצלום ער האט זעהן• צו פאר׳ קומט אים
 אים צו זיך און אים מיט דערפרייט ווי זיך ער האט דערזעהן׳

 א בעט פונם גוף האלבן און העבט די ער האט געטאן׳ לאז א
 מויל פון און אנטקעגן׳ אים גיי א און הויב א געטאן׳ הויב
קול א זיך האט זיינעם לאנג־אנטשוויגענעם פון און אים׳ פון

 פאטער־ דערהערט: פריידגעשריי א - קול א געשריי׳ א
• • • מלך!
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 טרויער־ זיין פון און שטול זיין פון מלך דער זיך האט
 אוים־ שטול און ארט זיין פון מלך דער איז אויפגעכאפט׳ זיצן

 הויב־טוך מיט־אמאליגן זיין אין פרינץ דעם און געשפרונגען
 געל$פן׳ הילף אויף ווי און אנטקעגן אים ער איז דערזעהן׳ זיך
 פון אויך און געשריי׳ א און מויל זיין פון אויך און
 ארויסגעריסן: זיך האט פרייד־געהאלפנקייט א מויל זיין
זון!••• מיין

 דאן בבא אויך האט דערפרייט׳ דאן בבא אויך זיך האט
 גע־ אים דאנקען צו ווי און צולויפן׳ שטערן־זעהער צום און

 געטאן׳ הויב א זיך ער האט געטאן׳ לאז א זיך ער האט וואלט׳
 פריהמארגן׳ אין און זיך • • • און געעפנט אויגן די - ער האט

געטראפן• ליגן זיך שטאט־טויער פון ווייט און פעלד אויפן
 איז פעלד אין און געווען׳ נישט שוין איז נאכט די און

 געלעגער זיין פון בבא דאן האט געווען• טאג גרויסער שוין
 האט אנגענומען׳ ערד דער פון טארבע די און אויפגעהויבן זיך
 מתנה שטערן־זעהערם דעם "שטערן־שטיין"׳ דעם איר אין ער

 ביי־ אן און נאר־וואסיגן אן חלום אין זיך ער האט דערפילט׳
 פאר־ באשיידעניש זיין באלד ער האט דערמאנט׳ נאכטיגן
 ער וועלכן פון טויער׳ צום מאל א נאך זיך ער האט שטאנען׳

 האט אומגעקערט׳ זיך אפגעגאן׳ ווייט אויף און נאכט אויף איז
 ער איז געטראפן• ארט זיין אויף און שומר דעם ווייטער ער
 אב־ און געקומען׳ פנים פארן און הארט אים צוגעגאן׳ אים צו

געזאגט: אזוי אים און געקערעוועט אים צו זיך האט קומענדיג׳
מלך צום זיך בעט בעטלער א אז שומר׳ וויסן׳ צו גיב —
מלך פונם פארווערט ס׳איז —
אים• פאר הילף א האב איך אז וויסן׳ צו גיב־זשע —
וועמען? פאר —
קראנקן• דעם פרינץ פארן —
נארסט? דו אויב און —
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 מיר מען זאל און איבער׳ נפש מיין און זיך איך גיב —
פאלן• אזוינע אין מ׳טוט וואס טון׳

טויט? —
כ׳באשטיי. —

 א ערנסט זיין אויף און בבאן אויף דאן שומר דער האט
 קוקט ער ווי זיכער׳ איז און אזוי שטייט ער ווי געטאן׳ קוק
 פאראנטווארטליב־ אזא זיך אויף נעמט און אויגן די אין אים

 וויילע׳ א באטראכט נאך אים ער האט זיכערקייט׳ אין קייט
 געישובט, נאך זיך דעה דער מיט און מינוט פאר א זיך ער האט
 צוריק אויף זיך ער האט ווייניגן׳ ישובן נאכן און באלד און

 אב־ אים אין ער האט צוגעגאן׳ טויער צום און אויסגעדרייט
 עלטסטן דעם האט קלאפנדיג׳ אהין און לאנג און געקלאפט׳

 דא וואס און זייט ר ע ד פון וואס זייט׳ ר ע נ ע י פון וואס און
 בעטלער א ס׳איז אזוי׳ און "אזוי - געווען: מודיע פאר׳ קומט

 איבער־ פעלד אין האט ער און געקומען׳ נעכטן פון נאך און
 און געווארן׳ אריינגעלאזן נישט שטאט אין און גענעכטיגט

 זעהן וויל ער און זיך בעט ער און דא׳ ווייטער ער איז איצט
מלך•" דעם

 קול א זייט יענער פון זיך האט - ער? דארף וואס —
דערהערט•

 האט ער זאגט׳ ער און מלך פון אומגליק פון ווייסט ער —
אים• פאר הילף א

מלך? דעם נארט ער אויב און —
דערפאר• ס׳קומט וואס ער׳ ווייסט —
עפן! -

 אויפגעעפנט, בבאן פאר טויער דעם באלד שומר דער האט
 די ער האט געווארן• אריינגעלאזן שטאט אין איז בבא און

 וואס און עלטסטן׳ פארן און איבערגעטראטן טויער פון שוועל
 בבא און פארגעשטעלט• זיך געשטאנען׳ זייט יענער פון איז
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 זיין אריך באלד האט עלטסטער דער און אויסגעווארט׳ האט
 אזוי און עלטערס׳ ך א נ צו יענער און איבערגעגעבן׳ עלטערן
 לסוף׳ און העכער׳ אנדערן צום ראנג איין פון אזוי און ווייטער

 אב־ מלך צום איז זאך די און - ארום שעה אייניגע אין און
געהייסן• ברענגען זיך צו בבאן האט מלך דער און געקומען׳
 בבאן צו און געלאפן שטאט־טויער צום באלד מען איז

 צום אים מען האט געקומען׳ ווארטנדיגן שוין לאנג פון און
 מלך פארן אים און אהין געבראכט און גענומען מלך־פאלאץ

 ערנסט׳ מיט באטראכט מלך דער אים האט פארגעשטעלט•
 אפגעמאסטן׳ פיס די ביז קאפ פון און שטרענג אים ער האט
 גע־ דינער די צו זיך האט אים׳ באטראכטן נאכן און דאן׳ און

 צו און בעטל זיין צו פרינץ־צימער אין בבאן און קערעוועט
געהייסן• אריינפירן ליגן זיין

 מלך דער אויך און אריינגעפירט׳ אים מען האט
 אום נאכגעגאן׳ בבאן נאך און דינער די נאך דאן איז אליין

 דארט וועט טון וואס דעם׳ ביי בייזיין צו אום און זעהן צו
 דאן׳ ער איז אנגעקומען׳ פרינץ צום דאן אלע מען איז בבא׳

 געקו־ אים אויף איז שרעק דער זינט פון און מאל אלע ווי
 געלעגן׳ בעט זיין אויף פארטראגן און פארטראכט ווי מען׳
 חולה א ביי ווי געווען׳ שטיל איז אים ביי צימער אין און
 אלע און אלע דארט שווייגט מען וואו שווערן׳ א ביי ווי און

 א און שטילקייט א דארט האט גייען• שפיץ־פינגער די אויף
 פארהאנ־ פענסטער ביי בייטאג א פון געהערשט׳ טונקלקייט

 קוים־ און שווערע פון אראפגעלאזטע׳ גארדינען פון גענע׳
 דער אט אין דאן פריגץ דער איז די־שיין־דורכלאזנדיגע•

 אנטקעגן אויגן מיט און געלעגן טונקלקייט און שטילקייט
 זעהעג־ נישט גארנישט און קוקנדיגע קוקנדיגע׳ צוקאפנס זיין

 צוגעקו־ צופוסנס פרינצס דעם פאר צו בבא דאן איז דיגע•
 דער־ ער האט געשטעלט׳ אנטקעגן אים זיך ער האט מען׳
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 צע־ זי אריבערגעצויגן׳ אקסל זיין איבער פון טארבע די נאך
 ארויסגענומען׳ שטערן־שטיין דעם דארטן פון און שנירעוועט

 האט נעמענדיג׳ האנט אין שטערן־שטיין דעם און - דאן און
 פון אויגן די אנטקעגן און גלייך און אנגענומען׳ אים ער

 זיינע פאר אוועקגעשטעלט און אויפגעהויבן אים האט פרינץ
אויגן•••
 פרינץ ביים און בייטאג אין דעמאלט איז געשעהן און

 אין און שלאף אין ביינאכט האט בבא וואס ס׳ א ד צימער אין
געזעהן: חלום

 אייניגע האט בבא נאר ווי - אזוי: דאן איז געווען און
 גע־ אויגן פרינצס דעם אנטקעגן שטערן־שטיין דעם מינוט

 מי־ אייניגע און אים אויף האט פרינץ דער ווי און האלטן׳
 אין אים באמערקט נישט ווי און געקוקט געקוקט׳ נאר נוטן
 אויפלויכטג־ און ליכטיג ווי באמערקט׳ מען האט אזוי - זעהן
 אין בבאן ביי שטערן־שטיין דער עפעס אמאל מיט איז דיג

 ארויס־ שיין א עפעס אים פון זיך האט געווארן׳ האנט דער
 שטראמיגע א אומגעוויינליכע׳ אן און שטערנדיגע א באוויזן׳

 און ארויסגעצויגן׳ זיך זי האט אזוינע׳ ווייס־בלויליכע ,א און
 געמאכט׳ טונקעלער נאך צימערדיגע׳ דאס טונקלקייט׳ דאס ווי
 שטילער נאך דאס־דארט־הערשנדיגע׳ שטילקייט׳ דאס און

 צימער אין זיך האבן וואס די׳ אלע דאן זיך האבן דעמאלט•
 ף ר א ד ׳ מ ווי און שטילן׳ א וואונדער א בשעת ווי געפונען׳

 שווייגעניש׳ א דאן צימער אין האט געהאלטן? האלטן׳ זיך
 אליין און געהערשט׳ גרויסן׳ א פארקומעניש א פאר ווי און
 זיין און פרינץ דעם האט וואונדערליכע, די שיין׳ די נאר

 בא־ אין און ליכטיגקייט אין אזוי ער איז באלויכטן• פנים
 ליגן נאכן און באלד און געלעגן׳ מינוט פאר א לויכטנקייט

 אויגן די פלוצלום אים ביי זיך האבן שווייגנדיגן׳ יענעם
 פאר־ ווי און זינען׳ און שכל ווי און גענומען׳ אויסלייטערן
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 מיט ער האט אנגעקומען; זיי אין איז פארשטאגד און שטיין
 צווישן און אנגעהויבן׳ ארומקוקן זיך זייטן אלע אויף אויגן די
 ווי די־ביי־זיין־בעט־זיך־פארזאמלטע צווישן און דינערס די

 האט געוואלט• געפינען עמיצן עפעס און זוכן עמיצן עפעס
 זיין אויף זיינע אויגן די דערנאך זיך האבן געזוכט׳ אזוי ער

 און — מאל א מיט און אפגעשטעלט׳ זיך מלך אויפן פאטער
 האט פרייד־געשריי א און קול א און ארט׳ זיין פון הויב א

 זיך שטילקייט אויף און צימער אויף מויל פרינצס פון זיך
ארויסגעריסן:

פאטער!••• מיין פאטער׳ -
 זיין פון דאן מלך דער אויך זיך האט - קינד! מיין -
 צום־פון־זייךגעלעגער־זיך־ פרינץ׳ צום און געטאן ריס א ארט

 האט — גאלד! מיין קינד׳ מיין - צוגעלאפן: אויפהויבנדיגן׳
 אים און געהאלזט אים און ארומגעכאפט דאן מלך דער אים

 צו אויפגעהערט נישט אים און געקושט אים און געארמט
קושף"

 גע־ פרינץ זיין מיט און אזוי צייט א מלך דער זיך האט
 נישט הענט די און ארעמס די פון זיך זיי האבן האלטן׳

 אבער און זיך געהאלזט און זיך געקושט און ארויסגעלאזט
 דער אז און לסוף׳ און ארומגעכאפט׳ זיך ווידער און געקושט

 פון און פרייד זייער פון זיך׳ צו זיינען פרינץ דער און מלך
 פרינץ דעם דאן מלך דער האט געקומען׳ אויפקומען׳ זייער

 און מאל א מיט און געטאן׳ גיי א בבא׳ן צו און פארלאזט
 זיין פאר האנט איין מיט האסטיג און צוטרעטנדיג׳ אים צו

 טו־ נעם א אים אקסל זיין פאר אנדערער דער מיט און האנט
געזאגט: אזוי און אנגערופן אים צו זיך האט ענדיג׳
 פאר און טרייסט דיין פאר בעטלער׳ דיר׳ דאנק א -

 באוויזע־ דעם פאר און נס דעם פאר דיינעם׳ וואונדער דעם
רוערט ביסט דו ווי בענשן׳ דיך זאל גאט און גרויסן׳ דעם נעם
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 האסט דו ווי טרייסטן׳ דיך זאל גאט און ווערן׳ צו געבענשט
געטרייסט• ך מי

 צו קאפ בבא׳ס און אקסל בבא׳ס מלך דער האט דא און
 טרערן מיט און דאנק מיט שטיל׳ און לאנג און צוגעצויגן זיך

געקושט: קאפ אין אים הארצליכע,
בעטלער• דיר׳ דאנק א -

 מלך דער און אפגעקערעוועט זיך האט מלך דער און
 די זיי זאלן און - געגעבן: באפויל א באלד דינער די האט

 גאג־ דער און צום־מלך־נאהענטע׳ די הארן׳ די און הויף־לייט
 באלד זאל און וויסן׳ מען זאל און זיין׳ מודיע שטאט צער

 דער געווארן׳ פרינץ צוריק איז פרינץ דער ווערן: וויסיג
 געקומען׳ הילף און געזונט זיין צו צוריק איז מלך פון פרינץ

 דעם ליב ס׳האט ווער און מלך׳ דעם געטריי ס׳איז ווער און
 ס׳וויל ווער און קומען׳ פרייען זיך אים מיט איצט זאל מלך׳
 מתנות׳ מיט היילער דעם זאל ס׳באוויליגט׳ הארץ וועמעס און
באשענקעף געשאנקען מיט בעטלער דעם און

 באלד עס זיי האבן דינער׳ די אוועקגעלאזט׳ זיך זיי האבן
 אלע אין באלד זיך מען האט צעטראגן׳ שטאט דער איבער

 אין זיינען הויף־לייט און צונויפגעקליבן׳ זיך ווינקל־גאסן
 אנגעפארן׳ פאלאץ אין זיך זיינען מקורבים און געקומען׳ הויף
 פון פאלק דאס און גרויסער׳ דער עולם׳ איבעריגער דער און

 פענסטער די פאר און פאלאץ׳ פארן באלד זיך האט מלך
צונויפגעזאמלט• זיך זיינע׳

 און אראפגענומען׳ בעט פון מען האט פרינץ דעם און
 האט פרינץ דער און געווארן׳ געשטעלט פיס די אויף איז ער
 קני־ די זיך האבן פרינץ ביים און געהאלטן׳ שוואך נאך זיך
 און געשמייכלט שוואך און געשטאנען ער איז געבויגן׳ הען

 אין אנגעטאן דאך אים מען האט אויסגעזעהן♦ נאך קראנק
 את־ אים און אנגעצויגן קליידער זיינע אים אויף שוואכקייט׳
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 פריבץ דער אז און דאן׳ און אנציהען׳ בשעת טערגעהאלטן
 מלך דער אים האט געשטאנען׳ אנגעטאן און גרייט שוין איז

 ביי־ און בבא׳ן׳ נאכדעם און אים פריהער געגעבן׳ וואונק א
 געפאלגט׳ אים זיי האבן הינטן♦ פון נאכפאלגן אים זאלן דע
 אונטער־ מען האט פרינץ דעם און געגאן׳ אליין איז בבא און

 פריהער פאר מלך דער און אזוי׳ און זייטן׳ די ביי געהאלטן
 פון זיי זיינען גייענדיג׳ אים הינטער בבא און פרינץ און

 אין צווייטן פון געקומען׳ צווייטן א אין און פרינץ־צימער
 ארוים־ ארויסגעגאן׳ גאניק א אויף און דארט פון און דריטן
 פאלקס־פאר־ פארן און ארויסגעקומען עולם׳ פארן און געגאן

באוויזן• זאמלען־זיך
 א מיט באגעגנט׳ לארעם א מיט זיי האט פאלק דאס און
 איין און גרויסער׳ א ליבע־באגייסטערונג א מיט און געשריי

 געיובלט און געלארעמט און מאל׳ סך א און געשריגן׳ מאל
 און געריסן׳ זיך ארויף ווי און געפאכט הענט די מיט און

 און אזוי׳ און ווארפנדיג׳ הענט איבער הענט מיט און אזוי
 גרויס אין פאלק דאס איז פאכנדיג׳ היטלען און היט מיט

 צו און לענגערע א און צייט א און געקומען׳ דערהויבנקייט
 ארויפגע־ באליבטע אים די צו און אויפן־גאניק־שטייענדיגע די

שרייען• צו אויפגעהערט נישט און ארויפגעשריגן׳ שריגן׳לאנג
 פאר זיך און פאלק׳ דאם געדאנקט דאן מלך דער האט

 פרינץ דער און בבא אויך און דאנקבארקייט׳ אין גענויגט דעם
 אויפגעלייגט־ אין און צופרידנקייט אין האבן זייטן זיינע ביי

 דער האט פאלק׳ צום געשמייכלט און פארנויגט זיך קייט
 ווי־ זיי ער האט ארויפגעשריגן׳ מאל א נאך און זיי צו עולם
 אזוי און פארהילכט׳ אך־פריידן מיט און שרייען מיט דער
 אין זיי מען האט האלטנדיג׳ יובלען אין און שרייען איין אין

 אויך און לאנג׳ און זיך׳ אומקערן זייער נאך אויך און פאלאץ
באגלייט• אהין־צוריק־אריינגיין׳ זייער נאך
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 און געהייסן♦ גרייטן סעודה־טיש א האט מלך דער און
 פארנומען ארט זיין האט מלך דער און געגרייט׳ האבן דינער

 בא־ לינקס זיין אויף בבא׳ן און רעכטס פון פרינץ דעם און
 מלך־פריינט אלע און הארץ אלע דערנאך זיך האבן זעצט׳

 טיש צום אויפגעגעבן און דערלאנגט מען האט אויסגעזעצט׳
 געטרונ־ מען האט פרייליך׳ דאן פארבראכט און געגעסן און
 נאכן און דאן׳ און טרינקענדיג• געווען אויפגעלייגט און קען

 דעם מלך דער האט סעודה׳ פון אפטרינקען נאכן און אפעסן
 ביים־טיש־ דער און עולם דער און געגעבן׳ וואונק א עולם

 מיט־זיך־מיט־ די געשאנקען׳ און מתנות זיינע האט זיצנדיגער
גענומען• דערלאנגען פון־פריהער־פארגרייטע׳ און גענומענע׳
 געבראכט; צירונג און גאלד מקורבים און הארץ די האבן

 און שענסטע דאס האבן מלך פון באדינטע און נאהענטע די
 קייטן און רינגען אראפגענומען׳ געהאט זיך אויף האבן וואס

 ,שטיינער מיט אוירינגען און פינגערהוטן און גאלדענע
 דער האט אוועקגעלייגט; בבא׳ן פאר אלעס דאס מען האט
 - אוועקגעלייגט מתנה ן יי ז אויך זייט׳ ן יי ז פון און מלך
 און טייערקייט אין זעלטענע א און אלע פון שענסטע א און
 האט - ארויסבאקומען׳ באהאלטענע די פון און אוצרות די פון
 שאצבארקייט איר מיט אויג דאס און אלע איבערגעוואויגן זי

 הייג־ וואס און אלטקייט׳ און טייערקייט איר מיט פארנומען׳
 אלץ דאס זיך האט אזוינע• גארנישט מען זעט צייטן טיגע
 זיין פון און פרינץ דער אויך האט אנגעקליבן׳ בבאץ פאר
 ס׳האבן מתנות וויפיל און געהאט׳ האט ער וראם און זייט׳

 דאס איז צוגעטראגן• אנגעקליבן׳ יוגנט זיין פאר אים ביי זיך
 מיט און אויסנאמען מיט וואונדערליכקייטן׳ מיט און בארג א

אנגעלייגט• אלעס דאס מען האט געווען? אויסטערלישקייטן
 אלע פון געעפנט׳ פאלאץ־טירן די דערנאך זיך האבן

 אויך און פאלק דאס אויך און חדרים׳ אלע פון און זייטן
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 גרויסע א ווער און געבראכט׳ געשאנקען האט געמיינערע דאס
 און ליבע׳ מיט איז אלץ אבער קלענערע׳ א ווער און זאך
 אדיין איז פאלק דאם און געווארן♦ דערלאנגט פארגינען מיט
 אין פארמאכט נישט זיך האבן טירן די און געגאן׳ ארויס און

 אזוי און צווייטע׳ א אזוי און שעה׳ א אזוי און - פאלאץ׳
 - שפעטליך׳ שוין פארנאכט ביז אזוי און טאג׳ האלבן נאך
 בבא׳ן פאר טיש דער און געוואקסן אלץ זיינען מתנות די און
 און געווארן• פארלייגט מתנות מיט מער און מער אלץ איז

 שפעט און איבערגעגאן׳ שוין איז עולם דער אז און פארנאכט׳
 זיי־ נאהענטע די מיט נאר און מלך דער נאר ווען און שוין׳

 האט געבליבן׳ נאך סעודה דער נאך און טיש ביים זיינען נע
 אויפגעעפנט׳ מאל לעצטן א נאך און טיר די פלוצלום זיך
 אן איז טאג־גערודער׳ נאכן און שטיל־געווארענעם אין און

 אלטקייט־געבויגע־ פון און איינגעשרומפענע אן - פדוי אלטע
 צום גלייך און אריינגעגאן׳ צימער אין און פאלאץ אין - נע

 געבליבן׳ זיינען לעצט־פארזאמלטע די מיט בבא וואו און טיש׳
 צו דערנעהענט׳ בבא׳ן צו תיבף זיך זי האט צוגעגאן׳ צוגעגאן•

 אוועקשטעלנ־ זיך אים נעבן און נאהענט און צוגעטראטן׳ אים
 אפבא" און באלד און וויילע׳ א באטראכט אים זי האט דיג׳

געזאגט: אט״וואס אים האט טראכטנדיג׳
 גע־ און געניטע׳ א און אלטע אן איך׳ בין טרעפערין א -

טרעפף דיר וויל פריהער נאר געבן׳ מתנה א דיר בין קומען
 אויף זיך גענומען׳ האנט די בבא׳ן ביי האט אלטע די און

 שטיל־ אין איינגעקוקט׳ זיך איר אין לאנג און פארקוקט איר
 דעמאלט׳ אנטשוויגענע ארומיגע אלע פאר און געווארענעם

 זיין פון און פארצווייגטע די האנט־ווירעלאך די לאנג זי האט
 און ווירעלע איין און באטראכט׳ פאסעקלאך די לעפל־האנט

 די מיט אנדעוץ צום איינעם פון און אנדערע׳ דאס דערנאך
 פארטיפט־זיין נאכן און דערנאך און איבערגעגאן׳ אלט־אויגן
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 קאפ דעם זי האט פאסעקלאך׳ די אין זיך אריינטראכטן און
 און גלייך אים אויף זי האט אויפגעהויבן׳ בבא׳ן צו און

 און שטיל און אנגעשטעלט׳ זיינע אנטקעגן אויגן אירע
 פריהער האט קוקנדיג׳ אזוי אים אויף לאנג און טרעפעריש

 און געקערעוועט זיך ן ע מ ע ל א צו ווי דערנאך און ם׳ י א צו
געזאגט: אזוי

 גע־ פון שלעפער קיין נישט און בעטלער קיין נישט -
 - מלך׳ א אליין גאר אפשר און פרינץ א אליין נאר בוירן׳

 געטראפן׳ אומגליק אן לעבן דיין אין פרינץ׳ אבער׳ דיך האט
 געשע־ א ליבע־צייט דיין סאמע ביי און עפעס דיר מיט איז

 זאגן׳ נישט קאן ס א וו וואס אזוינס׳ עפעס געשעהן׳ העניש
 אבער מיר• פאר קלאר נישט איז וואס אזעלכס׳ עפעס און

 אומ־ אן - איך בין דאך זיכער אבער איך׳ ווייס דאך ווייסן
 אויף אפגעשטעלט זיך טרעפערין די האט דא און —גליק

 געקוקט׳ בבא׳ן אויף ווייטער און געבליבן שטיל וויילע׳ א
 מוסיף אט־וואס האט קוקן׳ ווייטער נאכן און באלד און

געווען:
 דיין צו און גרויסער׳ א איז פרינץ׳ אומגליק׳ דיין און -

 סוף זיין פאר נאר קומען׳ סוף א דאך וועט פרינץ׳ אומגליק׳
 ערשטן דעם - און מאכן׳ גליקליך מלכים דריי דו דארפסט

 ארויספאר ערשטן דיין אויף אבער דו האסט שוין♦•♦ האסטו
 דיינע אין און קומען צונוץ דיר זאל וואס באקומען׳ מתנה א

 נאך וועג צווייטן דיין אויף אויך דיר איך וויל דינען׳ נויטן
 איר פון טרעפערין די האט דא און - געבן••• בעסערע א

 איינגעשרומ־ און אלטער דער איינגעוואלגערטער׳ דער שויס
 נישטיגס׳ א און אלטס אן באקומען׳ שפיגעלע א עפעס פענער׳

 דאס זי האט אויסזעהן׳ אויפן געמיינס א און וואלוולס א
 און דאן׳ און בבא׳ן אפגעגעבן דאס זי האט ארויסבאקומען׳

 מתנות די מיט טיש אויפן דערנאך און אים אויף פריהער
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 אמאל נאך און צוגעגעבן האט טוענדיג׳ קוק א סארלייגטן
 דאס אט איבעריג׳ דיר איז פרינץ׳ אלץ׳ יאס ואו - געזאגט*

 משא א נאר דיר איז געשענקטע און אנגעטראגענע אלץ
 גיין• דעם ן ה א און איבערלאזן דאס דו זאלסט וועג׳ אויפן

 איינגשאפט׳ אן און פח א און מיט••• נעם שפיגעלע דאס און
 דו ס א וו אז שפיגעלע׳ דאס זיך אין האט וויסן׳ דו זאלסט
 דארט דו קאנסט וועלן׳ וועסט דו ן ע מ ע וו און וועלן וועסט

 ווען און צייטן׳ אלע אין און זעהן׳ אפשפיגלונג דעמס אין
 ליבסטע דיינע מיט וואס קאנסטו׳ פארגלוסטן׳ דיר זיך ס׳וועט

 ווערן׳ געוואוירע זיך׳ טוט ווייט דער אין זיי מיט וואס און
 פארקומען וועט דיר מיט וואס און אליין׳ דיר מיט אויך און
 וועג א דיר האב און פרינץ׳ געזונט׳ זיי און געשעהן•♦• און

 און קומען צונוץ דיר וועט שפיגעלע מיין און גליקליכן׳ א
שטיין... נויטן דיינע אין דיר וועט שפיגעלע מיין

 בבאן, מיט אפגעזעגנט טרעפערין די זיך האט דא און
 זיך גענויגט און דארטן׳ פארזאמלטע אלע מיט און אים מיט
 זי וואנען פון און שטיל׳ און כבוד׳ מיט זיך פארבויגן און
 נאך־זיך־ צוריק און טיר דער דורך צוריק אנגעקומען׳ איז

פארשוואונדן• פארמאכטער
 צום און אויפגעהויבן ארט זיין פון באלד בבא זיך האט

 און מלך פארן פארנויגט זיך ער האט געווענדט׳ זיך מלך
 אים גוטהארציגקייט זיין פאר און גאסט־פריינטשאפט זיין פאר

 געשענקטע די פאר און מתנות די פאר אויך און אפגעדאנקט׳
 די מיט און שטיל און מלך׳ צום געקערט זיך ער האט אלע׳
 דאן זיך ער האט געזוכט׳ טארבע זיין ווי און זיך ארום אויגן

געזאגט: אזוי און אנגערופן
 דעם־ פאר און טאג דעם פאר מלך׳ דיר׳ דאנק איך -

 געפינען זיך דאך דיין אונטער פאר אין־פאלאץ־פארברענגען׳
 און אצינד׳ און מלכשן• מיר מיט צופרידן־זיין דיין פאר און
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 וועג אין מוז איך און אצינד׳ און געזעגענען׳ זיך מוז איך
לאזן• זיך

 אויף אים גענומען׳ איבעררעדן אים מלך דער זיך האט
 האט געוואלט• פארהאלטן נאך און ווייטער אויף און צייט א

 פארשלאגן מלכם דעם און געבעט מלכם דעם בבא אבער
 זיף פארהאלטן פון אפגעבעטן אים ביי זיך און אפגענויגט׳

 גע־ זוכן זיינע טארבע די און זיך ארום און באלד ער האט
 דאס שפיגעלע׳ דאס אהין און געפונען זי ער האט נומען׳

 אפגע־ באלד זיך ער האט אריינגעלייגט׳ געשיינקטע׳ אים
 מיטן דערנאך און פארפריהער׳ מלך מיטן אלע׳ מיט זעגנט
 מיט און אלע הויף־לייט די מיט און דאן און מלף פון פרינץ

 זיין דערנאך ער האט פארבליבענע• דארט די מקורבים די
 האנט זיין אין שטעקן זיין און גענומען אקסל די אויף טארבע

 און אלע פאר פארנויגט דאן זיך ער האט וועג׳ אויף אריין
 גענעהענט איר צו האט לאזנדיג׳ זיך טיר דער צו און שטיל׳

ארויסגיין• אויף אויפגעעפנט זי און
 און דערמאנט מלך דער זיך האט - מתנות? די און -

געטאן• פרעג א בבאן ביי
מלף נויטבאדערפטיגערע׳ פאר און אנדערע פאר -
געזונט• גיי -
מלך צום געזונט -
אוועקגעגאנגען• איז בבא און -

 אין און ארויסגעלאזט לאנד יענעם פון זיך האט בבא און
 בבא און געקומען• שוין לאנד צווייטן א פון גרעניץ דער
 פון און געגאנגען׳ אנדערן דעם צו און ארט איין פון איז

 אבער טייל מערסטן דעם געוויזן׳ זיך צווייטן אין ישוב איין
 פאר־ ישובן׳ די ר ע ס י ו א וואס פעלדער׳ די אין ער האט
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 נאר ך׳ א ד קיין אונטער נישט מערסטנטיילס און בראכט׳
 אויך און געטאגט אמאל ער האט פרייען? ל מ הי אונטערן

 פוסט־פעלדער מיט און גרויס ווייל הימל׳ אונטער גענעכטיגט
 א איז צווייטן צום ישוב איין פון און געווען׳ לאבד יענם איז

 געלעגן• גאנג־פוסטקייט גרויסע א און ווייטער א מהלך
פעלד־פוסטקייטן• יענע אין געדרייט דארט זיך ער האט

 שוין איז בבא און - ליינגערע א אזוי און צייט א אזוי
 שטארק שוין זיך האט בבא און געווען׳ היים זיין פון ווייט

 שוואך שוין זיי און דערווייטערט געהאט געליבטע זיינע פון
 זייערע ער האט פארגעשטעלט? זיך זיי שווער און געדיינקט

 און פנימער זייערע און געקאנט ארויסרופן נישט אויסזעהנס
 האט אויסגעמאלט• נישט זיך אויגן די פאר און געשטאלטן

 מיטן אין אמאל זיך ער פלעגט געוואלט׳ זעהן אבער זיי ער
 אראם־ זיך פעלד אויף און ערד דער אויף און אפשטעלן וועג

 דאס דארט פון און צעבינדן טארבע זיין ער פלעגט .לאזן׳
 ארויס־ געשיינקט׳ אים האט טרעפערין די וואס און שפיגעלע׳

 און איינעם מאל א און אריינקוקן׳ אהין ער פלעגט נעמען׳
 זיינע פון און פאלאץ מלכם פון פלעגט אנדערן דעם אמאל
 און שטערן־זעהער דעם מאל א - אויפבריינגען: זיך ליבע

 מלך־ די זי׳ אויך זעלטן־זעלטן און מלך׳ דעם אליין מאל א
זיינע. געליבטע די און טאכטער
 אפ־ אין און שפיגעלע אין בבא זי פלעגט טרעפן און

 פאלאץ־ דעם בשעת זי האט ער ווי און אזוינע׳ - שפיגלונג
 דער לאגע איר אין און בעטל איר אויף געלאזט׳ פארלאזן

 א גלייך־ליגנדיגע׳ א און אויסגעצויגענע אן דעמאלטיגער׳
 די זיך פאר לופט דער אין און גלייך און טויט־פארשטארטע

 צייט גאנצע די זי האט געלעגן׳ אזוי זי איז האלטנדיג; אויגן
 ווי אויגן די בבאן אויף אין־שפיגעלע־זי־זעהן בבאס פון און

 א מאל א קוקן׳ איר אויף ער פלעגט געהאלטן• אנגעשטעלט
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 נישט זיך און מאל קיין אבער - מער׳ מאל א און מינוט
 ווייניגן׳ קוקן נאכן און תמיד און שפיגעלע׳ מיטן ט מ א ז ע ג

 דאס גיך אויף און איילנדיג און טארבע אין באלד עס פלעגט
אומקערן•

 פאר־ אים פלעגט הארץ דאם און בבא׳ פלעגט פילן און
 שפיגל־אויף־איר־קוקן: אין און זיין־זעהן־זי׳ נאך תמיד׳ זיכערן

 מלך־טאכטער׳ די אויס זעהט הילפלאז און שלאף אמת׳ —
 און מעגליכע׳ הילף־מיטלען אלע פון אחר־יאוש און פארלאזט

 לאגע איר וועט מיטל קיין און העלפן׳ נישט איר קאן זאך קיין
 א איינע פארבליבן׳ נאך איז איינס אבער פארגרינגערן׳ נישט

• • • ליבע - פאראנען נאך איז זאך
 דאן ערד דער אויף און פעלד אין אזוי׳ האט בבא און
 ליבע־צו־איר זיין וועגן און מלך־טאכטער דער וועגן ליגנדיג׳

 ליבנ־ א פארגעשטעלט זיך זי און געקלערט פארטראכט׳ זיך
 קומען׳ פון אים באגעגנט זי און איר צו קומט ער ווי דיגע׳

 צו אים פאלט זי און ווארף א האלז אויפן אים זיך גיט זי ווי
 פלאם־ א אים צו זיך האט אויגן אירע אין און צו׳ הארצן זיין

 געטרייקייט א - גאנצן אין קערפער אין און צעשפילט געפיל
 אפגע־ אן און גרויס א דאנקבארקייט א איבערגעגעבנס׳ אן

 מיט און אים מיט זיין צו גרייט אויף און זעלטנס׳ א געבנקייט
 זיך ער פלעגט זיין; געטריי אים פאר גאב און האב גאנצן

 דער פון פארשטעלונגן די אט פון און געדאנקען די אט פון
 זיך און רעיונות די אט פון ער פלעגט טון׳ כאפ א זיך ערד

 א ערד דער פון טארבע די און תיכף׳ און ליגן׳ פון אויפכאפן
 ווייטער אויף און וועג אויף באלד זיך פלעגט טוענדיג׳ נעם
 ישוב׳ אנגעזעהענעם קיין צו נישט און פעלד׳ גרויסן אויף גיין׳
לאזן• זיך

 און צייט א ווייטער און געגאנגען׳ און געגאנגען אזוי ער איז
 אלץ און יענער׳ אין מדינה דער אין אלץ און לאנגע׳ א ווייטער
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 ווייטער ער האט זזיך געדרייט אירע פוסט־פעלדער די אין און
 צווישן און ווידער און גענעכטיגט׳ נישט געטאגט וואו אלץ׳
 ווייט־און־איינס־פון־אנדערן־אפ־ די צווישן דערפלאך׳ אירע

 האט טרעפעניש קיין און געבלאנדזשעט׳ געשיידט-ליגנדיגע׳
 געשעהעניש קיין און צייט׳ דער פאר געטראפן נישט אים זיך
 צייט א אין און אזוי און דעמאלט• געשעהן נישט אים איז

 האט קיינעם׳ באגעגענען נישט נאך און לאנגן גיין נאך ארוס׳
 דער פון אפשטעלנדיג׳ זיך מאל א פעלד א אין און ווייטער׳
 גע־ זיך דעם צו און ארויסגענומען שפיגעלע דאס טארבע

געפרעגט: אזוי דעם ביי און קערעוועט
 וועט וואס און איך׳ גיי וואוהין שפיגעלע׳ שפיגעלע׳ —

נאהענטסטער? דער צייט דער אין טרעפן מיך
 געוויינליכער דער אין צייט א שפיגעלע דאס זיך האט

 געזעהן נישט און געקוקט בבא דערויף האט געהאלטן׳ מראה
 צייט־ א נאך און דערנאך באלד נאר נישט• גאר דעם אין

 דאס און מראה די דעם אין זיך האט אין־דעם־אריינקוקן׳
 א ווי עפעס דערויף איז - געביטן גלאט־און־גלאנץ־אויסזעהן

 פארטונקלט עס זיך האט איבערגעגאן׳ וואלקנדל און רויך
 און פארצויגנקייט אין און לאנג עס זיך האט פארצויגן׳ און

 און דאן און געהאלטן• נישט־ווייזנדיג־גארנישט און ווייטער
 דערויף זיך האט גאנצן׳ אין דעם פון פארטונקלט־ווערן נאכן

 אויף און ווייטער א - באוויזן פארשטויבטער א און וועג א
 האט וואס און גלייכער א שפיגעלע׳ פון ליינג גאנצער דער

 מיטן קוים און ווייט־ווייט׳ און - געפירט צו האריזאנט א צו
 אויפן און האריזאנט אויפן זיך האט אנצוזעהן׳ שוין אויג

 א און טורעם א עפעס זיינעם אויף אראפגעלאזטקייט
 שפיץ סאמע אויף און טורעם׳ ן פ י ו א און באוויזן׳ הויכער
 אהין־און־אהער און פענדל א זיך האט אויבן׳ פון זיינעם

געפענדלט•
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 בבאם און איינגעקוקט׳ טורעם אין זיך האט אויג בבאם און
 וואס געוואוסט׳ באלד און פארשטאנען׳ באלד האט געניטקייט

 ענטפער׳ דעם אויף באלד און געמיינט׳ האט שפיגעלע דאס
 אנגעשטויסן: זיך געענטפערט׳ אים האט שפיגעלע דאס רואם

 ליגט אהין אז און נאהענט׳ איז הויפט־שטאט א אז און —
 וואס אלץ׳ און לאזן׳ זיך דארף אהין אז און זיינער׳ וועג דער

 דאס און טרעפן• אים וועט דארט און אים׳ דארף סע
 גע־ צום ווידער און צוריק באלד זיך האט שפיגל־מראה׳לע

 זיך האט פארוואלקנטקייט דאס און אומגעקערט׳ זיך וויינליכן
 דאס און צוריק האט שפיגעלע דאס און אפגעטאן׳ דעם פון

 עם האט בבא און דאן און באקומען׳ אויסזעהן באשטענדיגע
 ווייטער׳ זיך האט בבא און אומגעקערט׳ טארבע אין צוריק

אוועקגעלאזט• וועג׳ ן ס י ו ו ע ג זיין אויף שוין ווי איצט׳ און
 נישט שוין זיך ערגיץ אין און געגאנגען איז בבא און

 אין און אונטערגעאיילט ווי זיך האט בבא און אפגעשטעלט׳
 געשפאנט טעג גאנצע די פארהאלטן• נישט זיך ישובים קיינע

 א אין ווען זעלטן־זעלטן און געגאנגען׳ נעכט די אין אויך און
 ווען און שפייז אויף נאר סיידן און פארהאלטן׳ זיך דערפל
 דער־ צייט א שוין זיך ער האט אויסגעפעלט• עסן אים ס׳האט

 אין פארגרייט׳ נויטיגע אלעס און עסן זיך האט ער ווי באך׳
 באגעגנט׳ וועג אויפן אים זיך האבן רואם דערפער׳ אנדערע די

 און ערגיץ אין זיך פארזאמט נישט און אפגעשטעלט נישט
 און אויסגעמיטן ר א ג און אנדערע און סך׳ א דורכגעגאנגען

 גע־ אלץ און געגאנגען׳ זיי ם ו ר א נאר און זיי דורך גישט
 אויף ערגיץ ווי און אונטערגעטריבן׳ זיך אלץ און זיך איילט

 אב־ ס ט מ י ט ש א ב א אויף ערגיץ ווי און ארט ס י ו ו ע ג א
 פעלדישן א פריהמארגן א אין און מאל׳ איין און צוקומען•

 טורעם פון ר ע ד צו און הויפט־שטאט יענער צו בבא איז
אנגעקומען•
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 הויךגעבויטן א און טורעם דעם ווייטנם דער פון ער האט
 גלאט־ווענטיגן א פארעלטערטן׳ א און קיילעכיגן א דערזעהן׳

 דאך אונטערן און ארויפגייענדיגן׳ ארויף אויף דאך א מיט און
 צום ציגל איין פון און ארומגענומען׳ ציגל־געזימס א מיט

 האט ;איבערגעלאזט גלייכער א אלע צווישן און חלל א צווייטן
 גע־ הויכער א און שטאק גלאטער א טורעם פון דאך אויפן

 גע־ פענדל א זיך האט אויבן פון שפיץ אויפן און שטעקט׳
 ווייס־ אלע פאר האט פענדלענדיג׳ זיך און אזוי און פענדלט׳

 און ווייט׳ פון שוין צופוס־גייענדיגע אלע פאר און פארנדיגע
 געקרוינט־ איר און הויפט־שטאט די גרויסן׳ א מהלך א פאר
אנגעוויזן• קייט

 פאר און געקומען׳ הויפט־שטאט ר ע ד צו איז בבא און
 איז טויער דער און באגעגנט׳ נישט שומרים קיין טויער איר
 זיין באוואכט נישט האט קיינער און געשטאנען׳ אפן גאר

 פארשטאנען נישט און פארוואונדערט זיך ער האט אריינגאנג•
 זייער וועגן און נאכלעסיגקייט זייער וועגן ער האט שומרים׳ די

 געווען ער איז געוויינט נישט ווייל געדיינקט׳ היטן שלעכט
 זי ער האט טרעפןז צו געהיט נישט און מלך־שטאט א אזוי

 דעם וועגן און קיינעם ביי ער האט געטראפן׳ אזוי דאך אבער
 ווענדן צו קיינעם צו דעם וועגן און געהאט׳ נישט פרעגן צו

 טויער איבער און געפרעגט׳ ט ש י נ ער האט געזעהן׳ נישט זיך
 נישט און אזוי און איבערגעטרעטן׳ שוועל דער איבער און

 הויפט־ אין איז קיינעם׳ פון אפגעשטעלט נישט און געשטערט
געקומעף גאסן אירע אויף און שטאט

 וואט נאר איז זון די געווען: דאס איז פריה דער אין און
 אויף און שטאט אין און ארויסגעגאנגען הימל אונטערן פון
 אייג־ ערשטע די רואם נאר זיך האבן ארויפגעשיינט׳ מויערן די

 בא־ פריה־אויפשטייענדיגע׳ און זיך־פעדערנדיגע די וואוינער׳
שטיל און געגאנגען׳ זיך ארבעט זייער צו אינציגווייז און וויזן׳
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 גיין זיין מיט איז יערער און גאסן׳ די פון זייטן די ביי און
 און געגאנגען׳ אזוי זיך זיי זיינען געווען• פארנומען גאנג און

 זיך האט בבא׳ן• גאר באמערקט נישט האט זיי פון קיינער
 און פארקוקט מויערן די אויף און גאסן די אויף דאן בבא
 האט געווארפן׳ אויג אן מויערן די אויף און הויפן די אויף

 פאר און גאניק׳ יעדער און מויער יעדער אויף דערזעהן: ער
 א געהאנגען׳ פאן א איז טויער יעדער פאר און הויפן אלע

 אבלות אויף הייזער אלע פאר און טרויעריגע׳ א און שווארצע
 וואס און דאס איז וואס פארוואונדערט: זיך ער האט סימן׳ א

 זיך האט אזוינס וואס און זיין דאס קאן וואס הייסן׳ דאס זאל
געטראפן? שטאט אין דא

 קערעווען עמיצן צו פארוואונדערונג זיין מיט זיך ער האט
 האנט דער אונטער קיינעם גראד אבער ער האט געוואלט׳

 אויסגעווארט: און אפגעשטעלט זיך ער האט געטראפן׳ נישט
 קומען אנטקעגן אדער אניאגן אים עמיצער וועט אפשר און

 נישט קיינער אבער אים האט דערקלערן• אים וועט יענער און
 איז געקומען׳ נישט אנטקעגן אים איז קיינער און אנגעיאגט

 בא־ שטאט די דערווייל און געשטאנען׳ און געשטאנען אזוי ער
 און פריהמארגעדיגן׳ אויסזעהן איר און גאסן אירע - טראכט׳

 נאך ליידיגקייט דאס און אויפגעראמטקייט דאס און הויפן די
 טירן די וויילע אלע דאן הויפן די אין זיך האבן זייערס•

 מער און מער אלץ מאל אלע און אויפגעעפנט שוין
 שטיבער פון ארויסגעלאזט׳ זיך פון אויפוואכנדיגע שוין מענשן

 שטאט די און - גאסן די אריף הויפן די פון און הויפן׳ אויף
 טאג־ איר צו און טאגעדיגקייט איר צו מער און מער אלץ איז

 אנטקעגן און מענשן בבא׳ן שוין זיינען געקומען• אויסזעהן
 צום און ערשטן צום זיי׳ פון איינעם צו זיך ער האט געקומען׳

 א אים און אפגעשטעלט אים געווענדט׳ זיך נעהענטסטערן׳
 וואס מאכן׳ קלאר אים און זיין גוט אזוי ער זאל געטאן: פרעג
210



 טרויער א פאר דאס איז וואס און פענדלאך׳ א פאר דאס זיינען
 זיין אויף און בבא׳ן אויף יענער מענש דער האט שטאט? אין

 אפגעמאסטן ווי און באטראכט איבו געטאן׳ קוק א אויסזעהן
 נישטיג־ זיין אין און ארומקוקנדיג׳ אים און דאן און גאנצן׳ אין

 און אפגעענטפערט אים האט איבערצייגנדיג׳ זיך קייט
 די איז דא און מלך׳ ביים טרויער א ס׳איז זעהר: בקיצור

 אויס־ מיטלייד איר הויפט־שטאט די האט הויפט־שטאט׳
 פאנען די מויערן און גאסן אירע אויף און געדריקט,

ארויסגעהאנגען•
טרויער? דער באשטייט וואס אין און —

 און זיין גוט אזוי ער זאל און נישטא׳ צייט קיין ס׳איז
דערפרעגן• זיך אנדערן אן ביי

 זיין פון און בבא׳ן פון אפגעגאן איז מענש יענער און
 און ווייטער און געלאזט אליין בבא׳ן און אוועקגעאיילט׳ ארט
 צווייטן א צו בבא זיך האט פריהערדיגן♦ אין אומוויסן אין

 ער האט דערוואוסט׳ מער נישט זיך האט בבא און - געקערט
 זעלבע? דאס דריטן ביים אויך און - געווענדט דריטן א צו זיך

 פיראכצן אירע שטאט׳ די געהאט פארגעסן שוין האט בבא ווייל
 פאר־ און פריהמארגנס די אין אז און גרויסע׳ נויטן אירע און

 איילט ארבעט זיין צו יעדערער און יעדער׳ דארט איז נומען
 איין פון און געלאזט׳ אוועקגיין ווייטער זיך ער האט דאן•
 די אויף הינטער־גאסן די פון און צווייטער׳ דער אויף גאס

 שטאט די און זעלבע׳ דאס דארטן אויך און געקומען׳ חשובערע
 אויף און מויערן די אויף און אנגעטאן׳ שווארצן אין אלץ איז
 דאס האט געהאנגען• פאנען שווארצע האבן פאראד־טירן די

 געפרובט׳ אפשטעלן עמיצן דארטן אויך זיך און צרגעזעהן׳ בבא
 באקומען: ענטפער זעלבן דעם דארטן אויך אבער ער האט
 פריה־ די אין און שטאט׳ אין פארנומען זיינען מענשן "און

אלע•" איילן מען מוז מארגנם
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 לסוף זיך ער האט לאנג׳ פארהאלטן דארט זיך ער האט
 נאכן און לסוף ער ביז דארטץ׳ פון ארויסגעדרייט אויך און

 איז זון די ווען און טאג׳ האלבן נאך לאנגן׳ ארומבלאנדזשען
 א אין און איינער אין געשטאנען׳ שטאט פון קאפ אויפן שוין
 עק־ליגנדיגער׳ אן אין אין שטילער א אין — אנגעקומען׳ גאס
 דארט לייט געמיינע און ארעמע וואו און אלטליכער אן אין

 ער איז געווען׳ פוסטליך און אפגעראמט דארטן איז — וואוינען
 אלט־ אן צו צוגעקומען׳ דארט הויף א צו און איינעם צו דאן
 און ליידיגן א צו איינגעבויגענעם׳ אן פארקאן א מיט און ליכן
 האט הויף♦ אויפן רינד קיין נישט און קינד קיין נישט מיט

 און גענומען׳ האווקען אלטער אן הונט א באלד אים אויף
 מאן׳ אלטער אן זיך האט הונט׳ פון האווקען נאכן און באלד

 געהערנ־ גישט ארבעט דער צו און נישט־טויגנדיגער שוין א
 זיך באוויזן׳ זיך דארט טויער פון שוועל דער אויף דיגער׳
 וואס" טויער ביים און דארף" ער "וואס בבא׳ן ביי און באוויזן

געפרעגט• וויל" ער
 גייער א פראגע: זיין אויף געענטפערט בבא אים האט

 אויף און אפרוהען אויף ארט אן און ער איז בעטלער א און
 ער׳ איז ישוב א פון לאנג שוין ווייל ער׳ בעט איבערנעכטיגן

 גערוהש• נישט דאך קיין אונטער האט ער אז לאנג שוין און
 זיין אין און טויער אין אריינגעבעטן אלטער דער אים האט

 אלטער דער אים האט אריינגעגאנגען• איז בבא און שטיבל׳
 און אנגעוויזן׳ אראפצולאזן׳ טארבע די וואו ארט׳ אן פריהער

 ער האט דערנאך• זעצן צו זיך אליין אויך וואו און ארט אן
 אויפן טארבע די באלד ער האט בבא׳ געלאזט׳ בעטן נישט זיך

 באנק־ א אויף אליין און אוועקגעלייגט ארט אנגעוויזענעם
 אוועקגעזעצט׳ זיך אראפגעלאזט• זיך אנגעוויזענעם אן בעטל
 ארומ־ געמיינער דער אויף און שטוב דער אויף זיך ער האט

 באוואוינטער׳ אלטן פון נאר און ארימער דער אויף געקוקט׳
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 בעל־הביתטע״האנט קיין פון און באדינטער נישט דער אויף
 און עסן עפעס און אלטער דער באלד אים האט שטוב• אין

 נישט זיך האט בבא און — פארגעלייגט איבערבייסן עפעס
 טיש׳ צום דערלאנגט עפעס אלטער דער אים האט אפגעזאגט;

 דערלאנגטע• דאס געגעסן און אוועקגעזעצט זיך האט בבא און
 און אלטער דער צערעדט עסן בשעת׳ן און אים מיט זיך האט
 סע ווי און דערפרעגט׳ זיך זיינעם גאנג וועגן און וועג וועגן
 בא־ א פאר וואס און גייער׳ א זיך גייט סע ווי און זיך לעבט

 גע־ אים זיך ס׳האבן טרעפענישן א פאר וואס און געגענישן
 און דערציילט אים געעבטפערט׳ דערויף האט בבא און טראפן•

 זיינע וועגן און וועג זיין וועגן און לאנג׳ אים מיט געשמועסט
 ־ נ א אין וואס אויך אין מדינה ר ע ד אין וואס באגעגענישן׳

 גע־ א אזוי אים מיט ער האט באגעגנט; אים זיך האבן ע ר ע ד
 — זעהר בארוהטס א און גוטמוטיגס א און געפירט שפרעך

 אנדערן צום שמועס איין פון און ענין צו ענין פון און אזוי און
 אלץ און אויסדערציילנדיג אים און לסוף און איבערגייענדיג׳

 צו אויך זיך האט קלארע׳ נישט אים דאס מאכנדיג קלאר אים
געפרעגט: אזוי אים און געוועבדט פראגע א מיט אים

 אייך׳ ביי שטאט אין עס זיך טוט אלטער׳ וואס׳ און —
? שטאט אין טרויער א פאר דאס איז וואס און

 אלטער דער אים האט — מלוכה־טרויער׳ א ס׳איז —
געענטפערט•

 געטראפן זיך האט וואס און ער׳ באשטייט וואס אין און -
מלוכה? דער אין

אונזערן• מלך מיטן און מעשה א ס׳איז —
דערציילט? דו וואלסט אפשר און —
 מסבים אלטער דער האט - מעגליך׳ ס׳איז און קאן׳ ער —
געווען•

אנגעהויבן: אזוי און גענומען דערציילן האט אלטער דער און
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 חתונה־ מלכה דער מיט נאך און לאנג האט מלך אונזער —
 יסורים גרויסע דערפון ער האט געהאט• ניט קינדער קיין האבן

 פון זיך ער האט געווארן׳ פוסט לעבן זיין אים איז געהאט׳
 און מלוכה און אפגעזאגט׳ וועלט ר דע פון תענוגים אלע

 עס וואס טון׳ זיך זאל הפקר: אויף געלאזט און שטול־מלוכה
 איז זאך די ווייל זיף פירט סע ווי פירן׳ זיך זאל זיף טוט

 ענינים אירע און אן׳ נישט אים גייט מלוכה די זיינע׳ נישט
נישט. אים אינטערעסירן

 מלכה די זיך האט מלכה♦ די מער נאך און מלך׳ דער אזוי
 אפגע־ זיך לייבליכער דער דינסט איר מיט חדרים אירע אין

 זיך און חדרים׳ די אין פארשלאסן און פאררוקט זיך זונדערט׳
 געוויזן׳ נישט הויף־לייט די צווישן און הויף אין מאל קיין

 נישט פראסטע׳ קיין אין נישט און יום־טוב־טעג קיין אין נישט
 די פאראד־סעודות קיין אויף נישט און פריידן קיין אויף

 האט אזוי׳ געלעבט און אפגעזונדערט זיך זי האט הויפישע;
 און באוויזן׳ נישט שיין ליכטיגער דער אויף מאל קיין זיך זי

 פאר־ זיצנדיג׳ אזוי און שטיל און געזעסן׳ צימער איר אין נאר
 איר וועגן און טרויער איר מיט נאר פארטראכט׳ און קלערט

פארבראכט• אהנקינדיגקייט
 פון הויף אין אמאל אבער פלעגט זיצן׳ אזוי זי פלעגט

 דער־ און אזוי׳ און אזוי צעטראגן: זיך קול־א־ידיעה א מלך
 קלאנג א זיך האט מדינה דער איבער אז מען׳ האט ציילט

 בעל־מופת א זיך האט איינעם אין ארט אן אין אז פארשפרייט׳
 טויט פון און ער׳ באווייזט וואונדער גרויסע וואס באוויזן׳

 אהנקינדערדיגע אויך און געזונט׳ - קראנק פון לעבעדיג׳ מאכט
 דערהערן׳ מלכה די דאס פלעגט ער• באפוילט קינדער מיט

 חושים אלע און קערפער גאנצער דער איר ביי דאן זיך פלעגט
 און ווערן׳ גרויס איר ביי פלעגן אויגן די און אנשטריינגען׳

 בעל־מופת פון און אלץ אויף און אנגעשטעלט אויערן די
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 דערפרעןג זיך און לאנג זי פלעגט גרייטע• א אויסצוהערן
 וואו און זיף אויפהאלטן זיין און שטאט זיין בעל־מופת׳ פון
 דער־ זיף געפינט ער לאנד א פאר וואס אין און וואוינט ער

 האט זי וואס אלץ׳ און דערוויסנדיג זיך אלץ און דאן׳ און וויסן׳
 איר דעמאלט זי פלעגט ווערנדיג׳ געוואוירע אינטערעסירט׳

 איינלאדן דאן זיך צו זי פלעגט צושיקן׳ מלך צום לייב־דינסט
 מלך דעם מלכה פון שטריינגקייט מיט און שטיל און מלך׳ דעם
באפוילן: אזוי

מיר• בריינג וואונדער־מאן דעם מלך׳ —
 באלד ער פלעגט פאלגן׳ באפריל איר מלך דער פלעגט

 אוועקשיקן׳ מענשן א וואונדער־מאן פון וואוין־ארט צום און
 מיט און ברירו א אים און זיינע׳ בעסטע די פון און רייטער א

 ווי און שום׳ אהן און תירוץ אהן און - מיטגעבן, חתימה זיין
 אריין הויף אין מען זאל בעל־מופת דעם און גיכער׳ מעגליך

 אין זיך און רייטער׳ דער אוועקפארן׳ ער פלעגט ברעבגען•
 מלך פון פאפירן מיט און לאזן׳ בויגן פון פייל און אריין וועג

 מיט און פארהאלטן׳ נישט וועג אין אים זאל קיינער און —
 אים זאלן מלך פון אונטערטאנען אלע און - פאפירן ך א נ

 האט געהאלפן׳ אים מען האט וועג; אין אונטערהעלפן נאך
 ארט יענעם צו געווען׳ ס׳איז נאר מעגליך ווי און גיך׳ זיך ער
 צו און וואונדער־מאן צום ער פלעגט דערשלאגן׳ באלד זיך
 קומען׳ דאן שטוב זיין צו און וואוין־ארט זיין צו שטאט׳ זיין

 מלך"••• פון שליח "א - אנקלאפן אהין און באלד און קומען
 שטוב, פון ארויסגיין באלד און אנטקעגן אים מען פלעגט
 בריוו מלכם דעם וואונדער־מאן דעם באלד שליח דער פלעגט

 מיט דערווידערן נישט שוין און מאן דער פלעגט איבערגעבן׳
 און צוגרייטן׳ אריין וועג אין נאר זיך ער פלעגט גארנישט׳

 זיך הויפט־שטאט אין און שליח מיטן טענות אהן און תיכף
אוועקלאזן•

215



 ורעג נאכן וואונדער־מאן דעם מען פלעגט אויפנעמען און
 אים מען פלעגט הויפט־שטאט־אריין־קומען׳ אין זיין נאך און
 ברענגען אים און פירן׳ חדרים אירע אין און מלכה דער צו

 גרויס מיט אים זי פלעגט מלכה׳ דער פאר פארשטעלן און
 און צונעמען׳ אויף׳ מ׳נעמט וואונדער־מאן א ווי און כבוד׳
 פיין־און־ערליך־האלטן מיט און צונעמענדיג׳ אים און אזוי

 ברעבגען׳ באזונדער־צימער איר אין אים זי פלעגט גרויסן׳
 פלעגט אנווייזן׳ זעצן זיך אויף און שטול א אויף באלד אים
 אוועק" אים פאר זיך פלעגט מלכה די און אוועקזעצן׳ זיך ער

 כבוד און שטול זיין פאר מינוט אייניגע און אזוי און שטעלן׳
 צער איר הארץ׳ איר און שטיל אים זי פלעגט שטייענדיג׳

דערציילן• נויט איר און
 - אויסרעכענען און מלכה די פלעגט לאנג דערציילן און

 בא־ דאקטוירים פון האט זי וואם רפואות׳ און מיטלען אלע
 בא־ וואס און דאקטוירים׳ פון ט ש י נ וואס אויך און קומען׳

 מיט געטאן האט זי רואם און געעצהט׳ איר האבן אלטע בעס
 זיי אזוי ווי און זיי מיט באגאן זיך איז זי ווי און רפואות׳ די

 ן אה איז זי אזוי ווי און גארנישט׳ געהאלפן נישט האבן
 ער אז האפט׳ זי )און קאן ער אויב - און געבליבן׳ הילף
 ס׳איז אז האפט׳ זי )און מעגליך באר ס׳איז אויב און קאן(׳

 צו־ ליידן און עלנט איר ער זאל בעל־מופת(׳ פארן מעגליך
 זייט איר פון און זיין׳ שליח גוטער איר ער זאל און זעהן׳
 וואסזייןמויל אלץ און מלוכה׳ די און קרוין די טייערס: קיין
אויסרעדן• וועט

 יסורים אירע און צער איר און אויסהערן׳ זי ער פלעגט
 איר און קריגן רחמנות גרויס איר אויף ער פלעגט צוזעהן׳
 זי און טון׳ וועט - נאר קאן ער וואס אלץ׳ און - צוזאגן

 אויס־ וועט נאר׳ רשות זיין אין וואס אלץ׳ און - פארזיכערן
 איר און נעמען ארבעט זיין צו דאן זיך ער פלעגט ניצן;
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 טריב־ גראזן מינים פארשיידענע פון געטראנקען פארשיידענע
 זי און טרינקען׳ זאל זי ן ע ו ו און לערנען׳ זי און געבן׳ קען

 טרינקען; בשעת אגן ז זאל אוןוואסזי אויסלערנען׳ שפרוכן
 פארגלויבן׳ זיך רפואות זיינע אין און צייט א אויף זי פלעגט

 וואס אלץ׳ 1או געהערט׳ געלערנט׳ זי האט ער וואס אלץ׳ און
 דערנאך אים זי פלעגט געטאן? - טון געהייסן איר האט ער

 אויף באפרידיגן דעם נאך און זי־לערנען׳ זיין פאר באפרידיגן
 אפזיין דארט ער פלעגט פארהאלטן׳ נאך הויף אין און צייט א
 שוין ווי און ווייטער׳ אויף אלץ און דערנאך׳ און צייט׳ א
 אפגע־ זיך ער פלעגט אויסגעלערנט׳ זי באגיין זיך אים ן ה א

 און היים׳ זיין צו און זיך צו און מלכה דער מיט זעגענען
אומקערן• זיך וואוין־ארט זיין צו און צוריק

 מלכה די און אוועקפארן׳ פלעגט בעל־מופת דער און
 נאך רפואות זיינע אין צייט א זי פלעגט בלייבן׳ אליין פלעגט
 געלערנט זי האט ער ווי און אייננעמען׳ זיי און זיין זיכער

 איבערחזרן זיי און מאל׳ א נאך און מאל׳ איין און פינקטליך׳
 האבן י י ז אויך אז און דערנאך׳ און אויסנעמען׳ ווייטער און

 זיך אוועקשטעלן׳ זייט דער אין זיי זי פלעגט געהאלפן׳ נישט
 יאוש־טראכטן איר אין און צוריק זי פלעגט זיין׳ מיאש זיי אין

 און פאררוקן׳ אירע חדרים די אין און ווייטער זיך אריינפאלן׳
 ליכטיגער דער אויף בעל־מופת דעם פאר ווי און ווייטער

ווייזן♦ נישט זיך וועלט ליכטיגער דער אויף און שיין
 איז מלכה די און זעהר׳ לאנגע א אזוי און צייט א אזוי

 דערקענען צו נישט שוין איז מלכה די און געווארן׳ געעלטערט
 אפגע" און אראפ׳ געשטאלט זיין פון איז מלך דער אויך און געווען׳

 די און הארן די דאם האבן אויסגעזעהן• פארווארלאזט און לאזן
 און געהאט רחמנות גרויס זיי אויף זיי האבן צוגעזעהן׳ הויף־לייט

 זיי האבן געוואלט׳ העלפן זיי לעבן גאנצן מיטן און באדויערט זיי
 זיך אנדערן ביים איינס זיך זיי האבן געהאט׳ נישט וואס מיט אבער
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 ורעלן אפשר און אלע: געעצהט זיך אינאיינעם און אנגעפרעגט
 זיי האבן געקלערט׳ זיי האבן - אויסקלערן? פארט עפעס זיי

 זיינע צו זיך האט יעדערער און געזוכט׳ מיטלען פארשיידענע
 שוין מדינה ר ע ד פון האט מיטלעף נאך געווענדט באקאנטע

 ע ר ע ד נ א אין אויך זיי האבן קיינער׳ מער געוואוסט נישט
 ביי און לייט גרויסע ביי דארטן אויך און געשיקט מדינות
 פארשיי־ צוריקגעשיקט׳ זיי מען האט אנגעפרעגט; זיך חכמים
 דער און געראטן׳ ראטן אלערליי און געעצהט עצות דענע
 געהארכזאמקייט אין געהערט זיי האבן מלכה דער מיט מלך
 אוים־ און אזוי און - טון׳ געראטן מ׳האט ווי און געטאן און

 האבן דערווידערנדיג׳ נישט מאל קיין און אזוי און פאלגנדיג׳
 ווידער און אויסגענומען׳ געטראנקען אלע און רפואות אלע זיי
 אומ־ זייער ביי און ווייטער און פריהערדיגן׳ זייער ביי און

געבליבן... פרוכפערקייט
 איז געוויינליכן א פריהמארגן א אין און מאל׳ איין און

 איז מלכה די ווי - פארגעקומען: אט־וואס מלכה פון חדר אין
 איר פון נאך אויפגעשטאנען׳ געהאט שלאף פון נאר־וואס דאן

 לייבליכער דער דינסט איר פון און ארויס נישט שלאף־צימער
 נישט נאך ארויסגיין אויף און געווארן אנגעטאן נישט נאך

 אגגעקלאפט׳ טיר דער אין פלוצים מען האט אזוי צוגעגרייט׳
 און געמאלדן זיך האט מלך פון הויף פון און דינערין א און

געבעטן• ווערן אריינגעלאזן
 באדינערין מלכהס דער האט — דו? דארפסט וואם —

געפרעגט•
 שטייענ־ זייט יענער פון יענע, האט - מלכה׳ דער צו —

געענטפערט• דיג׳
וואס? נאך —
זעהר• און נויטיג׳ ס׳איז -
געהייסן• לייב־דינערין איר מלכה די האט - עפן! —
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 פארן נאך און אנטון מיטן אין מלכה די דינערין די האט
 צוגעגאנגען טיר דער צו זי איז איבערגעלאזט׳ זי פארענדיגן

 דינערין׳ די אויפעפענענדיג׳ זי און באלד און אויפגעעפנט׳ זי און
אריינגעלאזט• אריינגעבעטן׳ זיך האט וואס און

 געפרעגט• מלכה די איר ביי האט - געדארפט? וואס
אלטע• די באבע׳ די נאר איך׳ נישט —
וואסערע? —

 אלע אין מלך־מוטער די האט וואס און הויף־באבע׳ די
 מלך־געבוירן ביים אליין איז וואס די׳ און באדינט׳ קימפעטן

בייגעווען• פרינצן אלע פון געבוירן ביים אויך און
געוואלט? זי האט וואס און —
מלכה זעהן׳ צו דיך —
אריינגיין• זי זאל —

 און ארויסגעגאנגען׳ מלכה דער פון איז דינערין די און
 אנטון הארינטע איר דערווייל האט מלכה פון באדינערין די

 פון און געווען׳ גרייט שוין מלכה די איז גענומען׳ פארענדיגן
 צייט יענער צו איז ארויסגעקומען׳ צווייטן אין שלאף־צימער

 געפירט׳ הויף־דינערין דער פון אלטע׳ די באבע די אויך שוין
 זי האט געווארן• אריינגעבראכט צימער זעלבן אין און אהין

 ציכ־ א און דארינקע׳ און נידעריגע א און פארגעשטעלט׳ זיך
 צו־ מלכה דער פאר זי האט באבע׳ א ווי אנגעטאן און טיגע

 אפגענויגט זיך זי האט פארנויגט׳ זיך איר פאר און געטרעטן
געזאגט: אזוי מלכה דער צו און

 דיינע און געזעהן צער דיין כ׳האב מיינע׳ קרוין און מלכה
 צו און שטארק׳ וואס באגער׳ דיין און געוואוסט׳ ליידן־גרויס
 צייט׳ א נאכגעקוקט דיר איך האב באגערן׳ דיינע מוטער־זיין

 מיטלען׳ אלע פון און געוואוסט טועכצן דיינע אלע פון און
 איך אויך האב טוענדיג• זיי געווירקט׳ נישט דיר האבן וואס
 מיין מיט און לעבן גאנצן מיין מיט און געוואלט׳ העלפן דיר

219



 מיט נישט אבער איך האב הויף׳ צום געטריישאפט גאנצער
 דיר פאר און געוויזן נישט דערום זיך איך האב געהאט׳ ס א וו

 צייט גאנצע די און גערוהט׳ נישט אבער איך האב געקומען• נישט
 עלטערע ביי און אלטע ביי געהאלטן׳ אנפרעגן־זיך איין אין און
 אלע צו איך האב אנדערע׳ פון אויך און לאנד ר ע ז נ ו א פון

 און געבעטן זיי ביי און געשיקט געניטע אלע צו און באבעם
 צוגעשיקט׳ מיטלען פארשיידענע מיר זיי האבן דיר• פאר הילף

 אויס־ אנדערע אויף פריהער און באטראכט זיי האב איך און
 מוטער קיין און קיינעם געהאלפן נישט זיי האבן געפרובט׳

 גע־ נישט זיי איך האב געמאכט• פרוכטבאר נישט און נישט
 אויך און געהאלטן אומניצליך פאר זיי און דיר׳ צו בראכט
 זיך פון און אליין אויך און דיר׳ פאר קומען צו פון און אליין
 נישט אלץ אבער איך האב • • • אויפגעהאלטן דיר פאר ווייזן

 און געקלערט און איבערגעטראכט׳ און געטראכט און גערוהט׳
 ס׳איז דערמאנט: זיך איך האב קלערן׳ צו אויפגעהערט נישט
 אויס־ קיין נישט נאך און לעצט א פאראנען׳ נאך און איינס

 מען ניצט ן ט צ ע ל א אין און פאל א אין און מיטל׳ געפרובט
 • • • כישוף איז מיטל דאס און - ׳ ע ט צ ע ל דאס אויך אויס
 פריהמארגן א אין - ארויסגעגאנגען׳ פעלד אין בין איך און
 איידער און פארטאג׳ א אין און זומערדיגן א אין טויאיגן׳ א אין
 נאך האט נאכט די ווען און אויפגעגאנגען׳ נאך איז זון די

 מיט דער אויף איך בין גערוהט; ווייטקייטן פעלדס דעם אויף
 צווישן איך האב געקומען׳ דארט גראזן די צווישן פעלד פון
 זיי אויף קוקן און באטראכטן זיי און אנגעהויבן טרעטן זיי

 איך האב זוכן• צו כישוף־גראז דאס זיי צווישן און טרעטנדיג׳
 דאס איבעריגע אלע צווישן פון און דערקאנט נישט דאס

 וואט און שפרוך׳ דעם דאן איך האב געוואוסט• נישט אויסטיילן
 און געזאגט גענומען׳ זאגן אריסגעלערנט׳ מיך האט מאמע מיין

 איך תי און אלץ און שעפטשענדיג׳ און גראזן איבער געזאגט׳
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 זאגנדיג׳ און אזוי און - יוגנט׳ דער אין אויסגעלערנט האב
 לסוף האב שפאנענדיג׳ גראזן צווישן דארט פעלד אין אזוי און

 פאר עם זיך האט באמערקט׳ פארשיידנם א עפעס און איינס
 האט אויסגעטיילט׳ זיך איבעריגע אלע פון און י אויגן מיינע
 גע־ זאג א מיר מיך" ,,נעם ווי און ארויסגעוויזן׳ מיר זיךעס

 אהיים דאס אויסגעריסן׳ דאס און אנגעבויגן זיך איך האב טאן•
 ווי און געטאן דעם מיט און אויסגעטריקנט דאס און געבראכט

 און געמאכט׳ געטראנק א דערפון כישוף־גראז׳ א מיט מ׳טוט
 מעלדן דיר צו זיך איך האב געלאזט׳ קומען דיר צו דעם מיט זיך

 געטראנק דאס און דיר׳ פאר שטיי איך און איצט און געהייסן
אנגעגרייט• שוין איז

 פון און אנגעטאן איר אונטער פון באבע די האט דא און
 קליינם׳ א פלעשעלע א פריהערדיגן פארוויקלטקייט איר אונטער

 און ארויסגענומען׳ אזוינעם וואסערל א מיט און גרינבליכס א
 ווייזנדיג׳ דאס אויגן אירע פאר און מלכה דער פאר און אזוי
צוגעגעבן: אט־וואס נאך און געהאלטן עס האט

 פאראנען הילף דיין איז דערינען אין מלכה׳ זעה׳ און —
 זאלסט וויסן • • • אבער ווערן׳ געהאלפן דו קאנסט דעם פון און
 ארויס־ לעבן צום קאן כישוף כישוף׳ בלייבט כישוף אז זיין׳ דו

 עס ן ט ל א ה ר ע ד אבער באווייזן׳ קונץ א קאן כישוף רופן׳
 אין נישט איז דאס - אמת אן מיט און לעבן אבער לעבן׳ אין

קרוין• ווילסט׳ דו ווי איצט׳ און - כישוף׳ פון רשות
 ווי מינוטן אייניגע נאך מלכה די האט - וויל! איך

 באבען פון דערציילן און רייד לאנגע נאך און באדענקען־זיך
 זיין׳ ס׳זאל וואס זיין זאל און ווילן איך - אויפגעכאפט• זיך
 און - מוטער איז מוטער א און געשעהן׳ וואס געשעהן זאל און
אפילו• פלייש שטיק א צו זיין זאל

 צום און באבע־האנט דער צו האנט איר האט מלכה די און
 אנגעקוקט דאס און צוגענומען דאס אויסגעשטרעקט׳ פלעשעלע
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 איבעריגע׳ אלעס אין דאן׳ און נייגעריגקייס מים באטראכט אין
 אפגע־ זי האט אויספרעעדיג׳ דעם׳ ביט זיך מ׳באגייט ,רו אין

 דאנק׳ מיט ארריסבאלייט אלטע די זי האט אלטער׳ דער דאנקס
 :אכן און טאג׳ יענעם פון און באלייטן׳ :אכן און דאן׳ אץ

 אין מימל׳ דעם צו מלכה די זיך האט אלסער׳ פץ אודעקגיין
 איבערגעגעבץ׳ איבערגעגעבנקייט איר מיט אץ גלויבנדיג׳ דעס
 פאר אץ איבערגעע:טפערטקייט מיט און געטריישאפס מיט אין

גענופען• זיך זאך דער
 אץ אפגעזאגט׳ נישט כישוף פון זיך האט מלכה די אץ

 גע־ ודארט דאס האט מלכה די אץ גענדסען׳ כישוף־מיטל דאס
 אץ ארוס צייט א אין אין באשטאנען; אלץ אויף און זאגט׳
 אץ צייט׳ א אץ אין מלכה אייף געווירקט האט מיטל דאס

פארגאעען• טראגן אין למזל׳ איז׳ מלכה די אץ ודירקנדיג׳
 אין פריהער בשורה־סוד דער זיך האט צעטראגץ גיך אץ

 אייסעק אייך דערנאך אלע׳ הייף־לייט די צייישן אין הריף
 מען האט גאגצער• דער הויפט־שסאט דער איבער און הויף

 אייער פון און מייל צו מייל פץ א:דערן דעס איייער אץ שטיל
 אץ געהילט ווי סוד דער האט איבערגעגעבן׳ דאס אויער צי
 באגעג:ט׳ זי האבן יואס אלע׳ אין מלכה׳ די אייגגעהילט ודי

 אפגע־ רדי איר רדעג דעס שטילע בליקן מיט אין שטיל האבן
 דערודייטערט און אפגעזוגדערט זיך האט מלכה די אין ;סרעסן

 אירע אין אין שטיל און אלעסען׳ פון אץ אלץ פץ געהאלטן׳
 שיין און פדיהער׳ ודי ט ש י נ שוין אבער געזעטן׳ :אר הדריב
 אין און צערטליכקייט אץ באר יאיש־אפגעלאזגקייט׳ אין נישט

 שטילער צו אץ פארקלערטקייט אין זעלטעגער׳ פארטראכטקייט
 די אין אזיי זי פלעגט גרייט:דיג• שיין זיך מיטער־געשעהעגיש

 האלבע די :אך אייך אין טעג׳ האלבע די אץ אין פריהמארגגס
 שטיל איז ודאס צימער׳ איר אץ - זיצן פארנאכטן די אין אץ

 :ישט אהין האט קלאנג קיץ אין קול קיץ ייאס און געייען׳



 גאר־ די ווענט׳ די צווישן אזוי זי פלעגט הריף; פון דערגרייכט
 שווער־ מיט די פענסטער׳ די פאר און נישט־דורכלאזנדיגע׳

 מאכן׳ אויך מאל א זיך פלעגט זיצן• גארדינען־באהאנגעגע׳
 אויך אהין פלעגט - זון־פארגיין א בעת און פארנאכט א

 פאר־ א אויך און שטילער א אויך און אריינקומען׳ מלך דער
 זיך ר ע ט נ י ה ווי אל־דאס־הויפישע׳ און הויף׳ פון טראכטער׳

 אריינקומען׳ ער פלעגט לאזן; דארט טיר דער הינטער ווי און
 אויך און שווייגן׳ אין אויפנעמען דאן מלכה די אים פלעגט

 נישט און גערעדט נישט האט קוקנדיג׳ ר י א אויף און ער׳
 אזוי און שווייגנדיגע נאר אזוי און - גארנישט׳ דאן געזאגט

 די זיי פלעגן פארפירנדיג׳ נישט שמועסן קיין זיך צווישן און
 און דערנאך און אפזיצן׳ זון־פארגאנג דעם בעת און צייט
 אין אפגעזעגענען זיך זיי פלעגן אויף־נאכט־אוועקגיין׳ פארן

 צעשיידן זיך און אפגעזעגענענדיג זיך און אזוי און שטילן׳
• • • נאכט אויף

 און מערער׳ אלץ אזוי און צוויי׳ אזוי און חודש׳ א אזוי
 געקומען• חדשים די אין איז מלכה די און ווייטער׳ אלץ אזוי
 קומענדיג׳ באפוילן זי צייט צו צייט פון פלעגט מלך דער און
 די און גערעדט׳ נישט מלך מיטן מאל קיין האט מלכה די און

 נישט מלך׳ דעם דערציילט נישט און מאל קיין האט מלכה
 און באקומענע׳ דאס ס׳שטאמט וואנען פון און גראז׳ דעם פון

 דאס גענומען זיך אויף האט זי אז און כישוף׳ פון נישט אויך
 נאר מלך דער האט פארשוויגן׳ עם זי האט - כישופדיגע׳

 פון אז און געוואוסט׳ הילף איר וועגן און באבען דער וועגן
 פון אז און דערבארעמט׳ זיי אויף שוין זיך מען האט הימל
 לייד ס ה כ ל מ ר ע ד און צער זיין שוין מען האט אויבן

 אלע און מינוט אלע ער האט געפרייט׳ זיך ער האט געזעהן•
 — געדאנקט׳ הימל׳ אין וואוינט וואס דעם׳ און הימל דעם רגע
 וואס דעם׳ הארצן אין און שטיל און דאנקענדיג׳ און אזוי און
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 גע־ אויפן און טאג גוטן אויפן האט לויבגדיג׳ אויבן׳ ט3לע
 דער אויף און שעה גוטער דער אויף און געווארט׳ שוין גארסן

ארויסגעקוקט• שוין געוואונשענער און מזלדיגער
 איז שעה גוטע די און געקומען׳ איז טאג גוטער דער און

 זיינען באשטעלטע פון־פריהער די און אקושארן די און למזל׳
 העלפערס זייערע און געווארן׳ גערופן מלכה דער צו שוין
 באבעס׳ אלע אויך און העלפערס זייערע פון העלפערס די און
 מלכה די און הויפט־שטאט• אין באקאנטע און באוואוסטע די

 זיך האבן אקושארן די און גענומען׳ ווייען ערשטע די האבן
 גע־ מ׳האט וואס און געטאן׳ און גענומען׳ זאך זייער פאר

 וויפיל אויף און פארגרינגערט׳ איר און טון׳ דארט דארפט
 אבער זיך האבן פארגרינגערן׳ צו געווען מעגליך נאר ס׳איז

 ליידך פון און שוואך איז מלכה די און געשטארקט׳ ווייען די
 אן צו נאך דערצו און כח אהן געווען׳ אויסגעמאטערט פיל

 אומרוהיג דאקטוירים די זיינען פארשפעטיגטן? א ערשטלינג
 האבן שווער א שטייט מלכה דער אז געזעהן׳ און געווארן׳

 דאקטוירימס די אויף דאס האט מלך דער אויך און פאר׳
 פאר־ שווער־לאגע די האט מלך דער און געזעהן׳ פנימער

 זיך געבעט־הייזער אלע אין דאן מלך דער האט שטאנען•
 די פאר ליכט די געשיקט׳ געלט און ליכט אהין געווענדט׳

 נויט־בא־ און ארעמע פאר געלט דאם און אנצוצינדן הייליגע
 דאס און געצונדן ליכט די מען האט צעטיילן; צו דערפטיגע

 מלכהם דער פאר געבעט־הייזער אלע אין און געטיילט׳ געלט
 אויך האט געבעטן׳ בשלום־איבערקומען איר פאר און געזונט

 מלכהס דער פון שטאט פון איינוואוינער אלע און שטאט די
 הויף צום זיך האבן אלע און דערוואוסט׳ זיך צו־קינד־גיין

 צר בינטלאך אין און רעדלאך אין הויף פאר פאלאץ צום און
 וויי אלע און געשמועסט שטיל האבן אלע און נויפגעזאמלט׳

 וועגן דארט׳ פון ארויס קומען וואס די׳ פון און הויף פון לע
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 אויפגעכאפט; ידיעות ייט שטאנד־שוועריגק איר און מלכה דער
 וויילע אלע און געשושקעט׳ זיך און געשטאנען אזוי מען איז
 עמי־ זיך וועט אפשר און — אויפגעהויבן: הויף צום אויגן די

 א און פרייליכס א עמיצער וועט אפשר און באווייזן׳ צער
 געבראכט׳ ט ש י נ אבער מען האט — ברענגען׳ בשורהדיגס

 פון־הויף־קומענדיגע די ביי און ארויסגייענדיגע׳ די ביי און
 און געווען׳ פארזארגט און פאראומערט ווי פנימער די זיינען

 פארנומעב־ און גרויסער׳ א סכנה א פאר ווי שטיל־שווייגן׳
 ערנסט אן געשעהעניש א בשעת ווי פארטאנענקייט׳ און קייט
 געלעגן? זיי אויף איז טרעפעניש׳ שלעכט א פאר ווי און

 דאק־ א מאל א - הויף פון ארויסווייזן אזוי זיך מען פלעגט
 באדינער׳ א מאל א און זיינער׳ העלפער א מאל א און טאר׳

 ער־ זיי פלעגן — ערגיץ־א־געשיקטער׳ שליח א מאל א און
 ארומ־ זיי מען פלעגט דארפן׳ לויפן עפעס נאך און איילן גיץ

 וועלן; זיךי״געוואוירע־ווערן הערט "וואס זיי ביי און רינגלען׳
 אויף אפילו און קאנען אפשטעלן־זיך נישט יענע אבער פלעגן

 העבט מיט באר זיי פלעגן האבן׳ נישט צייט קיין ענטפערן
 "זעהר" אויף מאל א און "שלעכט" אויף מאל א אויגן מיט און

 און ארויסדרייענדיג זיך רעדלאך די פון און געבן׳ סימן א
 פלעגן ארויסגייענדיג׳ זיי־ארומרינגלענדיגע די פון און דאן

 באך דעם׳ באך און ט׳ פ ר א ד א ב האבן זיי וואוהין און אהין
אוועקאיילן• געווארן׳ ט ק י ש ע ג זיינען זיי וואס

 צוויי־ דער און אוועקגעגאן טאג ערשטער דער אזוי איז
 געווארן׳ ערנסטער איז לאגע די און אנגעקומען׳ איז סער
 מלכה דער און איבערגענומען׳ נישט זיך האבן ווייען די און

 האלב־טויט איז זי און אויסגעלאזן כחות די שוין זיך האבן
 גע־ נישט האבן רפואות די און געלעגן׳ בעט איר אויף שוין

 גאר־ אויף פארגרינגערט נישט האבן מיטלען די און האלפן
 פון און געווען׳ נישט רייד קיין נאך איז האבן פון און נישט׳
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 דערמא־ קיין און זכר קיין - אויף־דער־וועלט־קומען קינדס
 מלכה דער צו מאל אלע מלך דער האט אפילו• נישט נונג
 ידיעה א אים און אנפרעגן זיך אויף אריינגעשיקט׳ צימער אין

 אפגעענטפערט זעלבע דאס מאל אלע אים מען האט ברענגען׳
 אליין האט ער וואס דאס׳ און אייגענע דאם - מאל יעדער און

 מיט און שלעכט׳ איז לאגע די געגעבן: וויסן צו געוואוסט׳
 זיך האבן מלכה דער ביי און זעהר׳ גוט נישט איז מלכה דער

 דא שווערס א מוז האבן דאס אז און אויסגעלאזט׳ כהות די
 אים ביי פנים דאם און אויסהערן׳ דאס מלך דער פלעגט זיין•

 טרויערי־ אלץ און טרויעריגער אלץ מאל צו מאל פון פלעגט
 ארט׳ זיין אויף מאל יעדער מלך דער פלעגט ווערן׳ גער
 זיצנדי־ א מאל א בלייבן׳ געטראפן׳ אים האט ידיעה די וואו
 זיך פלעגט מלך דער און שטייענדיגער׳ א מאל א און גער
 אזוי און - רירן׳ נישט שוין ארט זיין פון ידיעה יעדער גאך
 בלייבנ־ דארט ארט זיין אויף אזוי און רירנדיג׳ נישט זיך און
 באלד און וויילע׳ א אויסווארטן און שווייגן נאר פלעגט דיג׳
 געוואוירע מאל א ווידער און דאן און מאל׳ צווייטן א און

שיקן• ווערן
 און צווייטע• די נאכט די אזוי און טאג צווייטן דעם אזוי
 און צוגעמאכט׳ נישט אויג קיין מיט האט הויף אין קיינער
 זיך ס׳האט זינט גערוהט׳ נישט שוין האט הויף פון קיינער

 אקח און געווען׳ פיס די אויף זיינען דינער און אנגעהויבן:
 און באדינער׳ די מיט געשאפט זיך האבן באבעם און שארן
 זי־ אויפן גייס א עפעס איז דאקטאר א עמיצן און מאל אלע
 מיט געהאלטן עצה אן זיך באלד האט ער און געקומען׳ נען
 און גיין מען "זאל געשיקט: און גיך אויף און איבעריגע׳ די

 דאס מען זאל און לויפן מען זאל ברענגען׳ דאס מען זאל
 גע־ און געלאפן מען איז גיי־צוגעטראכטע"! דאס צושטעלן׳

 דעם מיט מען האט פון־דאקטאר־געפאדערטע׳ דאס בראכט
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 און געפאלגט׳ און באפוילן האט דאקטאר דער ווי און געטאן
 און צייט א אויף מען איז געהאלפן! נישט האט דאס אויך
 גע־ נישט און געשטאנען און געבליבן׳ רפואות אן ווי שוין
 נייס א עפעס אן ווי זיך האט יעדערער און גארנישט׳ טאן
 געוואלט׳ דערמאנען אויסגעפרובטס קיין נישט נאך אן און

 און קוקן׳ אנדערן אויפן איינס און שטיין אזוי מען פלעגט
 אן און מאל א מיט און איינער ר טע יי וו און פלוצלום׳
געפאלן••• עפעס אויף איז אנדערער

 דריטער דער און אוועקגעגאנגען׳ איז נאכט צווייטע די און
 גע־ אויסגעמאטערט שוין זיינען אלע און געקומען׳ איז טאג
 און אויסגענומען׳ שוין זין האבן מיטלען אלע און ווען׳
 שוין און עצות די און אפגעטאן׳ שוין און טועכצן אלע

 אהן שוין זיינען באבעם אלע און אלע׳ אויסגעפאלגט
 פון באזונדער און - דאקטוירים אלע און געשטאנען׳ ארבעט
 אין געשיקט נישט שוין און באדינערס די אויך און באבעס׳

 מלכה דער צו קיינעם שוין האט מלך דער אויך און ץ׳רגיע
 און פאר־פאלאץ נאר און געשיקט׳ נישט געוואוירע־ווערן

 בינטלאך אין עולם אן נאך זיך האט פאלאץ פון פלאץ פארן
 איר וועגן און מלכה דער וועגן און געקליבן רעדלאך אין און

 אלע און געשושקעט זיך איבערגערעדט• זיך שווער־לאגע
 אלע און גערעדט זיך צווישן געטאן׳ קוק א הויף צום מאל
 מען איז אויפגעהויבן• פאלאץ־פענסטער די צו אויגן די מאל

 גאנצע די און - פארבראכט׳ שטיל און געשטאנען דארט
 קיין פון און ארויסגעקומען׳ נישט הויף פון קיינער איז צייט

 קערפער קיין נישט און קאפ קיין נישט זיך האט פענסטער
 און קול קיין און פאלאץ אין געווען איז שטיל און באוויזן׳

 פארמאכט און דארטן׳ פון געהערט נישט זיך האט קלאנג קיין
 און דרויסן אויף און געווען אלץ דארט איז פארהאנגען און

 וויסן צו נישט און קיינעם ארויסגעלאזט נישט עולם פארן
227 15*



 געווארט און געשטאנען אזוי מען איז גארנישט• געגעבן
 בינט־ מיט בינטלאך און רעדלאך׳ מיט רעדלאך און געדולדיג׳

 שטי־ און שטילער אלץ מאל אלע איז עולם דער און — לאך
 נייגעריגער אלץ אויערן די און אויגן די און געווארן׳ לער
 איינ־ זיך און גערעדט מען האט וויסנס־דארשטיגער? אלץ און

 זיין זיך האט רעדל יעדער און צווייטן׳ צום איינס געהערט
 זיין צו צוגעהערט זיך האט רעדל יעדער און געהאט׳ איינעם
 געשמו־ זיך צווישן און געווען פארטאן אזוי מען איז איינעם•

 פא־ אן ווי כמעט און זיך־פארשמועסנדיג און אזוי און עסט׳
 אויבער־ פון און פלוצים זיך האט פארגעסנדיג׳ שוין לאץ

 אויף וואס און טיר א אויפגעעפנט׳ טיר א פאלאץ פון שטאק
 ליין א גאניק יענעם אויף וואס און ארויס׳ פירט גאניק א

 א נאר אצינד זיך האט זיך׳ באווייזט אמאל נאר מלך דער
 אוים־ עטוואס איז אים ביי פנים דאס און באוויזן׳ באדינער

 אים ביי אויגן די און געווען׳ שמייכלענדיג און געלייגטליך
 דאך אבער עפעס׳ פון געווען פרייליך און געשיינט פנים אין

 איילן־ נישט דאס און ארויסגיין זיין דינער׳ דער ן י י ל א
 שמחה קיין אויף נישט עפעס האבן ארויסגיין׳ זיין פון זיך
 גע־ עדות שמחה ר ע צ נ א ג קיין אויף נישט אלנפאלס און

 גא־ אויפן און ארויס טיר דער פון ער איז באוויזן׳ זיך זאגט•
 זיך און צוגעגאן ער איז צו׳ פארענטשע דער צו און ניק

 און אזוי און פארענטשע׳ דער ;איבער איבערגעבויגן
 דעם ווי און אויסווארטנדיג און איבערבויגנדיג׳ זיך

 צו־ אים ער האט וועלנדיג׳ צונויפזאמלען עולם גאנצן
 אים צו געווענדט דאן זיך ער האט נויפגעזאמלט׳

 אזוי און אפגערופן זיך ווענדנדיג׳ זיך און אזוי און
געזאגט:

 די - מודיע: אייך איז פאלאץ דער עולם׳ וויסן׳ זייט —
 געבוירן קינד א האט און בשלום׳ איבערגעקומען איז מלכה
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 קיין ניט איז קינד דאס ארויס׳ טויטס א איז קינד דאס אבער׳
געקומען• וועלט דער אויף לעבעדיגס

 דער אין און צוריק און אויסגעדרייט׳ זיך און אפגעזאגט
 ארויסגעוויזן זיך האט ער וואנען פון און צוריק׳ און טיר׳

פארשוואונדן•
 לעצטע די מיט האט מלכה די געווען: טאקע איז אזוי און

 באלד זי איז געבראכט׳ וועלט דער אויף קינד דאס כוחות
 געבליבן׳ ליגן חלשות אין און טויט ווי קינד׳ פון האבן נאכן
 די געטאן ווארף א און לאז א און באלד איר צו זיך האבן

 מען רואם אלץ׳ מיט און געמונטערט זי זיי האבן דאקטוירים׳
 איז אויפגעמונטערט׳ זי זיי האבן פאלן׳ אזוינע אין מונטערט

 ארום און באלד און געעפנט׳ אויגן די געקומען׳ זיך צו זי
 אויגן־עפעבען׳ די נאך און באלד און ארומקוקנדיג׳ זיך

 געקערעוועט ארומגערינגלט׳ זי האבן וואס די׳ צו זיך זי האט
געטאן: פרעג א קינד אויפן זיי און

• קינד?•• דאס••• -
 גע־ איר מען האט — באבעס׳ די ביי איז קינד דאס -

ענטפערט•
 פון און געווען׳ באבעס די ביי טאקע איז קינד דאס און

 קינד דאס ווייל איבערגעגאן׳ אנדערער דער צו האנט איין
 און פאטשן דאס האבן באבעס די און געבוירן׳ טויטס א איז

 איינגע־ נישט ערשטער דער עס זיך האט גענומען׳ מונטערן
 יינגע־ א און איבערגעגעבן׳ צווייטער דער עם זי האט געבן׳

 די אויך און איבערגעענטפערט׳ עלטערער אן דאס האט רע
 קינד דאס און געפאטשט־געמונטערט׳ דאס האט עלטערע

 אבער געטאן׳ ריר א איברל אן מיט ווען־ניט־ווען שוין האט
 אן מאל א - איברל׳ דאס פארלוירן ווידער און צוריק באלד
 און געטאן׳ מאך א הענטל א מיט און געעפנט׳ אויגל
 הענטל דאס און באלד און פארמאכט אויגל דאס צוריק באלד
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 האנט פון געווארפן עס מען האט אראפגעלאזט; צוריק
 מיט און געשטאכן שפילקעס מיט עס מען האט האנט׳ צו

 און אויפגעכאפט וויילע אלע עם זיך האט געברענט׳ ליכט
 די שוין האבן געווארן; אנטשלאפן טויט ווידער און באלד

 די דעם צו געוואוסט׳ נישט דעם מיט טון צו וואס באבעס
 ערנסט׳ און באטראכט דאס האבן זיי און גערופן׳ דאקטוירים

 און - ארומגעזעהן: דאס זייטן אלע פון און באקוקט דאס
 פארט עפעס און דאך׳ און טויט־געבוירענע׳ אלע ווי און טויט
 און אלע זיי זיינען געוואוסט׳ נישט זיי האבן — אלע׳ ווי ניט

 לעבעדיגס׳ קיין איז קינד דאס אז געקומען׳ דעה איין צו דאך
 נאר אליין געוואלט; אפזאגן שוין דעם פון זיך האבן אלע און
 געגעבן׳ כישוף־גראז דאס מלכה דער האט וואס די באבע׳ די

 — געהאלטן: דעה באזונדער איר ביי און אירן ביי זיך האט
 דאס לעבעדיגס׳ א איז קינד דאס ניין׳ מאל איין און ניין׳
 ווייסן דאקטוירים די און אינעווייניג׳ לעבן זיך אין האט קינד

 פאלן••• אזוינע געמאכט נישט זיך האבן דאקטוירים ווייל נישט׳
 אוועקגעלעגט׳ זייט דער אין מען האט קינד דאס און

 און קינד׳ דעם פון גערעדט נישט שוין מלכה דער מיט און
 מלך דער אויך און פארשטאנען׳ אליין שוין האט מלכה די

 זיך קוקנדיג׳ דאקטוירים די אויף און באבעס די אויף האט׳
 גאר־ זיך געזאגט נישט און געשוויגן זיי האבן אנגעשטויסן•

 דער פאר נאר מלך דער איז מלכה׳ דער מיט מלך דער נישט׳
 געשטא־ און געקומען׳ געלעגער איר פאר און בעט מלכהס

 איבער געטרויערט און איר׳ אויף געקוקט און איר ביי נען
 גע־ אזוי באדויערט; איר מיט אינאיינעם זיך אויך און איר

 זיי־ זיי ווי און דאן׳ און שווייגן׳ אין געזאמט זיך און שוויגן
 איינס זיך באטראכט און געקוקט און געשטאנען אזוי נען

 באבע׳ די אויך מלכה פון בעט צום איז אזוי צווייטע׳ דאס
 און אונטערגעקומען׳ געגעבן׳ גראז דאס איר האט וואס די׳
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 אוועקשטעלנדיג׳ זיך מלכה און מלך דעם פאר און שטיל
געזאגט: אזוי און געקערעוועט מלך צום זיך זי האט

 איז קינד דאס מיינעם׳ ביי זיך האלט מלך׳ איך׳ און
 און זיך׳ אין לעבן האט קינה דאס און לעבעדיג־געבוירנס׳ א

 כאפן דעם ביי גלידערלאך און זיך׳ רירן דעם ביי אברימלאך
 צו אויף נישט איז קינד דאס און מאל׳ צו מאל פון אויף זיך

 זאל און פארפאלנס׳ קיין נישט איז קינד דאם און זיין מיאש
 עצה מיין ער זאל און אראפפאלן נישט זיך ביי מלך דער

העדן•
 און צוגעהערט׳ באבע דער צו זיך האט מלך דער און

 מלכה די און געגלויבט׳ רייד באבעס דער אין האט מלכה די
 זי וואם און טון זי זאל און געגעבן׳ רשות באבען דער האט

 צווייט א דאן באבע די זיך האט טון• צו נויטיג פאר געפינט
געזאגט: אזוי און אנגערופן זיך געווענדט׳ מלך צום מאל

 דיר פאר זאל און וויסן׳ שטאט דער לאז און מלך׳ -
 מען זאל און אויסרופן׳ טרויער א הייס און שטאט׳ די בעטן
 זאל און אויפהענגען׳ שווארץ־פאנען טויער און טיר אויף
 דיר׳ פאר הילף א האט עס ווער או פאנען׳ די זעהן אלע מען
 איך און הימל• צום האף און - ברענגען הילף די דיר זאל
קינד• צום גיי

 די און אפגעקערעוועט׳ מלך פון זיך האט באבע די און
 גענו־ דעם צו זיך זי האט אוועקגעגאן׳ קינד צום איז באבע
 ווייל קיינעם׳ פון אונטערגעהאלפן נישט און אליין און מען׳
 העלפערינס אלע און אפגעזאגט שוין דא זיך האבן באבעס אלע

 געטאן׳ דעם מיט זי האט העלפן׳ פון אפגעזאגט זיך האבן
 זי וואס סגולות׳ די אויך און געוואוסט׳ אליין האט וואס און

 זיך זי האט געהאט׳ בירושה עלטערע און אנדערע פון האט
 דער אויך און לאנגע; א צייט א און געפארעט דעם מיט
 דער אויף און געטאן׳ טון׳ געהייסן אים האט זי ווי האט׳ מלך
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 טויערן און טירן אלע אויף און באפוילן׳ טרויער א שטאט
 האבן געפאלגט׳ אים מען האט אויפהענגען; טרויער־פאנען

 באוויזן׳ פאנען די מויערן אלע פאר און הייזער אלע פאר זיך
 אב־ שווארצן אין זיך האבן געסלאך אלע און גאסן אלע און

 שטאט פון איינוואוינער אלע און מענשן אלע און געטאן׳
 אומ־ מלכס אויפן באלד און דערוואוסט׳ דערפון זיך האבן
 אט און טרויער׳ דער איז דאס אט און גענומען• בעטן גליק
 זיינען דאם אט און געטראפן׳ מלך אונזער מיט זיך האט דאס

 געזעהן דו האסט דאס אט און ארויסגעהאנגען׳ פאנען די
שטאט• אין

פארענדיגט• מעשה זיין אלטער דער האט דערמיט און
מלכה? דער מיט געטראפן עס זיך האט לאנג ווי און -

געפרעגט• אלטן ביים בבא האט -
נעכטן. ערשט -
קינד? דאס און -
 איז קינד דאס נעכטן׳ ווי אצינד׳ אויך איז קינד דאס -

 טרעט באבע אלטע די און איצט׳ נאך שטאנד ן ב ל ע ז אין
האפט♦ זי דערפון: אפ ניט

וואס? אויף —
 העלפער דער העלפער• דעם אויף און הילף א אויף —

קומען• נאך קאן זי׳ זאגט
וואנען? ביז —
טאג דריטן ביזן —
שפעטער? אויב און —
דריטער• דער איז מארגן און פארפאלן• איז —

 געפרעגט נישט שוין מער און פארטראכט בבא זיך האט
 און שטיל און נאכגעדענקט מעשה דער ער האט אלטן׳ ביים
 שטיבעלע אין דעמאלט שוין איז געבליבן• ארט זיין אויף
פארנאב־ דאס טונקלקייט דאס און פארנאכט דער אלטן ביים
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 טרוי־ און שטיל דעמאלט שטיבעלע אין איז צוגעפאלן׳ טישע
 אויפ־ ארט זיין פון אלטער דער זיך האט געווען• עריגליך
 גרייטן זיך נאכטלעגער אויף און נאכט אויף און געהויבן

 פון אויך דערנאך און זיינעטוועגן פון פריהער גענומען•
 זיין צו אויך און דאן און פארגרייט׳ געלעגער א וועגן בבאס

 געגאנגען בבא אים מיט איז בבא׳ן׳ גערופן נאכט״סעודה
 נאכט־ די אפגעגעסן און שטיל און געזעצט טיש פארן זיך

 זייערע צו זיך זיי האבן אפעסן׳ נאכן און דאן און סעודה•
 זייערע ביי אויסגעטאן זיך זיי האבן געקערעוועט׳ געלעגערס
 האט יעדערער און ם ע נ י י ז אויף יעדערער און געלעגערס׳

אוועקגעלעגט• נאכט אויף זיך
 די דערנאך און אוונט דער שטיבעלע אין דאן איז שטיל

 גאר־ פון געשטערט נישט און שטיל געקומען׳ נאכט האלבע
 אי־ נישט קלאנג קיין און קול קיין פון און שטיבלדיג נישט׳

 פינ־ דער אין האבן פענסטערלאך די נאר אליין בערגעריסן׳
 אויף אלטן מיטן בבאן נאר שטיל און אריינגעקוקט סטער

 געטראפן׳ שלאפן שלאף זייער אין און געלעגערס זייערע
 האבן טרעפנדיג׳ איינגעשלאפענע און שטילע זיי און אזוי און

 נאב־ א דורך און שטילן א דורך פענסטערל א איינעם דורך
 קליין־שויבלדיגן• א דורך און טונקל־גלאזיגן א דורך טישן׳

 דעם און געהיטן דעם אומבאמערקבארן׳ און פארזיכטיגן דעם
 האק־און־פאק זיין מיט חלום־חלומער דעם גרינגען׳

אריינגעלאזט•
 ווי בבאן׳ דאן זיך האט אויסגעוויזן און געחלומט און

 א אין און פעלד א אויף גייערשן׳ א וועג א אויף און ווייט
 וואס די טרעפערין׳ אלטע די אים זיך האט ערגיץ׳ ווייטן

 בא־ מיטגעגעבן׳ וועג אויפן וואונדער־שפיגעלע דאס אים האט
 פארגעשטעלט׳ זיך געשטאלט איר מיט אים פאר און געגנט׳

 ווי און אירן׳ אלטקייט זעלבן מיטן און אויסזעהן זעלבן מיטן
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 מלך־פאלאץ־ יענעם אין און פארנאכט יענעם אין זי האט ער
 זיך אוועקגעשטעלט און באוויזן אים זיך זי האט געזעהן?

 א באטראכט אים און שטילע א געקוקט אים אויף אנטקעגן׳
 האט לענגערן׳ קוקן און שווייגן נאך און דאן און קוקנדיגע׳

געזאגט: אזוי און אנגערופן אים צו זיך זי
 דער־ נישט דיר כ׳האב בבא׳ פארגעסן׳ עפעס כ׳האב —

 איך וואס כוח׳ דעם אויסער אט־וואס: און דעמאלט׳ זאגט
 נאך שפיגעלע דאס זיך אין האט געזאגט׳ דעמאלט דיר האב

 פנים׳ מענשנס א צו דאס מען זאל וואסערן: אט און כוח׳ א
 צו־ נישט׳ ווייסן גורל זיין דאקטוירים וואס און שלאפן׳ א צו

 וועט שפיגעלע דאס און ווייסט׳ שפיגעלע דאס און שטעלן׳
 באלד ער וועט לעבנס־באשערטער׳ א ער איז זאגן: באלד

תיכף ער ווערט ט׳ ש י נ אויב־זשע ווערן׳ לעבעדיג און געזונט
דו וועסט באלד און הער: און אהער• אדער הין א ניט׳

 קומען צונוץ דיר עם וועט באלד שפיגעלע׳ דאס דארפן׳ דאס
אויס׳ דאס ניץ און נישט מורא קיין האב און פאל׳ א ז א אין
שפי־ דאס און ברענגען׳ לעבן דאן וועט שפיגעלע דאם און

 זאלסט רופן׳ דיך מ׳וועט אז און פירן׳ געזונט צו וועט געלע
לאזן• בעטן נישט זיך דו

 איז בבא און געווארן׳ פארשוואונדן איז אלטע די און
 בבאן פון זיך האט חלום־חלומער דער און געשלאפן׳ ווייטער

 אלטן צום דאן און אפגעקערעוועט׳ געלעגער זיין פון און
צוגעגאן••• שטיבעלע פון בעל־הבית צום און

 דעם דאן זיך האט אויסגעוויזן און פארגעשטעלט און
 ביי ער תמיד אלע ווי און שטיל ווי אלטן׳ דעם בעל־הבית

 טונקל און פארנאכט ס׳איז זיך; זיצט שטיבעלע זיין אין זיך
 פאר־ א און רוהיגקייט א און שטיבעלע׳ אין ווענט די צווישן

 אויבן• פון דארט סטעליע דער אויף שוועבט נאכט־שטילקייט
 קוקט קליינעם׳ זיין פענסטערל זיין פאר אזוי זיך ער זיצט
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 ליי־ אין און שטילן אין - ארויס׳ הויף זיין אין אזוי זיך ער
 דער־ אריבער׳ טרעט שוועל זיין ווער זעלטן וואס און דיגן׳
 גאס דער פון אומגעריכט׳ און פלוצים ווי אבער: ער זעהט

 ביי זיינם פארטקעלע דאס עמיצער האט זייט׳ יענער פון און
 די אויפגעעפנט׳ עס און אנגענומען אנגענומען׳ קלאמקע דער

 איז אריינגעגאנגען• הויף אין און אריבערגעטראטן שוועל
 נישט דאך און נאהענטער א — געווען מענש א עפעס דאס
 און הויף׳ אין פארנאכט נאך איז דערצו און היימישער׳ קיין
 דער זיך האט דערקענען• צו שווער שוין איז אלטן דעם

 אלע אויף זיך ארומגעקוקט׳ הויף אין אזוי וויילע א מענש
 אפ־ זיך שטיבעלע אלטנס אויפן דערנאך און געדרייט זייטן

 צוגע־ דעם צו ער איז גענומען׳ גיין דעם צו און געשטעלט
 אריינגע־ הויז"" אין און געעפנט הויז־טיר די דעם פון גאן׳
 אויף און אדיין שטוב אין "הויז" דעם פון אויך דערנאך גאן׳
 וואס און • • • פלוצים און געבליבן׳ שטיין שטוב־שוועל דער

 גע־ קרוין דער אין און מלך׳ דער אלטער?••• דער זעהט
 פארנאכט־שטילקייט אין און שוועל זיין אויף איז קרוינט׳

 צום צוגעלאפן און געאיילט אלטער דער האט געשטאנען•
 גע־ נישט ווערטער קיין און געבליבן שטיין אים פאר מלך׳
 ווי אים און מלך אויפן געטאן קוק א אבער ער האט האט׳

 נישט ווי און געפונען׳ אנגסט גרויס אין און צער גרויס אין
 ווי און קומט׳ בעטן עפעס וואס איינער ווי נאר מלך׳ קיין

 צו גלייכן א צו ווי נאר גאר׳ אונטערטעניגן קיין צו נישט
 געקראגן׳ רחמנות גרויס מלך אויפן אלטער דער האט זיינעם•

 פארנויגט זיך און רחמנותשאפט אין געקערעוועט אים צו זיך
 פארנויגנ־ זיך און אזוי און אונטערטעניגקייט׳ מיט אים פאר
 איבערגעגעבנקייט מיט און געטריישאפט מיט אזוי און דיג׳
 אזוי אים ביי און אנגערופן אים צו זיך האט הארציגן׳ מיט

געפרעגט:
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 און הער׳ א דו קומסט ווי מיינע׳ קרוין און מלך —
? דינען דיר קאן וואס מיט

 טרויעריג מלך דער אים האט — דינען׳ נישט דינען -
 געקומען• בין דיר צו בקשה א מיט אבער — געענטפערט•

 פאראן׳ נאכט־אורח א איז דיר ביי וואסערער: מיט אט און
 גלייך אויסזעהן׳ אן מיט און געקומען׳ בעטלער א איז דיר צו
 און אלע׳ ווי ט ש י נ ער איז איזן אבער בעטלער׳ ע ל א ווי

 האט מלכה דער מיט וואס און דו׳ ווייסט דאך אומגליק מיין
 און העלפן׳ אונז קאן ר ע און ידוע׳ דיר איז געטראפן זיך
 דיר צר איך בין דערפרייען• הערצער אונזערע אונז קאן ער

בעטלער• דעם מיר שיק געקומען: בעטן
 זיך ארום־ אלטער דער האט —מלך? גרויסער וועלכן׳ —

 און געזרכט שטוב זיין אין ארומגעקוקט׳ זיך פארוואונדערט
וועלכץ? - פארשטאנען׳ נישט און געפונען נישט

 דער האט — דא׳ אט שלאפט ער וואס און דעם׳ אט־א —
 אים־אנטקעגן־שטיי־ זיין אויף און בבאן אויף אלטן דעם מלך

אנגעוויזן• געלעגער ענדיגן
 פון און שלאף פון אויגן די האט אלטער דער אז ••• און

 אויפ־ זיך געלעגער און קישן זיין פון און אויפגעעפנט חלום
 שוין איז שטיבלע אין ווי דערזעהן: ער האט אזוי געהויבן׳
 גרויקייט דאס און געווען׳ נאך־דער־נאכט און טאג גרויער

 ווענט די אויף און אריינגעקוקט פענסטערלאך די דורך האט
 אלטער דער זיך האט געבלאסט; שוין סטעליע דער אויף און
 אים׳ אנטקעגן וואס בבאן׳ און געטאן הריב א געלעגער זיין פון

 האט געטראפן׳ אויפגעוואכטן און אויפגעהויבענעם אן שרין
 און אלטף אויפן בבא אויך און פארקוקט׳ אים אויף זיך ער

 אנגע־ עפעס זיך און באגעגנט אויגן די מיט זיך האבן ביידע
 פארטאגיגן׳ זיך איבערקוקן נאכן און דאן און מאדנע׳ קוקט
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 געקערעוועט זיך בבאן׳ צר געקערעוועט אלטער דער זיך האט
געזאגט: אזוי אים און

 זיך ס׳האט ••• מאדנע זעהר עפעס בעטלער׳ מאדנע׳ —
 מלך דער און געחלומט׳ מלך אונזער וועגן און דיר וועגן מיר

 מלך דער און באוויזן׳ חלום אין מיר צו זיך האט אונזערער
 ער און דיך׳ רופט ער געהייסן: זאגן דיר מיר האט אונזערער

זיף צו איין דיך לאדט
וואס? אויף —
 דיר האב איך וועלכן פון אומגליק׳ זיין פון אים אויף —

ארויסצוהעלפן• דערציילט׳
 האט בבא און געקוקט׳ בבאן אויף האט אלטער דער און

 אלטף דעם איבערגעפרעגט נישט שוין מער און פארשטאנען
 אב־ זיך אויפגעשטעלט׳ געלעגער זיין פון זיך האט בבא און

 זיך ער האט גענומען• גרייטן זיך וועג צום ווי און געטאן
 אויפן טארבע זיין און האנט אין שטעקן זיין און אנגעטאן׳

 פארגרייטן־זיך און אנטון נאכן און דאן און גענומען׳ רוקן
 גאנצע די האט וואס און אלטן׳ צום זיך ער האט בעטלערישן׳

 אפשיי און אכטונג מיט פארוואונדערונג׳ מיט אים אויף צייט
 אפגעזעגנטימיטן זיך ער האט געווענדט׳ זיך געקוקט׳ שוין

 זיין פאר און גאסטפריינטשאפט זיין פאר אים ער האט אלטן׳
 און אפדאנקענדיג אים און אזוי און - געדאנקט׳ נאכטלעגער

 טיר דער צו זיך האט אפגעזעגענענדיג׳ זיך אים מיט און אזוי
 אויף און עפענען צו זי אויף געלאזט׳ הויזיגער דער צו און

• טיר•♦ פון ארויסצוגיין
 איז בבא און ארויסגעגאנגען׳ שטוב דער פון איז בבא און

 אויף אלטנס פון הויף פון און דאן און אריינגעקומען׳ הויף אין
 און שטיל גאס אין נאך איז פריהמארגנדיגער׳ נאך גאט דער

 צוגעשלאסן׳ נאך טויער און טיר און געווען׳ אהנמענשנדיג
לאדן; הינטער געשלאפן נאך מענשן און פארמאכט׳ לאדן און
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 פון און געלאזט צווייטער א אויף גאס יענער פון זיך ער האט
 ערשטע די שוין זיינען געקומען׳ דריטער א אין צווייטער דער

 זיך האט ארויסגעקומען׳ פריה־אויפשטייענדיגע די און מענשן
 גאסן די אויף אויך און אנגעהויבן׳ רירן שוין הויפן די אין

 געוויזן• זיך דורכגייער אייניגע און צייט צו צייט פון האבן
 איינער פון און אזוי און גאסן׳ די אין געגאנגען בבא אזוי איז
 הויפט־ דער צו אויך לסוף האט שפאנענדיג׳ אנדערער דער צו

 דער וואס און דער צו דערגרייכט׳ לעצטער דער צו און גאס
 האט ער וואוהין און אהין׳ און זיף געפינט דארט מלך־פאלאץ

האבן• צו באדארפט
 באלד האט בבא און פאלאץ צום צוגעגאן איז בבא און

 און אזוי׳ און געהייסן: געבן וויסן צו זיך וועגן שומר דעם
 נישט איז זאך די און האבן׳ מלך דעם דארף בעטלער א אזוי׳
 און ׳ ף כ י ת מעלדן דערום אים מען זאל און זאמען׳ צו אויף
פארשטעלן• מלך פארן גיכער וואס דערום אים מען זאל

 מען האט געווען׳ פריה זעהר נאך פאלאץ אין אבער איז
 דעם געגעבן וויסן צו גיך אזוי נישט און געאיילט נישט זיך

 נישט לאנג׳ פון גערוהט נישט שוין האט מלך דער דען מלך׳
 ערשט און "האבן"׳ ן כ א נ נישט אויך און "האבן" פארן

 שטול זיין אויף איז מאל׳ ערשטן צום און ביינאכט׳ היינט
 וועקן נישט אים מען האט געווארן; אנטשלאפן זיצנדיג און

 איז געהאלטן׳ טויער פארן צייט א אזוי בבאן און געוואלט׳
 מלכם אויפן דערווייל און אויסגעווארט און געשטאנען ער

 דער אויפגעכאפט לסוף זיך האט ארויסגעקוקט• אויפשטיין
 אומ־ זיין פון אין־דער־שטיל־זיצנדיגן׳ און שלאף זיין פון מלך׳

 זיך פאר ער האט בעטן־שלאף׳ קיין נישט פון און באקוועמען
 זיך ער האט דערזעהן׳ ווארטנדיגן אים אויף שוין דינער א

 געשעהן׳ איז וואס און אזוינס׳ "וואס דינער: צום געווענדט
 — ?״ זאגן צו אים ער האט וואס און דא׳ ער שטייט וואס און
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 א און - אזוי און אזוי איבערגעגעבן: דינער דער אים האט
 און לאנג פון שוין און • • • דארט שטייט טויער פארן בעטלער

 וויל ער און זעהן׳ מלך דעם וויל ער און נאך׳ פארטאג פון
 און זעהר׳ נויטיג ס׳איז - זאגט ער - און קומען! מלך פארן

זאך"• די זאמען צו ניט ס׳איז - זאגט ער —
 גיין׳ ער זאל "און דינער: דעם באפוילן מלך דער האט

 אריינ־ פאלאץ אין אים ער זאל און ברענגען׳ אים ער זאל און
 ף ב י ת און טויער׳ פארן פארהאלטן נישט אים מער און פירן׳

 מלך דער און טון׳ קוק א קינד אויפן נאר וועט מלך דער און
 זיך אויפצונעמען אים אויף באלד און צוריק׳ באלד זיך וועט

 אויפגעשטאנען שטול זיין פון איז מלך דער און אומקערן"•
 און ארויסגעגאן׳ געלעגן׳ איז קינד דאס וואו צימער׳ אין און

 מלכם מיטן און אפגעטיילט׳ ארט זיין פון זיך האט דינער דער
אוועקגעלאזט• זיך טויער דעם פאר צו און בבאן צו באפויל
 און געווארן׳ אריינגעבראכט מלך־צימער אין איז בבא און

 וויילע א נאר זיך מלך דער האט ? געווארן געלאזט אליין דארט
 נעכטן ווי און דערויף געקוקט און קינד׳ ביים דארט געזאמט

 נישט און געבעסערט נישט און געטראפן׳ דאס איינעכטן און
 לאגע זעלבער דער אין און שטאנד זעלבן אין און געערגערט

 איבער געשטאנען און באטראכט עם ער האט געלעגן; עם איז
 אויך אוועקגיין פארן און געזיפצט שטיל נאר און וויילע׳ א דעם
 קוק א געזעסן׳ דעם נעבן איז וואס באבע׳ אלטער דער אויף

 מער און באלד׳ און זיצן׳ אין באטראכט זי ער האט געטאן!
 אין צוריק׳ און זיך דארט פון האט זאמענדיג׳ נישט שוין זיך

אומגעקערט• פריהערדיגן זיין אין און צימער
 ווארטנדיגן א אים אויף און בבאן דארטן שוין ער האט

 פאר מ׳שטייט ווי און געשטאנען אזוי ער איז געטראפן׳ שטיין
 אויף געקוקט און באטראכט דאן מלך דער אים האט מלך׳ א

 נישט־היגיג־ זיין אויף און אונטערטעניגקייט זיין אויף און אים
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 נאכן און דאן און מדינה׳ דער אין פרעמדקייט־דא זיין און קייט
 און געקערעוועט אים צו זיך האט לענגערן׳ אים אפבאטראכטן

געטאן: פרעג א דארף" ער "וואס אים ביי
געקומען? ער איז וואס מיט און ער׳ דארף וואס —
מלך פארן הילף א מיט און מלך צום —
פארוואונדערט• מלך דער זיך האט - הילף? א מיט —
 דיין און גליק דיין וועגן כ׳האב - מלך: גרויסער יא׳ —

 לאנג־ א און קינד א דיר ביי ס׳איז ווי געהערט׳ אומגליק
 ספק־ א און שלאפם א אבער געווארן׳ געבוירן געווארטס
 און געקומען׳ אצינד דיר צו איך בין געבוירן׳ פון לעבעדיגס

קינד• דיין פאר היילונג א מיט און הילף א מיט
היילונג? דיין באשטייט וואס אין און —

 וועגן און שפיגעלע זיין וועגן מלך דעם האט בבא און
 מ׳שטעלט אזוי ווי גענומען׳ דערציילן דעס פון אייגנשאפטן די

 דאס אזוי ווי און אוועק׳ קראנקן פונם פנים פארן דאס
 ברענגט׳ באלד טויט דעם - טויט־באשערטן דעם שפיגעלע

 קערט לעבן צום באלד - אנגעצייכנט לעבן איז וואס דעם׳ און
 דאס און - ר ע כ י ז איז ער און פאל ם ע ד אין אז און אום׳

 וועט שפיגעלע דאם און קינד׳ דאס ן ל י י ה וועט שפיגעלע
ברענגען♦ לעבן און געזונט קינד דעם

 מלך דער אים ביי האט - זיכער? אזוי וואנען פון און —
געפרעגט•

 און דערציילט׳ חלום זיין מלך דעם דאן האט בבא און
 גיין זאל ער אז :חלום פון צוזאג דעם אויך און סוף דעם אויך
 שפי־ דאם און טון זאל ער אז און רופן׳ אים מ׳וועט אז און

 אויפן און געטאן עס און געפאלגט ער האט אויסניצן; געלע
געקומען• איז רוף

גערופן? אים האט ווער און —
חלום• צווייטנס א דורך און חלום־חלו׳מער דער —
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 ן י י ז מיט און אלטן מיטן מעשה די בבא ווייטער האט דא און
 ווי איבערגעגעבן׳ אים האט אלטער דער ווי דערציילט׳ חלום
 ביי געבעטן און געקומען׳ חלום אין אים צו איז מלך דער אזוי
 אין און בעטלער׳ דעם זיינעם׳ אורח דעם אים׳ זאל ער אים׳
 געהערט׳ און אויסגעפאלגט אים ער האט שיקן׳ פאלאץ זיין

געגאנגען• שליחות זיין אין און געטאן ער האט
 אויס־ חלומות זיינע און דערציילן בבאס מלך דער האט
 זינען אויפן און הארצן אויפן אים זיך זיי האבן געהערט׳
 און מאל א נאך און צוגעהערט זיי צו זיך ער האט געלעגט׳

 אמאל נאך אים האט בבא און איבערגעפרעגט׳ מאל צווייט א
 גרויסער׳ מיט פראסטקייט מיט און קלארקייט מיט און דערציילט

 הארן אלע און תיכף און בבאן אין געגלויבט מלך דער האט
 די און הארן אלע און געהייסן: געבן וויסן צו דאקטוירים און

 די האבן ז מעשה בשעת זיין זאלן און קומען זאלן דאקטוירים
 צווייטן צום איינעם פון און צעטראגן׳ ידיעה די באלד דינער

 באפויל מיטן און זיך געיאגט און ארומגעלאפן׳ געאיילט און
 צונוים־ קינדער־צימער אין זיך זיי זאלן אלע און מלך׳ פון

 אין גלויבט מלך דער און — אזוי און אזוי און זאמלען:
 מלך דער ווייל שנעלער׳ וואס און גיכער׳ וואס און - בעטלער

אים• אויף זיך פארלאזט
 דאקטוירים די און הויף־לייט אלע און געווען: אזוי איז

 ארום און צונויפגענומען צימער קינדס אין באלד זיך האבן
 אנטקעגן איז בבא און ארומגעשטעלט׳ זיך בעטעלע קינדס
 מלך דער אויך און געשטאנען׳ צופוסנס דעמס צו און קינד
 דאן האט געווען? דארט זיינען אלטע די באבע די אויך און

 צעשנירעוועט געלעגן׳ איז שפיגעלע דאס וואו טארבע׳ די בבא
 איבער דעם מיט זיך ער האט ארויסגענומען׳ עם דארטן פון און

 אוועק־ דעם פנימל אנטקעגן דאס און איבערגעבויגן קינד דעם
 אנטקעגן׳ געהאלטן און שטיל אזוי דאס ער האט געשטעלט׳
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 לעני דעם מיט זאמען נאכן און האלטן׳ נאכן און באלד און
 האבן אזוי אלע׳ דאן באמערקט און דערזעהן האבן אזוי גערן׳

דערזעהן: וואס אט אלע דאן
 פארבן זיך און רויטלען צו קינד ביים פנימל דאס זיך האט
 ווי און פרישס א און אויסזעהן לעבעדיג א און גענומען׳

 מיט אויך דערנאך עס האט באקומען! געבוירן וואס נאר
 ציהען צו זיי און אנגעהויבן רירן פיסלאך מיט און הענטלאך

 אלע דעם ביי זיך האט אויסשטרעקן׳ זיי פאראויס און
 אלע און באוויזן׳ לעבן אברל אנדער אן אין וויילע

 און קערפערל גאנצן מיט און מער און מער אלץ מאל
 דער־ עס האט באוועגט? זיך האט רירעוודיגן שוין מיטן
 אויך גלידערלאך׳ מיט זיך דרייען און רירן לאבגן נאך און נאך

 אויפ־ אויפגעעפבט׳ פארמאכטע׳ אהער ביז די אויגעלאך׳ די
 שפיגעלע אין און פונקט איין אין ווי זיך זיי מיט און געעפנט

 שטיל און אזוי צייט א און אריינגעקוקט אהין פארקוקט׳ זיך
 ליגן שטיל נאכן און אריינקוקן נאכן און דאן׳ און געלעגן׳
 דאס און מיילעכל דאס און מאל א מיט עס האט וועגיגן׳

 א מיט געשריי׳ א מיט און - פלוצים און פארקרימט פנימל
 • •• און ארויס ארויס׳ פיצל־קינדערשן׳ א מיט און קינדערשן

• • • פארגאן זיך געוויין א אין
 באבע די האט - מלכה! דער צו און ברוסט דער צו -

 דאס אנגעבויגן׳ זיך קינד דעם איבער און אויסגעשריגן דאן
 ארויסגענומען וויגעלע פון דאס געטאן׳ נעם א הענט די אויף
 ארויס־ דאס מלכה פון צימער אין און מלכה דער צו גלייך און

געטראגן•
 און געווארן׳ געבראכט מלכה דער צו איז קינד דאס און

 און צוגעכאפט׳ ברוסט מלכהס דער צו זיך האט קינד דאס
 הוגגעריג און געריג און לאנג׳ פון פארחלשט ווי און דארשטיג

 און פארלוירן באלד׳ זי פארלוירן ווי און צוגעכאפט׳ זעהר׳
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 און ברוסט־טרויב׳ די געפונען און געזוכט אימפעט מיט צוריק
 איילנדיג׳ געפינען און זוכנדיג זי אזוי און פארלירנדיג זי אזוי
 גאנצן מיטן אטעמל׳ גאנצן מיטן און זויגן צו לסוף שוין האט

• • • אנגעהויבן זויגן צו און אטעמל
 דאן מלך דער און געווארן׳ מוטער דאן איז מלכה די און

 דער און באקומען׳ יורש א האט מלוכה די און פאטער׳ א -
 און לעבעדיגן א אנדערן: אן אוסזעהן אן - פאלאץ גאנצער

 איז זעהר• פרייליכן א און צופרידענעם א אויפגעלעבטן׳ אן
 און פאלאץ ן ר ע ס י ו א אויך באלד בשורה די און פרייד די

 דער האט ארויס׳ הויפט־שטאט גאנצער אויף און גאס אויף
 אראפגענומען׳ שווארץ־פאנען און טרויער־פאנען די באלד עולם

 אויפגעהאנגען׳ פארביגע און פרייד־פאנען ארט זייער אויף און
 פארן אויך און זעהר ר ע ס י ו ר ג א און עולם דער זיך האט

 און געטומלט׳ און גערעשט און צונויפגעקליבן׳ זיך פאלאץ
 מען האט דעסמלך; געווינשעוועט און געשאלט און געיובלט

 ארויס־ ער איז פאלאץ׳ פון ארויסגערופן אויך דערנאך אים
 אלטער׳ דער באבע דער מיט זייט איין זיין ביי און געקומען׳

 באגלייט; בעטלער דעם פון בבאן פון צווייטער זיין ביי און
 הינטער און הינטן און זייטן׳ ביידע פון באגלייט אים זיי האבן

 גוטע די אלע׳ מקורבים די און הויף־לייט די זיך האבן זיי
 האט באוויזן; אלע דאקטוירים די אויך און מלך פון פרייבט

 עולם דעם ער האט מלך׳ דער פארגעשטעלט׳ אזוי דאן זיך ער
 גע־ גליק־אים־באגערן זיין פאר און ווינשעווען זיין פאר

 זיך און אים פאר פארנויגט זיך און געדאנקט דאנקט׳
 דאן, און עולם׳ מיטן פרייד גרויס מיט און געגריסט

 אלטער דער אויף דערנאך און בבאן אויף פריהער און
 אוים־ עולמס דעם און קוק עולמס דעם האט אנווייזנדיג׳

 און אנגעוויזן זיי אויף געקערעוועט׳ זיי אויף מערקזאמקייט
געזאגט: אזוי
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 וואס די מיינע׳ פריינט עיקר דער אז עולם׳ וויסן׳ זייט —
 דער־ הערצער אונזערע און פארשאפט פרייד די אונז האבן

 און שטייענדיגע; א ד אטא און די אטא זיינען פרייט׳
 מיר האבן זיי דערנאך און אויבן׳ הימל אין וואס דעם׳ פריהער
פארדאנקען• צו פרייד אונזער און גליק אונזער

 בבאן אויך און באבען אלטער דער אויך עולם דער האט
 היט מיט און הענט מיט און ארויפגעשריגן זיי צו אפגעדאנקט׳

 געקרוינט און געהויכט און ארויפגעפאכט זיי צו געפאכט׳ זיי
 צייט לאנגע א אויך און אזוי זיי מען האט אופן? פאלקס א אויף זיי

 נישט זיי אריינגיין און צוריק און גאניק אויפן פארהאלטן
 דער זאל און פארהאלטן׳ נאך זיך זיי זאלן "און - געלאזט׳

 עולם דער אז און דאן׳ און — זיי״• אין אנקוקן נאך זיך עולם
 דער זיך האט קוקן׳ מיט שוין באנוגנט און אנגעקוקט זיך האט
 אויס־ בבא אויך דאן און אלטע׳ די באבע די דערנאך מלך׳

 מיט׳ דער אין און אויסגעדרייט׳ עולם צום זיך געקערעוועט׳
 געמאכטער דער ווארע דער אין מקורבים און הויף־לייט פון און

 דער צו זיך זיי האבן דורכגעגאנגען׳ זיי זיינען דורכגייענדיג׳
 אומגעקערט׳ ארויסגעקומען׳ זיינען זיי וואנען פון און טיר׳
 פאלאץ פון צימערן די אין צוריק און פאלאץ׳ אין צוריק און

אריינגעגאנגען•
 טיש א פאר עס־צימער׳ אן אין בבא׳ן דאן מלך דער האט

 אוועקגעזעצט אים און געבראכט׳ געגרייטן גוטן אלעם מיט און
 בבא׳ן און תמיד׳ פון ארט זיין אויף אליין מלך דער טיש׳ פארן
 איז געזעצט; האנט רעכטער זיין ביי און זייט זיין ביי האט

 אלע און הארן אלע און געווען׳ גרויסע א און סעודה א דארט
 יענער צו געווען גערופן זיינען מלוכה דער פון אנגעזעהענע

 און דערלאנגט׳ משקאות און מאכלים דארט מען האט סעודה׳
 און פארגעניגן זיך זעלטן׳ זיינען מלך ביים אויך וואס אזוינע׳

 געפרייט און געטרונקען און געגעסן און אנגעטאן׳ וואויל-טאג
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 אונטער־ צייט גאנצע די האט מלך דער און עסן; בשעת זיך
 צו זיך און אים׳ אן דערמאנט זיך וויילע אלע בבא׳ן׳ געהאלטן

 דאס און געוואלט: אנטון פארגעניגן אים און געקערעוועט אים
 זאל און פרייען׳ זיך ער זאל און שענסטע׳ דאס און בעסטע׳

 האט סעודה די אז און לסוף׳ און מלך• דעם טון צוליב ער
 ענדיגן ביים זיך האט סעודה די אז און לסוף׳ און געענדיגט׳ זיך

 הויך און בבא׳ן צו געקערעוועט מלך דער זיך האט געהאלטן׳
קערעווענדיג: אים צו זיך געזאגט׳ אזוי און אלעמען׳ פאר און

 אויסרעדן! וועט מויל דיין וואט בעטלער׳ איצטער׳ און —
 קיין און זיין׳ טייער נישט מיר וועט זאך קיין און ווייס: און
 איצט ווארט דיין פון און דיר פון חשובער׳ נישט מיר זאך

ארויסגערעדטן•
 דאן האט - איך׳ דארף זאך יין ק און מלך׳ גארנישט׳ —

 און אויפגעלייגטקייט זיין אויף פארשלאג׳ מלכם אויפן בבא
אפגעענטפערט• אל־באצאלן־גרייטקייט זיין אויף

 און פארחידושט מלך דער זיך האט — הייסטי וואט —
 געזעסן׳ טיש ביים זיינען וואט אלע׳ צו דערנאך און בבא׳ן צו

געווענדט• זיך חידוש־אויגן מיט
 איך דארף מתנות קיין מלך: גרויסער אזוי׳ און אזוי -

 דארף וואט און נישט׳ זיך איך נויטיג זאך קיין אין נישט׳און
בעטלער? א גאר דען

 טייער־ אנדערע און חפצים און זילבער און גאלד און —
? קייטן

 מיר איז טייערקייט גרעסטע דאס מלך: ליבער ניין׳ —
 מיינם גליק גרעסטע דאס זיץ׳ איצט טיש דיין ביי וואט דאס׳

 איך דארף מער און באגליקט׳ ך י ד האב איך וואט דאס׳ איז
אצינד• אפ נישט מיר גייט מער און נישט׳

 און געשיכטע זיין בקיצור מלך דעם בבא האט דא און
דריי אז און דערציילט׳ פאסירט׳ אהער ביז האט אים מיט וואט
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 ער האט צוויי אז און באדארפט׳ דערסרייען ער האט מלכים
 לאזן׳ וועג זיין אין זיך מוז ער און אצינד און דערפרייט׳ שוין
 און ארט איין אויף און זעהר׳ נויטיג אים איז וועג דער ווייל

מער• פארהאלטן נישט זיך קאן ער
 פון זיך ער האט בבא׳ן׳ פארשטאנען דאן מלך דער האט

 ביי און צייט א נאר אים און אפגעזאגט׳ באשענקען צו אים
 אויך בבא זיך האט געבעטן• אפרוהען זיך פאלאץ אין אים
 דעם געדאנקט ם דע פאר אויך און אפגעזאגט׳ אפרוהען פון

 שוין איז געענדיגט׳ געהאט סעודה די שוין זיך האט מלך•
 זיך האט געווען׳ טונקל עס־צימער אין און פארנאכט דאן
 זיין אויגן די מיט און אויפגעהויבן דאן ארט זיין פון בבא

 איבער־ קינדער־צימער אין פריה דער אין האט וואס טארבע׳
 דארט זי און ארומגעקוקט אויגן די מיט זיך געזוכט; געלאזט׳

 גע־ ערלויבעניש אן מלך ביים שוין ער האט געפונען; נישט
 האט ער לאזן: קינדער־צימער אין אים זאל ער בעטן׳ וואלט
 מינוט דער אין אבער זיך האט פארגעסן• טארבע זיין דארט

 פירט עס־צימער אין וואס און צימער׳ א איינעם פון טיר א
 זיך האט צימער פון שוועל דער אויף און אויפגעעפנט׳ אריין׳

 איינגע־ עפעס אין און האנט׳ אין זאך א מיט באבע אלטע די
 שוועל דער אויף און אריינגעגאן׳ זי איז באוויזן; זיך וויקלט׳
 גע־ טונקל אין עס־צימער׳ אין זיך זי האט געבליבן׳ שטיין

 צווישן און ארומגעקוקט׳ פארנאכטישן׳ דעם אויף און ווארענעם
 זיצב־ זייטן־טיש די ביי די געסט די צווישן און געזוכט עולם
 בענקל איין פון און צווייטן צום זיץ־ארט איין פון און דיגע׳

 האט זי וואס זי׳ האט ארומגעגאן; אויגן די מיט אנדערן צום
 צום דאן זיך זי האט עולם׳ צווישן געפונען ט ש י נ געזוכט׳

 אויף אויך און דאן׳ און געווענדט אויבן־אן צום און מלך־ארט
 זיך־ א שוין בבא׳ן דארטן זי האט אנגעשטעלט׳ קוק איר דארט

 זוכנ־ עפעס און זיך־אדומקוקנדיגן א דערזעהן׳ אויפהויבנדיגן
246



 געזוכטע׳ דאס געפינען נישט און ארומזעהענדיגן זיך א דיגן׳
 צו זיך זי האם בבא׳ן׳ צו געקערעוועט אלטע די דאן זיך האט
געזאגט: אזוי און אנגערופן אים

ביט אייל און אויס נאר האר בעטלער׳ אויף׳ האלט —
 פון צימער׳ פון שוועל דער פון אלטע די איז דא און
 אויף צייט גאנצע די און געשטאנען איר אויף איז זי וועלכער

 צוגעגאן׳ בבא׳ן צו זי איז אראפגעגאן׳ אויפגעהאלטן׳ זיך איר
 געהאלטן׳ האנט דער אין האט זי וואס זאך׳ די אים זי האט

 גע־ אזוי אים און דערלאנגט אים עס זי האט אויסגעשטרעקט׳
דערלאנגענדיג: דאס זאגט׳
 ס׳וועט און עס נעם בעטלער׳ וואלף־ציינדל׳ א איז דאס —

 בא־ עלטערן מיינע פון איך האב דאם • • • קומען נוץ צו דיר
 פון אזוי און ׳ ע ר ע י י ז פון - עלטערן ע נ י י מ און קומען׳
 פון אונז ביי גייט זאך די און דור־דורות׳ פון אזוי און דורות׳

 • • • זיין מתנה א דיר עס זאל און איבער׳ האנט צו האנט פון
 זיך אין האט וויסן׳ דו זאלסט כח׳ א און אייגנשאפט אן און

 אלע און עס׳ קרעפטיגט הערצער אלע אז וואלף־ציינדל׳ דאס
 נאר ווער און הארץ׳ א פון עס פארטרייבט שרעקן און מורא׳ס

 פאר וואס נאר ווער און ס׳האט׳ מורא אדער פחד א פאר וואס
 און האלז אויפן דאס זאל דער באאומרוהיגט׳ אים אומרוה אן
 פון זיך וועט אומרוה דער און — טראגן באר צייט שטיקל א

 מיט ווי אים ביי וועלן מורא די און פחד דער און אפטאן׳ אים
• • • עס נעם ווערן• צוגענומען האנט דער

 דאס איר ביי אלטער׳ דער געדאנקט בבא דאן האט
 געדאנקט• מאל צווייט א איר און צוגענומען וואלף־ציינדל

 ער זאל און געקערעוועט: שוין מלך צום דאן זיך ער האט
 פון וויל ער און ערלויבן׳ אפגיין קינדער־צימער אין אים

 דער דערלויבט אים עס האט נעמען• טארבע זיין דארט
 שטיקל א זיך וויילע׳ א אויף אוועקגעגאן בבא אהין איז מלך׳
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 טארבע דער אין האט ער ביז און צימער׳ אין פארזאמט צייט
 די דערנאך האט ער ביז און אריינגעלעגט׳ ציינדל דאס

 אנגע־ שוין און דאן׳ און פארנומען׳ רוקן זיין אויף טארבע
 האנט אין שטעקן אויך און דערנאך און טארבע׳ מיט טאן

 דער וואו עס־צימער׳ אין צוריק זיך ער האט נעמענדיג׳ אריין
 האט אומגעקערט? געפונען׳ זיך האבן געסט אלע מיט מלך
 אפגעזעגנט זיך און אוועקגעשטעלט מלך פארן באלד זיך ער

 גליק־ווינשונ־ אלע און געזעגנט מלך דער אים האט מלך׳ מיטן
 אלע מיט אויך דערנאך זיך ער האט געוואונשן; אים גען

 און געזעגנט׳ אלטער דער באבע דער מיט אויך און געסט
 און געבענשט אים האבן באבע די אויך און געסט די אויך

 גוטס־באגערנדיגע אים די אלע פון ער האט געווינשעוועט?
 און אלע׳ צו אויסגעקערעוועט זיך און פארנומען ברכות די

 צי־ פון און דעמאלט און אויסקערעווען׳ זיך נאכן און דאן׳
 שטיל האט ארויסגייענדיג׳ פאלאץ פון אויך און יענעם מער
 הויפט־ אין און גאס אויף שפעטן אין שוין פארנאכט אין און

געטראפן••• זיך שטאט
# *

 און ארויסגעגאן׳ הויפט־שטאט דער פון איז בבא און
 ווייטער זיך האט בבא און פארלאזט׳ מדינה צווייטע די אויך

 ווייטער און גענומען׳ וואנדערן ווידער זיך און אוועקגעלאזט׳
 צום אונטער־הימל־פארנעם איין פון און ארט צו ארט פון

 אין צייט צו צייט פון ער האט ווידער און געגאנגען׳ צווייטן
 פלעגט אנגעשלאגן• זיך קליינע ישובלאך אין און פעלדער

 א און נאכט׳ א נאר מאל א און אפשטעלן׳ זיי אין זיך ער
 פלעגט פארברענגען; דארט טאג א מיט אויך נאכט א מאל

 זיי פון אויך דערנאך פלעגט׳ ער וויפיל אפזיין׳ דארט ער
 פעלד׳ אין אוונט אויף און פארנאכט א אין אמאל ארויסגיין׳

248



 דער זון־ליכטיגקייט דער ערב און פארטאג א אין אמאל און
 די אין און איבערלאזן אזוי זיי ער פלעגט אויפשיינענדיגער;

 און אהן־בוימערדיגע די אין צעעפנטע׳ ווייט די אין פעלדער
 זיי־ האריזאנטן און אוועקגיין׳ זיך אהן־וועלדערדיגע די אין
 און הימל און געלעגן׳ אפענע און צעשפרייט אים פאר נען

 פאר־ נישט גארנישט מיט זיך פלעגן האריזאנטן ביי ערד
 דארט זיך און אזוי און — פארשטעלן! אים פאר שטעלטן

 ארומבלאנקענדיג׳ דארט צייט א און אזוי און ארומדרייענדיג׳
 א מיט א אויף און פעלד א אויף צייט צו צייט פון פלעגט

 און אראפלאזן ערד דער אויף דאן זיך פארהאלטף זיך מאל
 שפי־ זיין דארט פון צעשנירעווען׳ זאכן זיינע מיט טארבע די

 אין און שטיל און ארויסנעמען׳ כישופדיגס זיין און געלע
 פארגאנגענהייט זיין. אויף אמאל פלעגט אריינקוקנדיג׳ דעם

 צוקונפט׳ זיין וועגן אויך אמאל ווען זעלטן און טון׳ קוק א
פרעגן• פאר שטייט אים רואם און

 סך א אזוי און מאל׳ עטליכע אזוי און מאל איין אזוי
 ארויסגעגאן• מדינה לעצטער דער פון איז בבא זינט און מאל׳

 זיך האט בבא׳ן און וועג׳ פון געווען מיד שוין איז בבא און
 בא־ קיין און געטראפן נישט טרעפעניש קיין צייט גאנצע די

 אים זאל וואס מענש׳ קיין נישט באגעגנט׳ נישט געגעניש
 זאל וואס גייער׳ און פארער קיין נישט און קומען׳ אנטקעגן

 פארגע־ א ווי און עלנט זיך ער האט אניאגן? הינטן פון אים
 קיין אויך און ישובן קיין אויך און ארומגעדרייט סענער

 צער גרויס דערפון ער האט באגעגנט? נישט וואוין־ערטער
 ער האט באפאלן• אים זיינען זארגן און יסורים און געהאט׳

 אפגע־ זיך פעלד א אויף מיטן א טאג א אין און אמאל זיך
 און געבליבן׳ שטיין און פארהאלטן זיך וועג פון און שטעלט

 און זון אונטער פרייען׳ אין פעלד אין ליכטיגן׳ אין טאג אין
 אויפ־ אזוי זיך ער האט גרויסער; איר שיינענדיגקייט אונטער
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 און זיך׳ וועגן עפעס און וויילע א געזאמט און געהאלטן
 זיך ער האט געטראכט׳ חוץ־זייךלאגע וועגן אויך ווי עפעס

 זיך ער האט טראכטנדיג׳ באראטן און באדענקט עפעס ווי
 אויפגעכאפט זיך ער האט דערמאנט׳ עפעס ווי און דערנאך

געזאגט: אזוי זיך און
 דאס זאל ווייזן׳ דאס זאל בבא••• שפיגעלע׳ דאס -

 גיבן• אין טרעפן דיר וועט וואט און פאר דיר שטייט וואט זאגן׳
 די און אראפגעלאזט ערד דער אויף זיך האט בבא און
 ארויסגע־ שפיגעלע דאס דארטן פון צענומען׳ זיינע טארבע
 אנגעהויבן׳ איינקוקן זיך דעם אין און קוקן דעם אין און נומען

 צייט א און צייט א געווארט און געזאמט שפיגעלע דאס האט
 איז געענדערט? נישט אויסזעהן דאס און געביטן׳ נישט זיך

 נאר און ליכטיג געווען׳ גלאבציג און קליין תמיד׳ ווי דאס׳
 אפגעשפיגלט׳ זוניגע דאס טאגעדיגקייט דאס נאר און זון די

 בלויס א שטיקעלע׳ א נאר אויבן הימל דעם פון עס האט
 זו־ א מיט און לויטערס א און העלם א באוויזן׳ ריינס און

 ווייט־פאררוקטן; א אין ווינקעלע א אין און הימל אין נעלע
 קיילאכדיג־ אויפן זונעלע׳ אויפן געקוקט׳ בבא דערויף האט
 בלאסקענדיגקייט דעמס אויף און דערפון קליינקייט און קייט
 אזוי ער האט בלאסקען׳ אין פייער־פינקלען דעמס אויף און

 זונע־ דעם אונטער און שטיל ווי קוקנדיג׳ דערויף באמערקט׳
 עפעס זיך האט דארט׳ ווייטסטן פון און הימל אונטער פון לע׳

 רויכעלע א ווי און קליינט א באוויזן׳ ווייס א און וואלקנדל א
 איז הימלן א אויף זיך ס׳מאכט ווי און אפגעריסנס׳ אן נאר׳
 ארויסקו־ געשטאנען אזוי וויילע א און ארויסגעקומען׳ דאס

 - ארט׳ פון אפגעגאן נישט און גערירט נישט זיך און מענדיג
 זיך האט זיף באווייזן נאכן און אנקומען נאכן און דאן׳ און
 רייטער ווייטער א און רייטער א און פאמעליכן׳ צענומען עס

פארגעשטעלט• זיך האט בבא׳ן פאר און פערד א אויף
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 פערד דעם אויף און פערד דאס בבא האט דערזעהן און
 דארטיגן׳ א בייטאג א אין און שטיל ווי זיצנדיג׳ רייטער דעם
 א פאר ווי און האריזאנט א אויף ערגיץ׳ גרעניץ א אויף

 זיצט; איצט פערד זיין אויף רייטער דער ־אנהויב מדינה
 העלער אין און טאג האלבן אין גרעניץ דער אויף איז שטיל

 נישט קיינעם׳ פון באזוכט נישט איז פעלד דאס ליכטיגקייט׳
 ;דורכפליהענדיגן קיין פויגל קיין פון נישט און מענשן קיין פון
 פארנעמט און באדעקט און גראז דאס דארט איז גרין און

 קיינער און דעם אויף נישט קומט קיינער און אלעס דארט
 נישט באטרעט טריט קיינעמס און דארטן׳ נישט זיך ווייזט

 טאג־רו־ דאס נישט באשאטנט דורכפליה קיינעמס און גראז׳ דאס
 פערד זיין אויף איינער און רייטער דער נאר אליין היגקייט;

 און היט׳ דארט לאנד יענעם פון און גרעניץ די שטילן זיין
 אנהויב ביי און גרעניץ ביי שטילקייט דאס און טאג דעם

באוואכט• גרעניץ
 און רייטער אין בבא׳ איינגעקוקט אים אין זיך האט

 אויך זיצנדיגן׳ דארט פערד אויפן און רוהיגן אין ווייטן׳ אין
 אויף צוריק האט געדאכט׳ זיך האט בבא׳ן׳ אויף רייטער דער
 האבן געקוקט; אין־מיטן־פעלד־געפינען־זיך זיין אויף און אים
 מיט און מינוטן׳ אייניגע אויפגעהאלטן זיך און געשוויגן זיי

 רייטער׳ ן ט ש ר ע זיין האט בבא און - רגע איין אין און אמאל׳
 באוויזן׳ נאך יוגנט פריהער זיין אין אים זיך האט וואט דעם׳

 נאך און שטיבעלע אלטנס דעם האט ער ווען און פעלד אין
 איצט אים מיט זיך ער האט דערקענט׳ פארלאזט׳ טויט זיין

 א און אמאל מיט אים צו זיך ער האט שרעקליך׳ דערפרייט
 אנטקעגן׳ אים געטאן לאז א זיך ער האט געוואלט׳ טון ריס

 נאר שפיגעלע אין איז דאס אז••• פארגעסן׳ אבער ער האט
 שפי־ אין רגע דער אין און טאקע זיך האט רייטער••• דער

 איז געבליבן נישט און פארווישט און געביטן׳ מראה די געלע
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 געורען גישט ווי גלייך און זיך אפגעטאן און וואלקנדל׳ דאס
 וואלקן׳ אונטער פון געבליבן גישט רייטער דער אויך איז גאר׳
 אויס־ גלאזיג און גלאט פריהער׳ ווי גאר שפיגעלע דאס האט

 ווינקעלע׳ פון אריינגעשיינט דעם אין האט זון די און געזעהן׳
 מיט אנגעזעהן זיך האט הימל־שטיקעלע קליינע דאס און

 — און לויטערן׳ אין געקוקט׳ בבא דעם אין האט בלויקייט;
 רייטערס פון און געווען נישט שוין איז רייטער דער כאטש
 לויטערע׳ א און האפענונג א דאך זכר׳ קיין נישט שוין פערד

 נאכן אויך און אים ביי איז הימלשע׳ א און לייכטע א
געבליבן• זיי פון ווערן ן ד נ ו א ו ו ש ר א פ

 שפי־ דאס האט בבא און אויפגעהויבן׳ זיך האט בבא און
 פארשני־ צוריק טארבע די אריינגעלעגט׳ טארבע אין געלע

 געגאנגען און - טארבע מיט אוועקגעלאזט זיך און רעוועט׳
 פון און אדיין נאכט דער אין טאג יענעם פון געגאנגען׳ און

 געשפאנט און מארגן׳ אויף טאג אין^צווייטן אויך נאכט יענער
 ישובן קיינע און ערגיץ׳ אין אפגעשטעלט נישט שוין זיך און
 שוין מער ווי און געזוכט׳ נישט שוין דערפלאך קיינע און

 די אין זיך גענויטיגט נישט שוין מער און געדארפט נישט
 שפאנענ־ ווייטער און ווייטער אלץ און אזוי און - דערפלאך׳

 די אונטער ערד און קאפ אויף הימל נאר און אזוי און דיג׳
 און געוואגלט געגאנגען׳ און געגאנגען אזוי און האבנדיג׳ פיס

מאל••♦ איין ביז געוואנדערט׳
 ליכטי־ א זוניגער׳ א בייטאג א דעמאלט איז געווען און

 האט העלקייט׳ מיט פול און לויטערער א העלער׳ א און גער
 הא־ א און גרויסן א אין געטראפן׳ פעלד א אין בבא דאן זיך

 ארוס ארומיגקייטן אלע אויף און פרייען א אין ריזאנטיגן׳
 זיך מיט דער אין דארט און אנגעקומען אהין ער איז אפן?

 גע־ באלויכטן און ליכטיג דאן פעלד דאס איז אפגעשטעלט׳
 און געגרינט גרינע דאס און גראז דאס דערויף שטאנען׳^האט
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 און געשטראלט האבן אראפגעקומענע זון דער פון און שטראלן
 שטילקייט א דעמאלט דארט האט גרינעם; אויפן געשפילט

 נאך־האלבן־טאגעדיגע א פעלדישע׳ א און רוהיגע א געהערשט׳
 היישעריקן׳ די נאר אליין קיינעם׳ פון געשטערטע נישט און
 מאל אלע זיינען גראז־זעגערס די און פליגן־שפרינגערס די

 אנדערן צום פעלד־באהעלטעניש איין פון און גראז צו גראז פון
 פארהאלטב־ זיך ארט אנדער אן אויף מאל אלע און געשפרונגען׳

געזעגן• און געזעגן און אפגעשטעלט׳ דארט זיך האבן *דיג׳
 דער־ יענעם מיטן אין און פעלד אין בבא דאן זיך האט

 ער האט דערזעהענדיג׳ פארהאלטן דארט זיך ער האט זעהן׳
 אויסגעדרייט זיך פעלד זייט אנדער אן אויף מאל אלע זיך
 און אפגעשטעלט: זיך אויגן די מיט זייט יעדער אויף און

 און שטיל האט ארומזעהן׳ נאכן און ארומקוקן נאכן און לסוף׳
 ווייטסטן דעם אויף שטילסטן׳ דעם דארט האריזאנט אויפן

 פערד א אויף און רייטער א קוים־אנגעזעהענעם׳ טאג אין און
דערזעהן• זיצן דארט

 האט רייטער׳ אין איינגעקוקט וויילע א בבא זיך האט
 באטראכט׳ זיצן דארט פערד זיין אויף ארט זיין פון אים ער

 אים אנקוקן נאכן און באלד און אפגעבאטראכט׳ אים ער האט
 און פארלאזט׳ פעלדיש זיין און ארט זיין ער האט שטילן׳
 הארי־ צום זיך האט גייענדיג׳ דאן מיט דער מיט און גלייך
 אוועקגעלאזט• זיך געשטאנען׳ איז רייטער דער וואו און זאנט׳

 פאר־ א און טאג אין רייטער דעם ער האט אונטערגעקומען׳
 לייצעס מיט און אפגעלאזטן אן געטראפן׳ טאג אין שמאכטן

 געוויינט ווי און קוקנדיגן א און שווייגנדיגן א אפגעלאזטע׳
 ער האט דערנעהענט׳ אים צו בבא זיך האט - קוקן׳ צו אזוי
 אזוי און געווענדט׳ שווייגעדיגקייט זיין צו און אים צו זיך
 טאג מיט און אנגערופן זיך האט ווענדנדיג׳ אים צו זיך און
געבענשט: אים ברכה מיט און



רייטער• גאט־העלף׳ א —
בעטלער• יאר׳ גוט —
 דער דא ווארט וואס אויף און דא שטייט וואס און —

רייטער?
אנקומענדיגע• פרעמד דער פון און בעטלערם אויף —
בעטלערסי די ער דארף וואס אויף און -
 פון באפויל דעם היט ער און געהייסן׳ האט מלך דער —

מלו
בעטלערס? די מלך דער דארף וואס אויף און —
איינער• זאך א איבער און מעשה א איבער -
אזוינס? וואס און -
 דארף ער אבער זעהר׳ לאנג און דערציילן אויף ס׳איז —

 זאל באגערט׳ און וויל ער אויב און דערציילן׳ ז ו מ ער און
שענקען• אים צייט ביסל א און אויסהערן אים ער

 פארן שטיל זיך האט בבא און באוויליגט׳ האט בבא און
 איז רייטער דער און אוועקגעשטעלט׳ פערד פארן און רייטער

 געזעם זיין און געביטן נישט ארט זיין געבליבן׳ אויבן פון
 פעלדישן׳ א קול א מיט און שטיל און פארענדערנדיג׳ נישט

 געוויינט נישט שוין לאנג פון ווי און פארדומפענעם א מיט ווי
דערציילט: אזוי און אנגעהויבן מעשה די גלייך האט רעדן׳ צו

 גע־ מעכטיגער א און שטארקער א איז מלך אונזער —
 גע־ חיילות און הארן האבן גבורה זיין און קול זיין פאר ווען׳

 די פאלק דאס האט אויסזעהן און שטאלץ זיין פאר ציטערט׳
 און מיילער האבן באפויל און ווארט זיין צו געבויגן׳ קני

 איז באגער זיין און ווילן זיין צו און צוגעהערט׳ זיך אויערן
געווען••• נישט פארהאלט קיין און גרעניץ קיין

 שטארקער א וואו פארוואלט: מאל א מלך דעם זיך האט
 זיין אין און אים צו זאלן לאנד׳ זיין אין גבור א וואו און

 ראנגלען׳ זיי מיט זיך וויל ער ווערן׳ געבראכט הויפט־שטאט
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 עם מען האט אויספרובן• כהות זיינע אלעמען מיט רויל ער
 גע־ וויסן צו מדינה גאנצער דער אויף און לאנד גאנצן אויפן
 ארויס־ הויפט־שטאט דער פון זיך האבן רייטערס און געבן׳

 די און געווען׳ מודיע שטעט נאהענטע די אין און געלאזט
 אין - ווייטערע די אזוי און ווייטערע׳ די אין - נאהענטע

 ידיעה די ביז און מער׳ און מער אלץ אזוי און ווייטערע׳ נאך
 און צעטראגן׳ מדינה דער פון ווינקעלאך אלע אין זיך האט
 דער־ זיינע גרעניצן אלע ביז האט מלכם דעם ווילן דער ביז

גרייכט•
 אלע פון און ערטער אלע פון מען האט געווען׳ אזוי איז

 אויס־ שטארקסטע די און געזונטסטע די פארווארפנסטע די עקן
 ווע־ און ארט׳ זיין אין געשמט ס׳האט נאר ווער און געקליבן׳

 האט אזוינעם׳ פאר נאר געקאנט האבן איינוואוינער די מען
 באדערפע־ אלע אויף און הוצאות אויף אויסגעקליבן׳ זיי מען

 פארן׳ זיי זאלן און גיין זיי זאלן און מיטגעגעבן: זייערע נישן
 גבורה זייער מלך דעם זיי זאלן און פרובן׳ זיך זיי זאלן און

 וויפיל און געפארן׳ און געריטן געגאנגען׳ זיי זיינען באווייזן•
 הויפט־ דער ביז פארן מ׳דארף וויפיל און רייטן מ׳דארף
 זיי האבן אנקומענדיג׳ אהין און לסוף און — שטאט׳

 צום און הריף צום בינטלאך־ווייז און איינציגווייז זיך
 יעדערער און צונויפגעקליבן׳ זיך מלך פון טויער פאר
 קו־ זיין וועגן האט יעדערער און ארט׳ זיין וועגן האט
 פארשריבן׳ און צוגענומען זיי מען האט געווען• מודיע מען
 איינ־ צו וואו און זיין צו וואו ארט׳ זיין יעדערן זיי מען האט

 און דערגרייכן׳ וועט רייה יעדערנס ביז און אנגעוויזן׳ שטיין
 קו־ וועט צייט זיין אים מיט זיך ראנגלען צו און אים צו ביז

 דערווייל און זיין׳ פריי זיך ער זאל און דערווייל און מען׳
 צע־ זיך זיי פלעגן טון• זיך׳ וויל ער וואס זיך׳ ער זאל און

זיין אויף זיי פון יעדערער זיך פלעגט אנגעפארענע׳ די גיין׳
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 בא־ זיין אויף יעדערער און דעם־אים־אנגעוויזענעם׳ ארט
 און פארבראכט׳ יעדערער דארט האט אוועקגיין׳ שטימטן

 און געגעסן און פארברענגען׳ צו געגלוסט אים זיך ס׳האט ווי
 ער ווי יעדערער און אנגעטאן׳ זיך פארגעניגן און געטרונקען

 נישט־ און פריי און אזוי און - פארגעניגן׳ פארשטאנען ה$ט
 פוסט־און־בטל און ליידיג און אזוי און זיינענדיג׳ פארנומען
 זיך הויפט־שטאט דער אין טעג גאנצע די פלעגן גייענדיג׳

 טעג גאיצע ארומדרייענדיג׳ זיך און אזוי און ארומדרייען׳
 לי־ און טרינק־ אלע און פרייד־הייזער אלע נעכט גאנצע און

אנפילן•♦• זיך מיט בע־שענקען
 זיין ווען און אנדערער׳ אן פלעגט צייט צו צייט פון און

ווערן• גערופן הויף זיין צו און מלך צום געקומען׳ איז צייט
 דארטן׳ פון אים מען האט אנקומען• אהין ער פלעגט

 א און אנטון אן דעם׳ אויף אויפגענומענער אן מענש׳ א און
 צו א שטייפס׳ א און לייב־קאלירנדיגס א מין׳ אזא גרינגס

 דעם מיט און זיך ראנגלען אויף צושטייענדיגס׳ הויט דער
 איבער־ אים מען פלעגט געבן; ארויסגיין׳ מלך אנטקעגן אויף
 ארוים־ אזוינע באשיטאכצן און זייפן אויך און גבור׳ דעם טון׳

 לעפל־הענט די אויף און מאכן׳ צו גלאט הענט די אויף געבן׳
 ארויס־ דאס זיי מען פלעגט גלאט־ווערן; נאכן אפטריקענען צו

 און דאן׳ און - ארויסטרעטן׳ צום מאכן גרייט זיי און טיילן
 דער אז און דעמאלט׳ און געווארן׳ גרייט איז גבור דער אז

 דער צו אים מען פלעגט אפגעטאן׳ שוין אלץ האט גבור
 א ארט אן צו און אריין הויף אין באשטימטער׳ דער צייט׳

 טעאטער־ א און צירק־בנין א דארט איז ברענגען; באשטימטס
 האלב־עפל־פארעמ־ א און קיילאכיגער א — געשטאנען געביי

 פערטע די נאר און פארמאכטער א זייטן דריי פון און דיגער׳
 איז געקערעוועט־געווען׳ קוק־פלאץ צום איז וואס די זייט׳
 בענק שורות זייט אפענער דער פאר זיינען געשטאנען: אפן
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 דער עולם׳ דער זיך פלעגט אהין און געווען׳ ווייס־געפארבטע
 דעם מען פלעגט צונויפקלייבן? זיך מלך־איינגעלאדענער׳ פון

 שוין זיך עולם פארן און אפענעם אין אריין׳ בנין אין גבור
 אוועקשטעלן אים מען פלעגט ברענגען׳ צונויפגעקליבענעם׳

 אויפגעבומענער׳ דערויף דער מענש׳ דער פלעגט עולם׳ פארן
 פלעגט אנרופן׳ באמען ס ט א ט ש זיין און נאמען ס ר ו ב ג דעם
 האבן מבינים און גבור׳ דעם דאן באטראכטן שטיל עולם דער

 אויך און מאל א און באטראכט׳ גלידער און אברים זיינע
 נאהענט־נעבן־זיי־זיצנדיגע די און זייערע שכנים די אנדערע׳
 באטראכטן אזוי אים זיי פלעגן אברים! זיינע אויף אנגעוויזן
 אויפהויבן׳ זיך ערטער די פון אויך און מאל א און זיצנדיג׳

 שטאלט זיין און גוף־געביי זיין אויסזעהן׳ ן צ נ א ג זיין אום
 קוקן׳ אזוי אים אויף מען פלעגט באטראכטן׳ צו שטאט און
 פארנעמקייט זייער פלעגט עולם׳ אויפן גבור׳ דער אויך און
 דאס און אנגעטאן זייער זעהן׳ פיין־בארוהטקייט זייער און

 היימישקייט זייער און הויפישן יחוס זייער האלטן־זיך־זייערס׳
 און - באטראכטן׳ זיי ער פלעגט מלך׳ צום נאהענט־זיין און

 נישט אין און טאץ א אין - קלונג׳ ערשטער אן און דאן׳
 ארויס־ מלכס וועגן פלעגט - עולם׳ פארן אנגעזעהענער קיין

 קלונג••• א קלינגען• באלד־ארויסקומען מלכם וועגן און טרעטן
 גבור דער און קלונג••• צווייטער דער און צוויי׳ און וויילע א

 פלעגט גבור דער און ארומדרייען׳ זייטן אלע אויף זיך פלעגט
 דרי־ דער און דאן׳ און - ארומזעהן׳ ארום־און־ארום אויף זיך

 נישט פון קייט א פון פלעגט מלך דער און קלונג••• טער
 פאראויסגעזעהענער׳ פריהער פון נישט און געדיכטער קיין

 און ארויסקומען ארט׳ יענעם אויף און אנקומען אנקומען׳
ארויסווייזן••• זיך גבור אנטקעגן
 דעם פלעגט גבור דער נאר ווי זיין: פלעגט אזוי און

 אין דערזעהן׳ מלכותדיגן זיין אין און אנגעטאן זיין אין מלך
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 נאר ווי און באשיינטן! גאלד־פליטערלאך מיט און רייכן זיין
 שטאלץ און הויך זיין מיט אים פאר זיך פלעגט מלך רעד

 קערפערליכן׳ פעסטקייט און קערפער זיין מיט פארשטעלן׳
 פארזיכערטקייט זיין מיט און פאראויס־טרעטנדיגן זיין מיט
 זיין מיט אזוי דאן פלעגט מלך דער ווי און געוויסן׳ אויף

 מיט און דערנעהענטערן זיך גבור צום דרייסטן טראטדעם
 פנים זיין פאר און אנטקעגן אויפגעהאלטנקייט און בטיחות זיין

 גבור־ זיין און מוט זיין באלד גבור דער פלעגט אזוי - קומען׳
 פון איינעם פאר באלד זיך ער פלעגט נאזוי פארלירן׳ דיגקייט

 געהארב־ א אים צו און אונטערטעניגן אן מלכם פארן פאלק׳
 צובאים פלעגט מלך דער אז און דאן׳ און דערפילן׳ זיך זאמען

 און אננעמען זיך אים מיט אויף אנהויבן׳ אויף און האנט זיין
 אים גבור דער פלעגט אזוי אויסשטרעקן׳ זיך־ראנגלען אויף
 קיין נישט גבורדיגע׳ קיין נישט און העבט קיין ט ש י נ שוין

 מלך דעם באגלויבטע־אין־זיך קיין נישט און פארזיכערטע
 שוואכע פאר א און קנעכט פאר א ווי נאר דערלאנגען׳ צוריק

 גרויסער׳ מיט אפגעלאזנקייט מיט און נאכגעגעבנקייט מיט און
 אהב־ מיט אויגן מיט און קוקנדיג׳ מלך צום פנים א מיט און

 דאן אים פלעגט מלך? פארן דרייסטקייט אהן שוין און מוטיגע
 — צוויי און איינס — אים ער פלעגט מלך׳ דער טון נעם א

 גע־ בעסער איז אים פאר ווי און געוואלט׳ האט ער ווי און
 אים אויף געקוקט און געהאלטן אזוי אים אננעמען׳ אים ווען

 אויף געגעבן׳ צייט נאך ווי און גרויסמוטיג נאך אים וויילע׳ א
 זיך פלעגט קומען׳ ך י ז צו אויף ווי און באדענקען צו זיך

 בא־ זיין אן און לאגע זיין אן און באדענקען באלד גבור דער
 געווען: שפעט דעמאלט אבער שוין איז דערמאנען׳ זיך רוף
 גע־ גונסטן זיין צו שוין טראט ערשטן דעם האט מלך דער

 די פון און גבור פון פארלוירנקייט די האט מלך דער מאכט׳
 שוין אצינד מלך דער איז אויסגעניצט; שוין מינוטן ערשטע
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 און אנטרעטער דער מאכט־האבער׳ דער און אנהויבער דער
 נעם א אים ער האט געווען׳ לאגע בעסערער דער פון דער

 פארן און צוויי און וויילע א און ארומגענומען׳ און געטאן
 ארומגענומען־ווערן נאכן און באלד און - געהאלטן׳ אים עולם

 קרעם־ אין אים צאמען מלכם פון און קלעם מלכם פון גבור׳ פון
 בויגן זיך רוקן־ביין זיין אויך עולם דער שוין האט טיגקייט׳

 אים האט מלך דער ווי געזעהן׳ דרייען זיך זייטן אלע אין און
 צווייטער דער אין אים האט ער ווי און געדרייט׳ זייט איין אין

 גבור דער און געלאזט׳ זיך האט גבור דער און געבויגן׳ זייט
 מינוטן אייניגע נאך און דאן׳ און - לאזן׳ געמוזט זיך האט

 אהנמעכטיג־ און גענויטקייט נאכן און דעמאלט׳ און אזוינע׳
 ווי און שוואך שוין האט גבור דער און גבור׳ פון קייט

 זיך זיינער פלייצע דער אויף און צוריק אויף אונטערגעבראכן
 מלך דער און אים, ר ע ב י א דאן מלך דער און איבערגעבויגן׳

♦ געשמייכלט•• מאכטלאזיגקייט זיין אויף שוין האט
 גע־ האט עולם דער און איינגענומען׳ האט מלך דער און

 געווען׳ פארשעמט איז גבור דער און מלך׳ דעם פלעסקעט
 עולם דער און געשעמט׳ אויפשטיין זיך האט גבור דער און

 נישט בושה אין אים אום גבור׳ פון אפגעקערעוועט זיך האט
 — לאזן׳ צו זיך אויפהויבן אויף אליין אים אום און זעהן צו

 צייט צו צייט פון אזוי און מאל׳ אלע אזוי און תמיד׳ אזוי און
 אייג־ האט מלך דער און גבור׳ אנדער אן מיט מאל אלע און

 און ראנגלערייען אלע פון איז מלך דער און אלע׳ גענומען
 און גרויסער׳ בושה מיט גבורים די און ארויס׳ נצחון מיט

 איין ביז געשעמט׳ אנדערן פארן איינס זיך האבן גבורים די
• •• מאל

 אלע און מאל׳ לעצטן ביים שוין דאס איז געווען און
 פון קיינער ווייל געווען׳ נאך הויפטשטאט אין זיינען גבורים

 פאר־ צו הויפט־שטאט די אום ערלויבעניש׳ קיין נאך האט זיי
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 קיינער׳ אפגעפארן נישט נאך זיי פון איז באקומען׳ נישט לאזן׳
 און זיי פאר אום אומיסטן׳ געלאזט זיי האט מלך דער און
 האט בארימען׳ צו זיך נצחון לעצטן מיטן און אלעמען פאר
 א ער האט געוואלט׳ ווייזן גבורה און גרויס זיין אלע זיי ער

 שטאט גאנצער דער איבער מלך דער האט געגעבן׳ באפויל
 מאל לעצטן צום זיך וויל מלך דער געלאזט: אויסרופן און

 הויף־לייט די פאר נאר נישט מאל איצטיגס אבער ראנגלען׳
 ווער קומען׳ זאל און פאלק? גאנצן פארן אויך נאר זיינע׳

 צום דארפן אלע און קומען׳ אלט און יונג זאלן און וויל׳ סע
 שוין די אלע גבורים די אויך און ווערן׳ צוגעלאזט ראנגל־ארט

זיין♦ זאלן אפגעפארענע׳ נישט נאך און איינגענומענע
 און געווארן׳ באשטימט איז טאג דער און געווען: אזוי איז

 פאלק דאס און געקומען׳ איז גבור־ראנגל לעצטן פון צייט די
 אלע און הויף־לייט די אויך און צונויפגעקליבן׳ זיך האט

 פאר אפפארן פארן און גבורים׳ די אויך און מלך׳ פון נאהענטע
 בינטל גאנצן מיטן און צאל גאנצער דער אין האבן זייערן׳
צונויפגעזאמלט• זיך זייערן

 מען האט גבור לעצטן דעם ך י ו א און געווען׳ ס׳איז און
 מאכן צו גלאט הענט די אום געגעבן׳ באשיטאכצן און זייפן

 האט גלאט־ווערן׳ נאכן אפצוטריקענען זיי דערנאך אום און
 גרינגן אין אנגעטאן׳ פריהערדיגע אלע ווי און אים אויך מען
 בשעת מ׳טראגט וואס און לייב־קאלירענעם אין לייכטן׳ אין און

 ראנגל־ דעם אויף אנטון נאכן אים אויך מען האט ראנגלען׳
 ער איז ארויסגעפירטן ווייזן׳ זיך דארף מלך דער וואו ארט׳

 און באטראכט אים עולם דער האט גבור׳ דער ארויסגעגאן׳
 שטארק נישט־געוויינליך - ווייל גבורה׳ זיין אין באוואונדערט

 זעל־ א און קערפער א און געווען ער איז פעסט־געבויט און
 איז בוים פון שטאם א ווי און הויך און געהאט׳ האט טענעם

 נישט־גערירט־ א מיט שטאלצער׳ א און גלייכער א געשטאנען׳
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 ארום זיך ער האט שטאם; א פון האלטן־זיך א מיט און קייט
 וואס גרויסן׳ אויפן עולם אויפן און ארומגעקוקט׳ ארט׳ זיין

 באטראכט אים און צונויפגעזאמלט אויגן זיינע פאר זיך האט
 גע־ ער האט פארוואונדערונג? מיט געקוקט אים אויף און

 געריבן הענט די פאמעליך און געווען שטאלץ און שמייכלט
 און געווארט• ארויסקומען מלכם פון מינוט דער אויף און

 אים און געוואונקען ערטער זייערע פון אים צו האבן גבורים
 האט אויגן־בליקן; זייערע מיט געגעבן עצות אים און געלערנט

 האט געעצהט• אים האבן זיי ווי געטאן׳ און געפאלגט זיי ער
 דע־ אויך מאל׳ אלע ווי ארום׳ מינוט פאר א אין און דאן זיך

 דערהערט׳ געוויסער׳ דער טאץ דער אין קלונג דער מאלט׳
 דעם נאך און צווייטער׳ דער - מינוט ערשטער דער נאך און

 אז און דאן׳ און — געקומען׳ דריטער דער אויך איז צווייטן
 און מלך דער זיך האט געקלונגען׳ האט קלונג דריטער דער
 געריכטן׳ קיין נישט פריהער פון און ארט׳ אן פון דעמאלט אויך
 און שטאלטנער׳ נאך און שענער נאך און ארויסגעוויזן׳ זיך

 דער און - מאל׳ אלע ווי אויסגעפוצטער נאך און רייכער נאך
 מלך דער און אוועקגעשטעלט׳ גבור אנטקעגן זיך האט מלך
געבליבן• שטיין געגנער זיין אנטקעגן איז

 פנים אל פנים מאל׳ ס א ד מלך דער האט דערזעהן און
 ווי און אלע ווי ט יש נ ווי באגעגענענדיג׳ זיך גבור מיטן
 גבור דער איצט זעהט גבורים פריהערדיגע די נישט
 אוים־ געלאסענעראון געזיכערטער׳ רוהיגעראון עפעס אויס!

 זיך־ארויסווייזן מלכם דעם איצט גבור דער האט געהאלטענער
 פאלקיש־אונטערטעניג׳ ש ט א כ און באגעגנט׳ אנקומען און
 חוב זיין דאך אבער אפגעבנדיג׳ אים כבוד־מלכות כאטש און
 גענומען׳ זיך אויף האט ער וואס געדענקענדיג: זאך זיין און
 דאך האט מלך דער אז און געגאנגען׳ דאך איז דערויף אז און
 אויף אים האט ליין א מלך דער און ארויסגערופן׳ אים
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 געגעבן רשות גלייכן זיין מיט ווי און אים מיט זיך ראנגלען
 פאר טאקע דאס ער דארף געדענקען׳ דערום עס ער דארף —

 און פאלגן אונטערטאנען זיינע אזוי ווי באווייזן׳ מלך דעם
 מלך עגן ק און ן י י ל א אויך און באפוילן׳ זיינע טוען

 דאס געהייסן און באפוילן נאר האט מלך דער אויב אפילו׳
 דאס האט מלך דער און געטראכט׳ אזוי זיך ער האט טוף צו

 אויגן זיינע אין דאס האט און געזעהן פנים גבורס זיין אויף
 מלך׳ דער געווען׳ צופרידן דערמיט ער איז איבערגעלייענט׳

 אלץ־ אן און קיניגליכער א שמייכל׳ א פנים זיין אויף אים איז
 ראלע זיין אן באלד און דאך׳ און איבערגעגאן; פארגעבנדיגער׳

 שמייכל דעם באלד ■האט דערמאנענדיג׳ זיך ארט זיין אן און
 און שטרענגקייט מיט באלד האט אפגעטאן׳ פנים זיין פון און
 אזוי׳ און געווענדט זיך גבור צום גרויסער מיט ערנהטקייט מיט
 שטרענג־ די אויגן זיינע באלד האט ווענדנדיג׳ אים צו זיך און

 ן־ ג ל א ווייטער־אים־זיך־פ זיינע בליקן׳ זיינע און באפוילנדיגע׳
• • • אנגעשטעלט אים אויף הייסנדיגע׳

 דעם און שמייכל מלכם דעם גבור דער אבער שוין האט
 אים און פארשטאנען אים ער האט באמערקט׳ פריהערדיגן

 ווארט דאס ווי דאן זיך ער האט גונסטן׳ זיין צו אויסגעטייטשט
 זיין׳ זאל און טון׳ בשלמות זאל שליהות זיין אז און געגעבן:

 זיך האט שמייכל דער אז און דאן׳ און זיף וויל סע וואס
 באנעם זיין צו און אויגן זיינע צו און פנים׳ מלכם פון אפגעטאן

 קיניג־שטרענג־ דאס און מלך־ערנסט דער זיך האט גאנצן דעם
 האט געארט׳ נישט גבור דעם שוין עס האט אומגעקערט׳ קייט
 אויך שוין זיך ער האט מלך׳ דער אויסגעמאכט נישט שוין אים

 אים צו איז מלך דער אז און דערנאך און צעשמייכלט׳ ן י י ל א
 אנצונעמען זיך אים מיט אויסגעשטרעקט׳ הענט די צוגעטראטן׳

 אויסגע־ הענט זיינע אויך גבור דער דאן אים האט דערלאנגט׳ זיי
 נאר און פארזיכערטע און באגלויבטע׳ און פעסטע שטרעקט׳
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 אויסגעשטרעקט זיי ער האט געהארכזאמע׳ אליין גבור דעם
 און אנגעהויבן׳ האט מלך דער און אנגענומען׳ מלכם דעם און

 גוט האט מלך דער און אפגעשטאנען׳ נישט איז גבור דער
 נישט - מלכם דעם יענער און פארכאפט׳ הענט גבורס דעם

 גבור אויפן מלך דער האט פעסט; וועניגער נישט און ערגער
 נישט זיך האט גבור דער און געמאכט אנטריט ערשטן דעם

 זיי האבן געהאלטן? ווייטנס דער פון מלך דעם און געלאזט
 דאן מלך דער איז וויילע• א באטראכט און אנגעקוקט זיך

 שמייכלענדיגער א האט גבור דער און געווארן׳ ערנסטער
 גע־ זיך מאל צווייטן א און דאן מלך דער האט אויסגעזעהן׳

 בייגעשטאנען׳ מאל צווייטע דאס אויך איז גבור דער און פרובט׳
 גע־ קוק א גבור אויפן מלך דער מאל צווייטן נאכן אויך האט
 און רוהיג ער ווי שטרענגקייט: אין באטראכט אים און טאן

 ווייטנם פון אלץ און פארזיכטיג און געהיט זיף האלט זיכער
 מלך אויפן אנצוטרעטן נישט און זיכערן׳ א אפשיי אן מיט און
 געפאר־ נאר און זייט׳ זיין פון פארצונעמען גארנישט און

 סבנה־אויס־ און זייגענדיג וואך דער אויף ווי נאר און זיכטיגט
 אויפגעשטעלט זיך ערטער די פון עולם דער דאן האט מיידנדיג׳

 גע־ נאהענט ער איז אלעמען און גבור׳ דעם באטראכט און
 גליק אויף ווי און זייט זיין אויף ווי זיך האבן אלע און ווארן׳

 פאראינטערע־ מער נאך זיך האט עולם דער און געשטעלט׳ זיך
 אויפן קוקן צו אויפגעהערט נישט און געקוקט און סירט
 ווי אים האבן אלע און באגריסט ווי אים האבן אלע און גבור׳

 דערפילט מלך דער דאס האט באגריסנדיג? אונטערגעגעבן מוט
 געגנער זיין פון אויגן די באר רגע איין אויף ער האט אויבן׳ פון

 ענג־ און פול־געפאקטן אויפן עולם׳ אויפן און צוגענומען
 זיי מיט־גרויס־אינטערעס־קוקנדיגן׳ אויפן און צונריפגעדריקטן

 פוןאים זיינען אויגן אלע ווי באמערקט: ער האט געווענדט׳
 ־ ט נ א וואס דעם׳ צו זיינען בליקן אלע און אפגעקערעוועט׳
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 האט זעהר׳ פארדראסן אים עס האט געווענדט׳ אים ן ג ע ק
 ווידער באלד ער האט אנגענומען׳ הארצן פארן מלך דעם עס
 אים אויף און אנגעשטעלט געגנער זיין אנטקעגן און בליקן די
 און זיינעם׳ אויף קנעכט א אויף ווי געווארפן׳ בליק בייזן א

 אויף נישט שוין ווי און טון׳ געפעליגקייטן זיינע מוז וואס און
 אנטקעגן• ווידערשפעניגן א אויף ווי און געהארכזאמען קיין
 און גבור דער צוריק געטאן׳ קוק א אזוי אים אויף ער האט

 און מלכם דעם בליק דעם האט שטייענדיג׳ מלך אנטקעגן
 זיין מיט און זיך מיט נאר ווייל אפילו׳ דאן באמערקט נישט

 אום און פארזעהן צו נישט אום געווען׳ פארנומען איז זאך
 פארזעהן נישט טאקע ער האט רגע׳ קיין פארשפילן צו נישט

 געווען זיכער טאקע ער איז גארנישט׳ פארשפילט נישט און
 מאל׳ דריטן צום און דאן׳ און - זיינער׳ לאגע דער אין און
 מיט און אימפעט מיט גבור צום זיך האט מלך דער אז • און

 אים און איבעררעשן צו אים געטאן׳ לאז א אומגעריכטקייט
 האט מלך דער אז און וועלנדיג; ארויספירן רוהיגקייט זיין פון

 קלעם אין אים אום ארומגעכאפט׳ רוקן זיין ארום גבור דעם
 טון׳ צו געווען געוויינט איז ער ווי און׳ אים מיט און נעמען צו

 האט פאראויסגעזעהן׳ אבער דאס גבור דער האט באגיין׳ זיך
 בשעת ער׳ האט אומגעריכטן: אויפן געריכט אבער זיך ער

 נאך און מלך דעם ארומגעכאפט׳ אים האט מלך דער
 קערפער׳ פון אונטערנעם אן מיט און באצוואונגען׳ ר ע ס ע ב

 אן מיט און אן־אויף־דער־ערד־זיך־פעסט־אנשפארן׳ מיט און
 זיין פון און ארט זיין פון און מלך דעם עטוואס־א־הויב־טון

 ווערן זיך האט מלך דער איידער - און רירן׳ אים באשטאנד
 איידער - און גערירט׳ באקומען׳ צו גלייך־געוויכט עטוואס און

 צונויפגעדריקט־ דער פון און ערטער די פון האט עולם דער
 וועט א ד וואס און פאר׳ קומט אים פאר וואס גרויסער׳ פון קייט

דער שוין איז אזוי געקאנט׳ באטראכטן׳ צו געשעהן באלד
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 שוואך־ א און איינגענומענער אן גבור פון הענט די אין מלך
 וואס אלץ און איבערגעענטפערט רשות זיין אין ווי מעכטיגער׳

 גבור דער אים האט געווען; קאנענדיג׳ טון אים מיט וויל ער
 ר דע אין און • דריי•• א און נעם א און צוויי׳ און איינס —

 און בויג נאכן און געטאן׳ בויג א ר ע ט י י ו ו צ א אין און זייט
 אנטקעגן און רוקן זיין אויף שוין איז מלך׳ פון ערשטן נאכן
 איבערגע־ געווארן׳ איבערגעבויגן עטוואס און לאזנדיג גבור׳
 אויף־דער־ערד־אויסגעצויגך און אראפגעלאזט אויף און בויגן
 אראפ־ ט ש י נ דאך אבער גרייטער׳ א - גרייטער א ווערן

 גע־ אנידערגעלעגט ט ש ני דאך און - גרייטער א געלאזט׳
גבור• פון ווארן

 א עולם גאנצן ביים זיך האט - איז!? וואס •י הא• —
 א און נישט־פארשטיין־שרעק א פארוואונדערונג׳ א און זיפץ
ארויסגעריסן• זיך גרויסע א מורא

 און אויסגעגלייכט׳ מלך דעם דערווייל האט גבור דער און
 און אוועקגעשטעלט׳ ארט זיין אויף מלך דעם האט גבור דער
 צו נישט אום און צעגיין׳ צו געאיילט זיך האט עולם דער

 און פארלאזט הויף דעם מען האט גיכער• וואס דארט׳ בלייבן
 פארגעקומען׳ איז מלך־און־גבור־געראנגל דער וואו ארט׳ דאס
 נישט און אויפגעראמט פוסט און ליידיג דאן ארט דאס איז

 אויף ארט אויפן איז מלך דער נאר אליין געבליבן׳ פארנומען
 און אליין געשטאנען׳ אליין־פארבליבנקייט זיין אין און יענעם

 פון עולם פון אזוי איבערגעלאזט׳ און אליין און פארלאזט
דעם־אים־אייננעמענדיגן• גבור פון אויך אזוי און גאנצן׳

 מלך דער און אריין׳ פאלאץ אין דאן איז מלך דער און
 צו־ נישט און אפגעשלאסן׳ באזונדער־צימער זיין אין זיך האט

 גאר־ פון געוואלט הערן נישט און קיינעם׳ זיך צו געלאזט
 באדינער קיין און אויפגענומען׳ נישט און האר קיין און נישט׳
 און טאג א אזוי אפגעשלאסן׳ און פארמאכט געעפנט; נישט
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 און קיינעם און זעהענדיג נישט זיך קיינעם מיט און צוויי׳
 צוגע־ נישט עסן קיין טעג די ער האט נישט־אויפנעמענדיג?

 צייט גאנצע די און געקאנט׳ שלאפן נישט נעכט די און נומען
 ווי בילד: דאס - געהאלטן נאר זיך פארשטעלן איין אין און
 האט ער אזוי ווי און גיור׳ ביים געווען הענט די אין איז ער
 מעכטיג־ זיין אין איינגעבראכענער אן און שוואכלינג א ווי זיך

 האט ער ווי און געטראפן׳ קרעפטיגקייט זיין אין און קייט
 אן אים האט ער ווי און געטאן׳ געוואלט׳ וואס אים׳ מיט

 האט ער ווי און צוגעבויגן׳ ערד דער צו איבערגעבויגענעם
 אים מלך־כבוד איבער נאר און אראפלאזן׳ ט נ א ק ע ג אים

 אראפ־ זעהר זיך ביי מלך דער איז אראפגעלאזט• ט יש נ
 נישט קלערן צו זאך דער פון צייט גאנצע די ער האט געפאלן׳

 גע־ טראכטן איין אין און צייט גאנצע די און אויפגעהערט׳
 אזוי ווי און אויסגעזעהן׳ פאלק ביים ס׳האט אזוי ווי האלטן׳
 ערדערפון האט אויסגענומען; אויגן זאךאיןזיינע די ס׳האט
 אין און מרה־שחורה גרויסער א אין און געהאט צער גרויס

 גע־ זעהן נישט און אריינגעפאלן׳ זיך ביי אראפגעפאלנקייט
 און טרייסטן׳ זיין צו באגערט הערן נישט און קיינעם׳ וואלט
 די פון אויסרעדן דאס נישט און פריינט פון רייד די גישט

 מקורבים׳ די אים׳ פון אפגעזאגט לסוף זיך זיי האבן מקורבים?
 צו און גארנישט׳ פועלן נישט וועלן זיי אז געזעהן׳ זיי האבן

 צוגע־ לייב־אייגענעם זיין און הויף־דאקטאר זיין פריהער אים
 הויף; פון ט ש ני אויך און אנדערע אויך דערנאך און שיקט׳

 די אויך און געהערט׳ נישט דאקטאר זיין אויך אבער ער האט
 נישט און פארנומען׳ נישט רייד ע ר ע י י ז אויך און אנדערע

 איינשמועסענישן די נישט אויך און בכבודיגע זייערע עצות די
 זיך ער האט דאקטוירים? די פון נארערייען די נישט און

 דאס נאר אויער פארביי און אלעם דעם צו צוגעהערט נישט
 זאלן און אפרעדן׳ זיי זאלן און זיי׳ געלאזט נאר און דורכגעלאזט׳
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 וואס אוועקגיין זיך זיי זאלן און אפזאגן׳ ווילן׳ זיי וואס זיי׳
 איבער־ אים פלעגן דאקטוירים די אז און דאן׳ און - גיכער׳

 צוריק זיך ער פלעגט אזוי ארויסגיין׳ צימער זיין פון און לאזן
 ביז־אהעריגע זיינע מיט און מחשבות זיינע מיט אליין און

 גאבצער זיין מיט אלעמען׳ פון באפרייט און פריי און בלייבן׳
 ארייבגעלאזטקייט גאבצער זיין מיט און איבערגעגעבנקייט

זיי♦ אין
 און אפגעזאגט׳ זיך קרוין דער פון ווי האט מלך דער און

 און ארויסגעבומען׳ קרוינישן אלעם פון ווי זיך האט מלך דער
 דער און זאך׳ קיין אויף באכגעפרעגט נישט זיך האט מלך דער
 אזוי באר און גארבישט׳ מיט אינטערעסירט נישט זיך האט מלך
 צימער זיין אין און אזוי באר און איינזאמקייט׳ זיין אין און
 מחשבה זיין מיט ביינאכט און בייטאג האט אפגעשיידטער׳ אן
פארבראכט• מרה־שחורהדיגער זיין מיט און

 דער און אפגעטאן׳ שלאף דער זיך האט מלך דעם פון און
 יא פלעגט מלך דער אז און געקאבט׳ רוהען נישט האט מלך

 פארשטעלובגען׳ און חלומות אים פלעגן אייבשלאפן׳ אמאל
 אויפ־ און מרידות און דערשרעקן׳ שרעק און אויסווייזענישן

 אויפ־ זיי פון זיך ער פלעגט אויסווייזן; אים זיך פלעגן שטאבדן
 צימער איבערן און אראפשפריבגען בעט פון ער פלעגט באפן׳

 מיט און גרויסע׳ אויגן מיט און ארומלויפן׳ ביינאכט אין און
 דערשראקע־ מער באך געדאנק א מיט און הארץ־דערשרעק׳ א

 אויס־ די פון דערמאבובגען מיט און געדעכענישן מיט און נעם׳
 און האבן מורא מער באך שוין דערבאך ער פלעגט ;ווייזענישן

 זיך און בעטל׳ אויפן זיך צושפארן בישט שוין און צייט א
 אויף פאר און קישן דער פאר און דעם׳ אויף צולעגן בישט

 ארומלויפבדיג׳ און אזוי און האבן׳ מורא אבידערלעגן־זיך איר
 אבידערזעצן־זיך פאר אפילו און אליין זיך פאר און אזוי און

 און צוויי׳ מאל א און שעה א מאל א פלעגט האבבדיג׳ מורא
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 דאם ביז און טאג׳ דער ביז און נאכט׳ גאנצע די אויך מאל א
אריינקוקן• אים צו פלעגט טאג פון בלאסקייט
 אייגענע מלכם דעם און לאנגע׳ א אזוי און צייט א אזוי

 האבן מלך פון הויז גאנצע דאס און געווען׳ אומרוהיג זיינען
 און אלע זיך זיי האבן גענומען׳ הארצן צום צער זיין זיך

 געראטן זיך און געעצהט זיך און צונויפגענומען׳ אינאיינעם
 געקלערט׳ פארגרינגערן אים לאגע זיין וועגן און מלך וועגן און
 דעם האט איינער און רייד אנדערנס דעם האט איינער און

 פאר־ און ראטן סך א דארט זיינען אויסגעהערט; עצה אנדערנס
 אויך - זיי צווישן און געווארן׳ פארגעלעגט מיטלען שיידענע
 און שפרעכן צו אויף איינצולאדן׳ שפרעכערס און טאטערס

 זיי און געטאן דאס מען האט מלך; דעם אויסצוקייקלען אויף
 מלך׳ דעם אויסגעקייקלט און געשפראכן זיי האבן איינגעלאדן׳

 דאס און פארגרינגערט נישט האט זייערס שפרעכן דאס און
 א האט גארנישט; אויף געהאלפן נישט און - אויסקייקלען

 מען האט פארגעלעגט׳ ווענדן זיך הייליגע צו און צווייטער
 די אין בוימל און אייל מען האט געפאלגט: עצה זיין אויך

 בית־ די אויף - נדבות אויף געלט און געשיקט׳ געבעט־הייזער
 הייליגע פארשיידענע האבן הויפט־שטאט׳ דער פון עלמינס

 גראזן און געשיקט׳ סגולות און קמיעות פארשיידענע מלך דעם
 יעדערן מען האט פארגעלעגט; "שמירות" אלערליי און אזוינע

 באהאנגען איז האלז מלכם דעם און געפאלגט: און זיי פון
 קמיעות פון איז בעט מלכם דעם און "שמירות" פון געווען

 ניט הייליגע די אויך אבער האבן געווארן; ארומגעלעגט פיל
 זיינע ביי און פריהערדיגן זיין ביי איז מלך דער און געהאלפן׳

 נעכט זיינע ביי גרויסע׳ די שרעקונגען די ביי געבליבן׳ פחדים
 האט ביינאכטן• חלומות־פארכט זיין ביי און שלאפלאזע די

 א דעמאלט האט פארגעלעגט׳ לעצטער א און דעמאלט
 און נאמען אין מען זאל געעצהט: ס א וו אט און לעצטער
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 אריף מדינה׳ דער פון גרעניצן אלע אויף מלך פון באפויל מיטן
 ארויס־ דינערס און רייטערס עקן אלע אויף און זייטן אלע

 זיי זאלן און אוועקשטעלן׳ גרעניצן די ביי זיי מען זאל שיקן;
 די און בעטלערס די דארט נאכט און טאג זיי זאלן און שטיין׳

 ער וועמען און יעדערער׳ זאל און ווארטן? דורכוואנדערנדיגע
 דער־ מלך אונזער מיט און מעשה די דערזעהן׳ דורכגיין וועט

 זיי ווייסן אפשר און פארלעגן׳ אויך און בעטן אויך און ציילן׳
 האט - ווייל׳ מלך• אונזער פאר תרופה א זיי האבן אפשר און

 וואנדערער די - לעצטער׳ דער עצה־געבער׳ דער צוגעגעבן
 לענדער אלערליי פון בעטלער די גייען׳ וועגן אלערליי אויף

 באגעגענען מענשן פארשיידענע מיט בעטלערס און קומען׳
 ביי־ צופאלן און פאלן פארשיידענע זיינען בעטלערס און זיך׳

 קאנען נאר בעטלערס און ווייסן׳ נאר בעטלערס און געווען׳
• • • וויסן

 בבא׳ן׳ און געענדיגט׳ מעשה זיין רייטער דער האט דא און
 פראגע' די געשטאנען׳ פערד זיין פאר און אים פאר איז וואס
 צוליב פראגע׳ די מלך׳ פון געהייסן אים מ׳האט וואס און

געפרעגט: געווארן׳ אוועקגעשטעלט איז ער וועלכער
 אזא געהערט ער האט אפשר און ער׳ ווייסט אפשר —

מלך?... פארן תרופה א ער האט אפשר און פאל׳

 פאר דער׳ מלך׳ דער דעמאלט האט - מלך?״ "פארן —
 אהעריגע ביז און לאנגע גאנצע די האט בעטלער דער וועמען
 דו? זאגסט מלך׳ פארן — אויסגעשריגן: דערציילט׳ מעשה

 וועמען מיט דער׳ דאך איך בין דאט מלך! דאך איך בין דאס
 שלאף דער וועמען ביי געטראפן׳ זיך האט מעשה גאנצע די

 זיעען פחדים און שרעקן די וועמען און געווארן׳ צוגענומען איז
 און געזוכט׳ עצות מיר פאר האבן פריינט מיינע און באפאלן׳

 גארנישט׳ געהאלפן נישט ס׳האט און אלץ׳ געטאן האב איך
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 גרעניצן די אויף און צעשיקט רייטער די האב לעצטע דאם און
 — איך! דאך בין דאס - אוועקגעשטעלט׳ זיי מדינה מיין פון

אויסגעשריגן• סוף צום און ווייטער דאן מלך דער האט
 בעטלער דער דאן אים האט - איך! בין דאס און —

 דאס בבא׳ ס׳איז גאמען וועמענס איך׳ בין דאס - געענטפערט׳
 און אויסגעווען מדינות פארשיידענע אין בין וואס איך׳ בין

 איך׳ בין דאס און געשטאנען׳ מלכים פארשיידענע פאר בין וואס
 בין איצט און דערפרייט׳ שוין מלכים־הערצער צוויי האב וואס

 דערפרייען צו הארץ דיין אום און ך י ד אויך אום דיר׳ צו
 דיר׳ פאר תרופה א האב איך און מלך: ווייס׳ און געקומען•

 איז מיטל מיין און פחד׳ דיין פאר היילונג א האב איך און
 מיין פון דו ווייסט היילונג מיין און באוואוסט׳ דיר

שוין• מעשה
 פון און אויפגעשנירעוועט טארבע זיין בבא האט דא און

 א אויף דאם האט ארויסגענומען׳ וואלף־ציינדל דאס דארט
 געהאנגעך אויפצוהענגען דאס האלז דעם אויף און -שנירעלע

 אויסגעשטרעקט׳ אים האנט זיין אין און מלך דעם דאס ער האט
געזאגט: אזוי אים און געקערעוועט אים צו דעם מיט זיך ער האט

 דיין אויף און דיר אויף עס זאל און מלך׳ אן׳ עס טו —
 און בטוח׳ בין איך און זיכעד׳ בין איך און הענגען׳ דיר האלז

 " ע ג דיין איז דאס אז און טאקע׳ היילונג דיין איז דאס אז
 אין און ארט אן מיר און מלך׳ הייס׳ און רפואה• ע ס י וו

 און איבערנעכטיגן אויף אנווייזן׳ צימערן דיינע פון איינעם
 שטיקל א ווייל דיר׳ מיט אפזיין אויף און צייט שטיקל א אויף
 געזונט וועסט דו ביז און דארפן׳ פארברענגען דא וועל צייט

 און היילונג• מיין פון ווערן גענעזן וועסט דו ביז און ווערן׳
 שלאף דער און היינטיגער׳ נאך נאכט דער ביי און היינט׳
 די און מורא׳ס די און אומקערן׳ דיר צו זיך וועט דיינער

• •• אן עס טו שלאף• דיין פון אפטון זיך וועלן שרעקענישן
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 געפאלגט׳ ווערטער זיינע און בבא׳ן דאן מלך דער האט
 צוגענומען האנט זיין פון וואלף־ציינדל דאס אים ביי ער האט
 אנגעטאן דאס און באלד און שנירעלע אויפן עס באלד און

 גלויבנדיגן א געטאן: שמייכל א דאן ער האט האלז׳ אויפן
 זאל און פארזיכערונגס־פולן: א און גוטן א באגלויבטן׳ א און
 באלוינונג און גוטס זיין וועט בבא און ווערן׳ געזונט באר ער

 דערווייל׳ און זעהד׳ אים דאנקט ער און דערווייל׳ און זעהן׳
 באלד האט מלך דער און רפואה• זיין אין גלויבט ער און

 צו זיך האט גערופן׳ קומען דינער א זיך צו און אנגעקלאפט
 מלך דער אים האט דינער׳ א באוויזן באלד צימער אין אים
 געהייסן׳ אפפירן אים ארט אן נאכטלעגער אויף און בבא׳ן פאר
 אלץ און אלץ׳ דארט פארזארגן און אלץ דארט צוגרייטן און

 אים באקוועמליכקייטן אלע און זיין דארט ס׳באדארף וואס
 דער אין אויך ער זאל און פריה׳ דער אין און שאפן׳
 פריה דער אין אויך בבא׳ן אויך און זיין׳ גרייט פריה

באדינען♦
 בבא׳ן און געווארן׳ אפגעפירט צימער א אין איז בבא און

 און נאכט־געלעגער זיין אלעס׳ געווארן אנגעוויזן דארט איז
 אלץ און אלעס׳ מיט פארזארגט און בעט־געבעט׳ זיין
 פאר־ נאכן און דאן׳ און זיך׳ פירט מלך א ביי ווי און

 זיך האט בבא׳ן׳ פאר אלע פארגרייטן נאכן און זארגן
 דארט ער האט צימער׳ פון ארויסגעשלייכט דינער דער

 בבא׳ אויסגעטאן דאן זיך האט געלאזט• אליין און בבא׳ן
 בעט א אין זעהר לאנגער א פאר און צייט א פאר זיך ער האט
 אויס־ פון און מיד זיך ער האט געטראפן׳ זיך ווייכן א און

 נישט זיך ער׳ האט תיכף׳ פארגעסן און לאנגן געמאטערטקייט
 גע־ ווי אפילו׳ אויסדרייענדיג נישט זיך און אויסקערעווענדיג

 פארגעסב־ זיך באלד און אזוי און געבליבן׳ אזוי - זיף לעגט
איינגעשלאפן• מידקייט אין און נאכט אויף איז דיג׳
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 און געעפנט׳ אויגן די האט בבא אז און מארגנם׳ צו און
 אין נאך ער האט דערזעהן׳ טאג גרויסן שוין פענסטער אין

 געפילט׳ לאנגן וואגלען פון און מידעניש דאס איברים אלע
 אבער זיך ער האט געגלוסט׳ אויפשטיין נישט אים זיך האט

 מבטיח־ זיין און דערמאנט׳ זיף געפינט ער וואו און ארט׳ אן
 ער אז און זיכערע׳ דאס אים צוזאגן זיין און מלך דעם זיין

 פון נאכט׳ דער פון אז און זיכער׳ אויף איינשלאפן שוין וועט
 שוין היילונג זיין און בארוהיגונג זיין וועט פאריגער׳ דער

 געלעגער זיין פון זיך ער האט דערמאנט׳ זיך ער האט קומען♦
 זיין אין אנגעטאן זיך און אראפ בעט פון און אויפגעהויבן

 געפאדערט• זיך צו דינער א און געטאן קלאפ א דערנאך אנטון׳
 אויף אים ער האט תיכף׳ געקומען דינער דער אים פאר איז

 גע־ באלד און געפרעגט וואונשן זיינע און פארלאנגען זיינע
 און געוואשן זיך ער האט פארלאנגען• זיינע געטאן און לאפן

 וועט טאמער און צוגעגרייט׳ זיך און בבא׳ ארומגערייניגט׳
 אפגע־ און אפגעגעסן האט ער אז און רופן׳ מלך דער אים

 טאקע ער האט דינער׳ פון אים־אויפגעגעבענע דאס טרונקען
 אז און באקומען׳ דינער אנדער אן דורך און באפויל א באלד

 זאל ער און באלד טאקע און געווארן׳ גערופן איז מלך פון
מלף פארן קומען

 אריינגעקומען׳ מלך צום און געזאמט׳ נישט האט בבא און
 ווי שוין און געבליבן׳ שטיין שוועל דער אויף איז בבא און

 האט בארוהט און אייסגערוהט ווייל מלך׳ דעם דערקאנט נישט
 דער ערשטער דער נאכט דער נאך און פריהמארגן ם ע ד שוין
 האבן אויפגעלעגט און שמייכלענדיג און אויסגעזעהן׳ מלך

 צופרידן זיך ער האט געקוקט׳ בליקן זיינע און אויגן זיינע
 פון און קערפער זיין פון און געפילט׳ הנאה־פול פון ווי און
 צופרידנקייט און אויפגעלעגטקייט האט גאנצן דעם באנעם זיין

 דאן געקערעוועט שמייכלענדיג זיך ער האט ארויסגעקוקט•
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 גוט־ מיט קערעווענדיג׳ אים צו זיך און אזוי און בבא׳ן צו
געבענשט: אים ברכה מיט און מארגן
בבא־בעטלער! גוט־מארגן׳ —
מלך• ליבער גוט־יאר׳ —

 פאר־ זיין פון און נאכט זיין פון בבא׳ן האט מלך דער און
 ווי און גערוהט איר אין האט ער אזוי ווי דערציילט׳ ברענגען

 גאנצע די אזוי ווי און רוהיגקייט׳ אין אפגעשלאפן זי אזוי
 קיין און געחלומט נישט חלום איין קיין אים זיך האט נאכט
 פארגעשטעלט; ניט אים זיך האט שלעכט־פארשטעלעניש איין
 ער האט געווען׳ אויפגעלעגט און דערציילט אזוי ער האט
 אלע און געקוקט׳ דאנקבארקייט און ליבע מיט בבא׳ן אויף
 אים מיט און מאל אלע און געווען׳ מקרב זיך צו אים מאל
 מיט צייט א און אזוי און געפילט׳ נעהענטער און נאהענט זיך
 אים האט פארברענגענדיג׳ פריהמארגן יענעם אין און אים

 גיין ער זאל און צימער: זיין פון אפגעלאזט אויך און דערנאך
 ער ווי און׳ זיין פריי ער זאל און טון׳ זיך וויל ער וואס און

 און מיטאג׳ צו נאר און בייטאג׳ נאר און פארברענגען׳ וויל׳
מיטאג• צו אומבאדינגט און ווייזן׳ זיך ער זאל

 באפרייט דאן זיך האט בבא און געפאלגט׳ האט בבא און
 בבא און ארומשפאצירט׳ מלך־הויף אין האט בבא און מלך׳ פון

 אזוי באטראכט׳ ארום־פאלאץ מלכם דעם און פאלאץ דעם האט
 און דאן׳ און לענגער׳ און מערער אזוי צוויי׳ אזוי און שעה א

 צוריק בבא זיך האט געקומען׳ איז מיטאג פון צייט די אז
 אויפן און אומגעקערט׳ צימער זיין אין און פאלאץ אין

 גע־ צום־טיש־רופן אים מלכם אויפן און באפויל מלכס
ווארט•

 האט מלך דער און בבא׳ן׳ נאך געשיקט האט מלך דער און
 עס־צימער אין איז בבא און גערופן׳ באדינער א דורך אים

 אג־ ארט בכבודיג א אויף איז בבא׳ן און געווארן׳ געבראכט
8! 273



 געווען׳ געגרייט שוין איז עס־טיש דער און געווארן׳ געוויזן
 אויסגעשטעלט׳ רייכסטן אלעם מיט און גוטן אלעס מיט און
 און איינגעלאדענע׳ אויף געווארט שוין האבן עסנס און

 זיך ער האט געפינקלט; שוין פלעשער די אין משקאות
 זיינען אים ם ו ר א און אים ן ב ע נ און בבא׳ אוועקגעזעצט׳

 מיט זיך זיי האבן געזעסן; מלך־פריינט און הויף־לייט שוין
 דער אויף זיך וועט מלך דער איידער און - צערעדט אים

 מדינה בבא׳ס אויף און לאנד בבא׳ס אויף און - ווייזן שוועל
 ס׳פירט ווי און דארט׳ זיך ס׳לעבט ווי און אויסגעפרעגט׳ איט
 זיינען פירונגען א פאר רואם און מנהגים׳ א פאר וואס און זיך׳

 מדינה׳ זיין פון דערציילט בבא זיי האט איינגעפירט; דארט
 און געזעהן׳ האט ער וואט אנדערע׳ פון אויך און זיינער פון

 אויס־ זיי ביי ער האט - וועג אין דורכגעגאן זיי איז ער וואט
 ליבשאפט און חן און געווארן געפעלן זעהר זיי ער איז גענומען׳

 זיין־דא׳ זיין וועגן האבן זיי אז און ובפרט׳ געפונען׳ זיי ביי
 ער אז און געהערט׳ אהער׳ געקומען איז ער וואט צוליב און

 האט מלך דער אז און מלך׳ פארן געבראכט תרופה א האט
 דער פון און נאכט דער פון און תרופה׳ די אויסגעפרובט שוין

 אויפגעלעגט און גוט זיך האט מלך דער און שוין׳ ערשטער
 זיך האט שלאפקייט זיין זינט פון און היינט׳ און דערפילט׳

 פריינט זיינע זיך צו מאל ערשטע דאס האט געמאכט׳ אים
 פארברענגען אינאיינעם און טיש א ביי זיי מיט און איינגעלאדן
 נאך מיט און געליבט מער נאך אים זיי האבן - באוויליגט׳

 האבן ארומגערינגלט׳ אים אויפמערקזאמקייט און אפשיי מער
 אויסגעפרעגט׳ לעבן גאנץ זיין וועגן און אלץ וועגן אים זיי
 פראגעס• זייערע באפרידיגט און געענטפערט זיי האט בבא און

 צימער א איינעם פון וואט טיר׳ דער אויף דעמאלט זיך האט
 באוויזן׳ זיך געשטאלט זיין מיט מלך דער פירט׳ עס־צימער אין
 שיין אבער שוין־לאנג־ניט־געזעהענער׳ און אפגעזונדערטער אן
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 שלאם־ זיין פאר פלעגט ער ווי און ווידער און מלכותדיג׳ און
 פארפרעמדט און ביסל א נאר אפגעפאלן און אויסזעהן׳ קייט
 און זיינעם׳ מיט שטאלט מיטן און צוריק אבער עולם׳ פארן

 באוויזן׳ זיך אומקערנדיג; זיך געזונט־ווערן צום אויפן ווי
 און ערטער די פון מלך פון פריינט די און הארן די זיך האבן

 געבליבן׳ שטיין און אויפגעשטעלט זייערע בענקלאך די פון
 און בבא׳ אויך און מלך׳ דעם באגעגנט און שטייענדיג אזוי
 די צווישן און זיך־אויפשטעלנדיגע די צווישן האט ער׳ אויך
 די און עולם גאנצן דעם מלך דער האט געפונען• זיך הארן
 צווישן געזוכט און באטראכט דארט זיך־צונויפגעקליבענע אלע

 אויס־ אן נאר פריהער און איינעם ווי נאר פריהער און עולם׳
 — דערזעהן אים ער האט געוואלט׳ דערזעהן דארט גענומענעם

 צו־ אים צו און אראפגעגאן שוועל דער פון ער איז - בבא׳ן
 בא־ אים ער האט דערלויכטן׳ אים צו פנים דאס און געגאן
 אפגעפירט ארט זיין פון אים און געשמייכלט אים צו און גריסט

 דאן׳ און - אנגעוויזן׳ אים ך י ז ן ב ע נ און אנדערס׳ אן אין
 יענעם אויף און דעמאלט׳ און אנווייזנדיג׳ ארט דאס אים און

 הארן די צו אויך ערשט זיך האט הייסנדיג׳ זעצן זיך אים ארט
 אלע מיט פריהער און געקערעוועט׳ זיינע פריינט די צו און

 גריסנ־ זיך באזונדער יעדערן מיט און דערנאך און אינאיינעם׳
 פריינט־ זיין אלעמען און זיי מיט געגריסט זיך ער האט דיג׳

ארויסגעוויזן: פריינטשאפט
 — געזאגט׳ דאן מלך דער האט - הארן׳ געגריסט׳ זייט —

 האבן מיר וואס לאנגער׳ א צייט אזא פאר און געגריסט זייט
 געזעל־ אייער פאר זיך האב איך וואס און געזעהן׳ נישט זיך

 באוואוסט אייך דאך איז סיבה די אבער געוויזן׳ נישט שאפט
 הארן׳ וויסן׳ זייט און מלכם• דעם ניט דאך איז ד ל ו ש די און
 אייך׳ מיט געווען נישט וואלט מלך דער און ט צ י א אויך און
 נישט איר און פנים ר ע יי א נישט איך און איצט אויך און
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 ניט ווען מענש׳ ר ע ד אט ניט ווען געזעהן׳ וואלט מיינם
מלך• פון פריינט ר ע ט ס ע ב דער אט

 פון שוין האבן זיי וואס דאס׳ האדן די האט מלך דער און
 די ביי זיינען זיי וואס דאס׳ דערציילט׳ געוואוסט׳ פריהער׳
 גע־ געוואוירע גערופן׳ מלך צום זיי האבן זיי בשעת דינערס׳

 גע־ רופן פון סיבה דער אויף זיי האבן הארן די ווען ווארן׳
 דער זיי האט סיבה; די דערציילט זיי האבן יענע און פרעגט׳

 דאס האבן הארן די און דערציילט׳ מאל א נאך דאס מלך
 אויפגעלעגט און געווען צופרידן און כבוד׳ מיט אויסגעהערט

 מלך פון גוטס־טוער אויפן און בבא׳ן אויף מאל אלע און זעהר׳
 אפדערציילט׳ דאס מלך דער זיי האט געווענדט; בליקן זייערע

 ארט זיין אויף און געווענדט בבא׳ן צו זיך האט ר ע אויך און
 זיין ביי און זיך נעבן געטראפן׳ אים אנגעוויזענעם אים דעם אויף

 אריך דאן מלך דער האט נאהענט• דער אין האנט רעכטער
 אויסגעזעצט׳ זיך האבן יענע אויך און געגעבן׳ סימנים הארן די

 זיך סעודה; בשעת זיצט ער וואו און תמיד ווי יעדערער׳ און
 אבער בכבודיג׳ און תמיד׳ אלע ווי און שטיל׳ און אוועקגעזעצט׳

 שיין־ די — סעודה די איצט זיך האט תמיד׳ ווי פרייליכער׳
אנגעהויבן• - שטיל־אנגעריכטע די און געגרייטע

 גע־ האט עולם דער און געגעסן׳ האט עולם דער און
 און געטרונקען האט עולם דער און סעודה׳ בשעת שמועסט
 זיך האבן וואס נייס׳ אלע מיט - טרינקען בשעת זיך געטיילט

 וואס פארקומענישן׳ אלע מיט און געטראפן׳ הויפט־שטאט אין
 זיי־ פון נאר נישט און פארגעקומען׳ מדינה דערגאנצער אין זיינען

 וויי־ די פון און נאהענטע די פון אנדערע׳ פון אויך נאר מדינה ער
 דערציילט; האבן דורכרייזנדיגע׳ וואס און מענשן׳ און-רואם טע׳
 דער און דערציילן׳ צום איינגעהערט זיך האט מלך דער און

 איבערגעפרעגט און אינטערעסירט׳ נייסן אלע מיט זיך האט מלך
 זאך קיין און אלעס׳ וועגן אויסגעפרעגט און דערציילער די
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 וויכטיגס אלעס און נויטיגס אלעס און דורכגעלאזט׳ נישט און
 גוט און אזוי און דערציילנדיג זיך און אזוי און פארנומען;

 אויך מאל אלע מלך דער האט פילנדיג׳ זיך אויפגעלעגט און
 געקערעוועט׳ זיך אים צו אויך און דערמאנט׳ זיך בבא׳ן אן

 יעדער אים מיט האט קערעווענדיג׳ אים צו זיך און אזוי און
 אין און אים אויך וויילע אלע און פארפירט׳ שמועס א מאל

אריינגעצויגן• שמועס ם ע נ י י מ ע ג ל א
 זיך זי האט סעודה׳ דער ביי פארבראכט אזוי מען האט

 און טאג נאכן זיך פארצויגן׳ אדיין נאכט דער אין לאנג דאן
 אויפגעשטאנען דאן מען איז געענדיגט? שוין אוונט אין ערשט

 אים און געזעגגט מלך מיטן דאן זיך מען האט לאנג־זיצן׳ פון
 האט געוואונשן; גארע־היילונג א און גאר־פארבעסערונג א

 צו אויך און אלע׳ מיט אפגעזעגנט זיך געדאנקט׳ מלך דער
 גוטע־נאכט א מיט און געווענדט זיך לעצטן צום און בבא׳ן

 און דאן׳ און געבענשט׳ אים גוט־פארברענגען א מיט און
 יעדערן׳ פאר זיך גרינג־פארנויגן און קאפ׳שאקלען מיטן נאכן

 אוועק־ זיך צו און ארוים עס־צימער פון דאן מלך דער איז
 דארט נאכט ע ר ע ד נ א די אויך אום זיך׳ צו - בבא געגאן׳

 זיין צו יעדערער און אהיים׳ - הארן די און פארברענגען׳ צו
היימען• די אין הויז־געזינד

 און געשלאפן׳ נאכט צווייטע די אויך איז מלך דער און
 פארבראכט׳ שלאף אין נאכט צווייטע די אויך האט מלך דער
 גע־ בעסער און בעסער אלץ טאג א וואס איז מלך דעם און

 און געזינטער אלץ טאג א וואס האט מלך דער און ווארן׳
 — אוועקגעגאן איז וואך א און אויסגעזעהן• אויפגעלעבטער

 און געווארן׳ מלך און מענש צוריק איז מלך דער און
 זיך האט מלך דער און איבערגעגאן זיינען וואכן צוויי

 אומ־ פריהער־לאגע זיין צו און שטאנד זיין צו צוריק
 אלץ׳ מיט און אינטערעסירט זיך מלוכה מיט און געקערט׳
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 שוין האט איגטערעס זיין און מלוכה׳ צו ס׳געהער וואס
 האט קלייניגקייט קיין און מינדסט קיין און איצט׳ געוואקסן

 אים פאר זיך האט אינטערעס• אהן דורכגעלאזט נישט שוין
 געהייסן׳ מעלדן אים צו און בבא איינעם אץ דאן טאג א אין

 "אריינלאזן" אים האט מלך דער און געמאלדן׳ אים מען האט
 אוועק־ זיך אים פאר און געקומען׳ אים פאר ער איז באפוילן׳

 נאכן און דאן׳ און - כבוד׳ מיט פארנויגט זיך און געשטעלט
 און געקערעוועט אים צו זיך האט געהעריגן׳ זיך פארנויגן

מלך: צום געזאגט אזוי
 צו זיך האט וואוילשטאנד דיין און געזונט דיין מלך׳ —

 אפ־ זיך האבן מורא דיין און פחד דיין און אומגעקערט׳ דיר
 בטוח׳ און זיכער בין איך און געדאנקען׳ דיינע פון געטאן

 בא־ און פעסט און היילונג׳ ע ר א ג א איז היילונג דיין אז
 און לעבן׳ גאנצן דיין אויף שוין איז רפואה דיין אז גלויבט׳
 דא זיין מיין אז געקומען׳ זאגן איצט דיר בין איך און דערום

איבעריג• איז
 מלכם אויפן און ענטפער מלכח אויפן און - אפגעזאגט

 געזאמט האט מלך דער אז און געווארט• זאגן זייט זיין פון
 געקערט זאמען נאכן זיך האט מלך דער אז און ענטפער׳ מיטן

 זיך הויז זיין אין אים און איבערבלייבן אויף אים און בבא׳ן צו
 גע־ מאל א נאך בבא דאן זיך האט פארגעלעגט׳ פארהאלטן נאך

געזאגט: אזוי און אנגערופן אים צו זיך ער האט מלך׳ צום ווענדט
 און דאך׳ ווייסט דו ווייל מלך׳ נישט׳ מיך פארהאלט —

 וואס צוליב דערציילונג׳ מיין אין דערציילט דיר דאך האב איך
 און געלאזט׳ וועלט דער אויף זיך האב איך וועמען צוליב און
 מלכם אין אז און מיר׳ אויף מען ווארט מלך־פאלאץ אין אז

 און צוריקקערן׳ מיין אויף ארויס דארט מען קוקט פאלאץ
 דו זאלסט דערום און מלך׳ דיר׳ פאר בקשה מיין איז דערום

מער• דא פארהאלטן נישט מיך
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 נאך און אפשווייגן שטילן נאך מלך דער האט - גוט׳ —
 און געווען׳ מסכים געבעט בבא׳ס אויף זיך איבערלעגן שטילן

 גע־ און ליבע מיט אים פאר זיך האלטן און שטיין זיין אויף
 אויף גרייט זיי און גיי בבא׳ גוט׳ - געטאן׳ קוק א טריישאפט

אפגיין• צום צו זיך גרייט און גיי מארגן׳
 צווייטע א און מארגן אויף אויך האט מלך דער און

 צונויפקומען׳ הארן די זיך זאלן און געהייסן׳ צוגרייטן סעודה
 ווייל אלע׳ צונויפזאמלען הויף־לייט די זיך זאלן ווידער און

 ווילן מלכם דעם און זיף געזעגנט פריינט זיין מיט מלך דער
געזעגענען• בשעת זיין זאלן אלע אז באגער׳ און

 צוגע־ סעודה די מארגן אויף מען האט געווען: אזוי איז
 די און סעודה׳ דער צו איינגעלאדן און הארן אלע און גרייט׳
 ווען זעלטן וואס אזוינע׳ און געווען׳ גרויסע א איז סעודה

 און אנגעטאן און געקומען׳ זיינען האדן און אזוינע׳ מ׳מאכט
 אויסגעזעצט זיינען הארן און הארנשאפט: אין באצירט און

 זייערע ערטער די אויף אלע און תמיד׳ ווי אלע און געזעסן׳
 צו און עולם צום דעמאלט מלך דער זיך האט באשטימטע•

 בבא׳ן׳ אויף ער האט געווענדט• זיך זיצנדיגע טיש ביים אלע
 און אנגעוויזן געזעסן׳ האנט רעכטער זיין ביי דאן איז וואס
 בליקן זייערע און אויפמערקזאמקייט עולמם דעם אים אויף

 זיי און עולם צום געקערעוועט דאן זיך ער האט געקערעוועט׳
געזאגט: אזוי

 באלד גייט מיינער פריינט דער מיינע׳ פריינט און האדן
 פאר־ נישט דא זיך קאן אונזערער פריינט דער אובז׳ פון אפ

 דערום היינט׳ אים מיט זיך מיר געזעגענען דערום מער׳ זאמען
 מיט אבער וועג• אויפן אל־דאס־גוטס אים מיר ווינשעווען

באלוינען? איר מיר זאלן וואס
 אל־ מיט און טייערקייטן מיט זילבער׳ מיט און גאלד מיט —

געווען• ענטפער הארנס די איז — פארמאגן׳ מיר וואס פארמעגן׳
279



 בבא׳ן צו אויך הארן פון דאן ענטפער נאכן מלך דער האט
 און אנגעשטעלט׳ קוק זיין אים אויף ער האט געווענדט׳ זיך

 און ווארט זיין אויף ווי אויך׳ האט קוקנדיג׳ אים אויף אזוי
געווארט• ארויסגעזאגטן זיין אויף אויך

 — אפגערופן׳ דאן בבא זיך האט - האדן׳ ליבע ניין׳ —
 טייערקייטן אין און נישט׳ איך דארף זילבער און גאלד קיין
 נישט דארף גייער קיין ווייל נישט׳ זיך איך נויטיג חפצים און

 וועג; אין שווער דאס איז גייער א פאר און איבעריגס׳ קיין
טייערקייטן• פון אפ זיך זאג דערום און אייך׳ איך דאנק דערום

 מלך דער דאן זיך האט - הארן׳ ליבע אזוי׳ אויב איז —
 נישט׳ זיך ער נויטיגט זילבער און גאלד אין אויב - אנגערופן׳

 אין ר ע ו ו ש אים זיינען טייערקייטן און רייכטימער אויב און
 האב אנדערע׳ אן זאך א זיינעטוועגן פון איך האב וועג׳
 זיין פארגרינגערן אים וועט וואס אזוינס׳ אים פאר איך

 האט דאס און וואלף־פערדל• מיין איז דאס און וועג•
 קרוין־ מיין צו און ציגיינער א האדן׳ ווייסט׳ איר ווי מיר׳
 און ציגיינער׳ דער מיר האט געזאגט און געבראכט׳ טאג

 ביים אזוי: בשעת־דאס־שענקען מיך ער האט געלערנט
 צאן א איז וואלף ביים פעדערשטער׳ א צאן א פעלט וואלף

 האט און ארויף׳ מענש א אים אויף זיך זעצט ארויסגעפאלן!
 שטעקן לאבגן א צו אים ער בינדט וואלפישן׳ א צאן א ער
 דער וועט אזוי וואלף׳ פון אויגן די פאר אים האלט און צו

 דעם צייט גאנצע די ער וועט אזוי יאגן׳ בויגן פון פייל וואלף
 קאן אזוי נאכיאגן׳ זיך צאן נאכן און אים׳ פאר וואס שטעקן׳

 גאנצע א און מדינה גאנצע א צוויי און טאג א פאר ער
 קורצער א און צייט א פאר ער קאן אזוי אפלויפן׳ לאנד
 גיב דאס און אניאגן♦•• עטליכע נאר מדינה׳ איין נאר נישט

 אויך און אוועק׳ היילער מיין און פריינט מיין איצט איך
 געהיילט מיך ס׳האט וועלכן מיט וואלפישן׳ דעם צאן׳ דעם
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 פריינט מיין אז בטוח׳ בין איך און האף איך און פריינט׳ מיין
 אז פארזיכערט׳ בין און גלויב איך און באוויליגן׳ דאס וועט
פארשפארן• וועג פיל און מיה סך א דאס וועט פריינט מיין

 טרינקען צו און עסן צו עולם דעם מלך דער האט דא און
 מען זאל פארגעלעגט: אנטון זיך וואויל־פארגעניגן צו און
 באעהרן׳ פריינט זיין מען זאל און טרינקען׳ מען זאל און עסן
 היים־ פרייליך א און רייזע גליקליכע א אים מען זאל און

 ער זאל און געזונט זיין ער זאל און ווינשן׳ באגעגעגעניש
 מלך דער אליין ווי און האדן׳ אלע ווי און געזונט׳ פארן

אים• ווינשעוועט
 מלך׳ דעם געפאלגט און געטרונקען און געגעסן מען האט

 האט בבא אויך און בבאן׳ געווינשעוועט און באעהרט מען האט
 און געגעסן אויך האט מלך דער אליין געווינשעוועט• צוריק

 געווען׳ זעלטן־אויפגעלעגט און זעלטן־פרייליך און געטרונקען
 געפרייט פריינטשאפט זיין מיט און בבאן מיט זיך ער האט
 באהאדצט און געדאנקט אים און געדריקט הענט די אים און

 אפפרייען־זיך נאכן און אפדאנקען נאכן און דאן׳ און זעהר•
 האט אלע׳ פון אפטרינקען נאכן און אפעסן נאכן און מלך׳ פון
 רייזע זיין צו אים און געקערעוועט בבאן צו דאן מלך דער זיך
געהייסן♦ צוגרייטן זיך

 הינטערן פון באלד ער איז בבא׳ געפאלגט׳ אים ער האט
 ער האט אריין׳ צימער אין זיך צו און ארויסגעגאן טיש

 שטעקן זיין און גענומען אקסל זיין אויף טארבע זיין דארטן
 מיטן און אנגעטאן אזוי זיך גייערשן׳ דעם אדיין האנט אין

 דער וואו עס־צימער׳ אין צוריק בעטלערשן זיינעם אויסזעהן
 אומגעקערט• זיך געווארט׳ אים אויף האבן הארן די מיט מלך

 ארויסגע־ דאן און געקערט׳ טיר דער צו אלע דאן זיך האבן
 און אים׳ נאך בבא און פארפריהער׳ מלך דער - אלע גאנגען

בא אלע די - הארן די נאך און אלע׳ הארן די - בבאן נאך
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 גע־ אריין הויף אין פאלאץ פון זיי זיינען מלך; פון דינערס
 שטאל א צו דארטן׳ הויף פון עק צום הויף פון און קומען׳

 פון אפגעזונדערטער אן און פארמאכטער א צו - גרויסער׳ א
 פיל־פערד זיך האבן שטאל דער אין וואס און בנינים׳ אלע
 אוים־ זי מען האט געפונען; רייטוואגנס פארשיידענע און

 דארט מען איז אלע׳ אריינגעגאן אהין און שטאל׳ די געעפנט׳
 און דורכגעגאן פערד־קאמערן און שטיי־ערטער סך א פארביי

 ווינקל א צו זיך מען האט פארבייגעגאן׳ און אויסגעמיטן זיי
 שטאל־ דעם האט מלך דער און געקערט׳ דארט איינעם צו

 דארט געווען׳ פארשטעלט איז וואס און קעמערל׳ א מייסטער
 דארט פון און געעפנט שטאל־דינער דער האט געהייסן׳ עפענע

 ווילד־זיך־ א און וואלף גראהען א - ארויסגעפירט וואלף א
 און גרעסער אבער הינטישן׳ א אויסזעהן אן מיט האלטנדיגן׳

 א אים מלך דער האט ארויסגעפירט׳ הונט; א פון לענגער
 האט אנגעטאן׳ אים מען האט - געהייסן אנטון מויל־שלאס

 אראפגענומען וואלף־צאן דעם האלז זיין פון דאן מלך דער
 צו־ אים מען האט — באפוילן צובונדן שטעקן צום בבאן און

 ארוים־ שטאל אויסער וואלף דעם מען האט צאן׳ דעם געבונדן
 איז דורכגעפירט׳ אים אלע פאר און הריף איבער און געפירט

 אויפגעעפנט אים פאר און צוגעקומען טויער צום אים מיט מען
 מיט און געווענדט בבאן צו דאן מלך דער זיך האט טויער; דעם
 ער האט צעקושט׳ זיך אים מיט און געזעגנט געזעגנט׳ זיך אים

 און געהייסן געזעגענען זיך אים מיט הארן אלע אויך דערנאך
 אויפן בבאן דאן מלך דער האט אים• מיט זיך האבן האדן
 און ארויפגעגאנגען; איז בבא און - אנגעוויזן אויפגיין וואלף

 האנט אין וואלף־צאן מיטן שטעקן דעם האט בבא אז און דאן׳
 אויס־ אויגן זיינע פאר און וואלף פארן אים און אריינגענומען

 פון און ארט זיין פון וואלף דער זיך האט אזוי געשטרעקט׳
 פון געשווינד׳ און גיך און געטאן׳ ריס א פאר־טויער־שטיין
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 דער אויף בבאן מלך׳ פון האדן פאר פרן און מלך פאר
 ארויס־ שטאט דער אויף אויף־אים־רייטער זיין און גאס

געטראגן•
 אויפן בבא׳ האט — געזונט׳ פארבלייבט געזונט׳ זייט —
 צו־ טראגנדיג׳ שוין זיך גאס דער אויף זיינענדיג׳ שוין וואלף

 וואס עולם׳ גאנצן מיטן און מלך מיטן אומקוקבדיג׳ זיך ריק
געזעגנט• זיך מלך׳ מיטן

 האבן - גליקליכע! א רייזע א האב און געזונט פאר —
 מיטן שטייענדיגער׳ טויער ביים דער עולם׳ גאנצער דער אים
נאכגעשריגן♦ בראש׳ מלך

 אוועקגע־ וואלף אויפן און אוועקגעפארן׳ איז בבא און
 דאן און ארויס׳ הויפט־שטאט דער פון איז בבא און ריטן׳
 גע־ אים האט וואלף דער און געקומען׳ מדינה יענער אויף

 צו אויפגעהערט נישט אים האט וואלף דער און טראגן׳
 אויסגע־ שטעקן דעם צייט גאנצע די האט בבא און טראגן׳

 וואלף פון אויגן די פון צייט גאנצע די און געהאלטן שטרעקט
 געיאגט׳ און געטראגן זיך ער האט צוגענומען; נישט אים
 גע־ און פעלד׳ אין ווינט א ווי און געלאפן׳ און וואלף׳ דער

 אפגעשטעלט נישט און ווינט׳ א ווי גיכער נאך און פלויגן
 לסוף און ארט׳ קיין אין אפגערוהט נישט און ערגיץ׳ אין זיך
 צוויי־ א אין און דאן און ארויס׳ מדינה יענער פון אויך און

 צווייטער דער אין ערשטער דער פון אזוי און געקומען׳ טער
 דרי־ דער אין צווייטער דער פון און אזוי און טראגנדיג׳ זיך

 גע־ האט בבא וואו און לאנד׳ אין לסוף איז קומענדיג׳ טער
 מלך דער וואו הויפט־שטאט׳ דער אין און געקומען׳ דארפט׳

 און פאלאץ צום פונקט געוואוינט׳ האבן טאכטער זיין מיט
בבאן••• געבראכט פאלאץ פון טויער צום פונקט
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 האט קול דאס און געווארן׳ רעש א און דערהערט און
 פא־ אין צעטראגן באלד זיך האט ידיעה די און דערגרייכט׳

 פריהער דאס האבן בבאן• פון אנקומען וועגן מלך פון לאץ
 גע־ צימער צו צימער פון און דערהערט׳ דינער די אלע פאר

 איבער־ און איבעריאגן זיך און אנדערע דאס איינס און לאפן
 געיאגט פארסמט ווי און געלאפן זיי זיינען געוואלט• לויפן

 צום דירות שלאם איין פון אטעם אהן האבן אלע און זיך׳
 אלע האבן טראגנדיג׳ זיך און אזוי און געטראגן׳ זיך צווייטן

 און אויסגעשריגן בשורה די קוים צונויפלויפנדיג׳ זיך און
:ארויסגעבראכט בשורה די קוים אויסשרייענדיג זי און אזוי

!!!געקומען איז בבא י ! • בבא —
 גע־ א און ליארם א און טומל׳ א און געלויף א און —
 מלך דער און געווארן׳ פאלאץ אין דערנאך באלד איז רודער

 גע־ אנטקעגן אים איז בבא און פאלאץ׳ פץ ארויס באלד איז
 געפאלן׳ אים האלז זיין אויף און הארץ זיין אויף און לאפן

 אים האט בבא און געפאלן׳ אהנמאכט אין איז מלך דער און
 אין זיי זיינען ביידע און אהנמאכט; פון אויפגעמונטערט
 מלך־ פאר געקניהט האט בבא און אריץ׳ טאכטער־צימער

 האט ער ווי און פריהער ווי איז געליבטע זיין און טאכטער׳
 אויסגעגלאנצטע נאך אויגן מיט - געלעגן פארלאזט׳ נאך זי

 ליגנדיג׳ איבערגעדעקט און אויסגעצויגן קערפער מיט און
 און פונקט־קוקנדיגע איין אין און גלייך באך אויגן מיט און
 לאנג־ליגן• פון רירנדיגע נישט נאך גלידער און איברים מיט
 באלד ער האט קניהען׳ פון אויפגעשטעלט בבא דאן זיך האט
 פון באלד און אויפגעבונדן זאכן זיינע מיט און טארבע זיין

 געשענק־ דאס טרעפערין דער פון און שפיגעלע׳ דאס דארט
 זיין אנטקעגן אוועקגעשטעלט עס ער האט ארויסגענומען׳ טע׳

 דעם אין זי האט אנטקעגן׳ איר געהאלטן עס און געליבטער
 אויגן די דערויף און קוקן׳ צו אויפגעהערט נישט און געקוקט
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 צוגענו־ נישט זיי און צייט א און האלטנדיג אנגעשטעלט ווי
 פארענ־ פנים דאס באלד איר ביי זיך האט דארטן׳ פון מען

 און ווערן לעבעדיגער — אויגן די אויך און גענומען׳ דערן
 האט ;אפגיין אין־איין־פונקט־קוקן פון און פארגלייזטקייט פון
 גוואל־ און פרייד א זי האט בבאן׳ זיך פאר דערזעהן דאן זי

 פריהערדיגן ליגן איר פון און ארט׳ פון און אנגענומען דיגע
 הויב א און זעץ־אויף א זיך זי האט געטאן׳ ריס א זיך האט

 מיט שרעקליכן׳ א קול א מיט און מאל׳ א מיט און געטאן׳
 איר צו און בבאן צו אפגעריסן זיך הארץ פון ווי און פרייד א

געטאן: ווארף א זיך געליבטן
בבא!••• מיין בבאי —

 אומגע־ קול דאס זיך האט מלך־טאכטער דער צו און
 לע־ דאס און יוגנט די - מלך־טאכטער דער צו און קערט׳

 פון בבאן צייט א זי האט יוגנטליכע׳ דאס אירס׳ בעדיגקייט
 נישט זי אויך האט בבא און ארויסגעלאזט׳ נישט ארעמען צו

 ביי־ אפגעלאזט זיך האבן זיי אז און דאן׳ און — אפגעלאזט׳
 וויילע׳ א אויף צעגאנגען זיך זיינען זיי אז און דאן׳ און דע׳

 און ארומגעכאפט׳ אנדערע דאס איינס ווידער זיך זיי האבן
 איינס און אזוי און צופאלנדיג׳ אנדערן צום איינס און אזוי
 האבן אפלאזנדיג׳ נישט זיך און האלזנדיג זיך אנדערע דאס
• ווידער•♦ אפגעריסן נישט זיך און צייט א און געהאלטן זיך

 האבן מלך ביים און צוגעזעהן׳ דאס האט מלך דער און
 די אויף געקוקט האט מלך דער און געגאסן׳ טרערן זיך

 און גערונען ריטשקעסווייז אים האבן טרערן און קינדער׳
 קינדער׳ די בארוהיגט׳ שוין זיך האבן זיי אז און דערנאך׳

 און אלטן זיין צו פריינט׳ זיין צו און באלד מלך דער האט
 אים ער האט געשיקט׳ שטערן־זעהער זיין צו און געליבטן׳

 די צו שטערן־זעהער דעם נאך און באפוילן׳ קומען תיכף
 צו־ הויף אין און היינט נאך זיך זאלן אלע און - אלע הארן
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 און געפרייט זיך און אלע געקומען זיי זיינען נויפקומען•
 זיך שטערן־זעהער צום מלך דער האט מלך׳ מיטן ק ר א ט ש

 באלד מען זאל צי געפרעגט: עצה אן אים ביי און געווענדט
 חופה• מיט אויסווארטן מען זאל צי שטעלן׳ חופה די

 זי מען האט געהייסן׳ ף" כ י "ת שטערן־זעהער דער האט
 מען ווען זעלטן ווי און געפרייט׳ זיך מען האט געשטעלט;

 ווען זעלטן ווי און געהוליעט׳ אויך מען האט זיך׳ פרייט
 ליבן צו און געליבט זיך האבן קינדער די און הוליעט׳ מען
 נישט און געוויינט האט מלך דער און אויפגעהערט׳ נישט זיך

 געווען דארט בין איך אויך - און וויינען׳ צו אויפגעהערט
 וויל סע ווער און••• געגעסן׳ לעקאך חופה יענער אויף און
פארגעסן• זי קאן דער געדענקען׳ נישט מעשה די
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