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איך
לע טעג פון דער ואך זענען גלייך איינער דעם
אנדערען .פון אנהױיבּ בּיז צום סוף -אין אבענד הער
מען ,װי דער זײגער שלאגט זבּען מיט א שטלען
= קלאנג .און װי עס פאלט דערנאך אריין די גלאק פון
איך מאך צו דעם
דער .פאבּריק מיט א גרויסען ליארם.
גישעפטסבּוך .װיש אבּ די פעדער .און לײג זי אװעק אן א זײיט.
איך נעם דעם האלזטוך און דעם הוט און כאפּ דערנאך א קוק אין
שפּיגעל אריין ,װעלכער װייזט מיר מין גלײיכען לענגליכען פּנים,
מיינע גלאטיגע האהר און מיינע דינינקע ואנצעס -עס איז בכּר
אז איך בּין עפּעס מעהר װי א פּשוטער ארבּייטער .-איך לעש אס
דאס ליכט און פארלאז מיין קליינעם בּיוראי אס איז ארומגעריג-
געלט מיט פעגסטער .איך געה אדורך דעם גרויסען זאל .װאו עס
שטעהען די קעסלען .:און װער פארכאפּט פון דער געדיכטער ארבי"
טערמאסע וואס איז נאך אין גאנצען פארהילכט פון דעם בּאפרייענ-
דיגען קלאנג פון די גלאקען .פון דער דאזיגער פינסטערער און צו"
נויפגעפּרעסטער מאסע .וועלכע צוגיסט זיך אין די קארידארען און
לאזט זיך אװעק צו די טרעפּי רייסען זיך ארויס א פּאר שטימען
וועלכע רופען מיר צו פארבּייגעהענדיג ?א גוטען אבענד אייך' הער
סימאָן? אדער נישט אי מהותּנדיג ?א גוטען אבענד אײך :הער
פּאָלען? -איך ענטפער אמאל דעם .אמאל יענעם און לאז זיך טרא"
|
גען פון דעם גאנצען עולם.
גלייך בּיים שװעל פונ'ם

פאבּריקטויער.

וועלכער געהט

ארויס

אויף א פעלד מיט בּלאסע ליניעס .זעהט מען ארויסשטארצען די
פירקאנטיגע און דרייקאנטיגע מויערן פון דעם פאבּריקגיבּייי ואס
| זעהען אויס װי גרויסע שטיקער פון דעקאראציעס; מען זעהט דעם
פארלאשענעם פאבּריקקוימען .איבּער װעלכען עס הענגט איצט אראב
א טראפענדיגער נאַכטוואלקען .איך װער אינגעװיקעלט אין דער
פינסטערער כמארע פון דער גאס -א לאנגע שורה פון װײבּער'
וועלכע זיצען אנגישפּארט בּיים מויערי ואס אנקעגען דער פאבּריקי
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איך
לע טעג פון דער ואך זענען גלייך איינער דעם
אנדערען .פון אנהויבּ בּיז צום סוף :אין אבענד הערט
מען ,װי דער זיײגער שלאגט זיבּען מיט א שטילען
קלאנג' און װי עס פאלט דערנאך אריין די גלאק פון
איך מאך צו דעם
דער פאבּריק מיט א גרויסען ליארםי
גישעפטסבּוך .װיש אבּ די פעדערי און לג זי אװעק אן א זייט.
איך נעם דעם האלזטוך און דעם הוט און כאפּ דערנאך א קוק אין
שפּיגעל אריין .וועלכער וייזט מיר מיין גלייכען לענגליכען פּנים'
מיינע גלאטיגע האהר און מיינע דינינקע ואנצעסי עס איז ניכּר,
אז איך בּין עפּעס מעהר װי א פּשוטער ארבּייטער .איך לעש אויס
דאס ליכט און פארלאז מיין קליינעם בּיורא' ואס איז ארומגערינ-
געלט מיט פענסטער.

איך געה אדורך דעם גרויסען

זאל' װאו

עס

שטעהען די קעסלעןי און װער פארכאפּט פון דער געדיכטער ארבּיי-
טערמאסע וואס איז נאך אין גאנצען פארהילכט פון דעם בּאפרייענ-
דיגען קלאנג פון די גלאקען .פון דער דאזיגער פינסטערער און צו-
נויפגעפּרעסטער מאסעי וועלכע צוגיסט זיך אין די קארידארען און
לאזט זיך אװעק צו די טרעפּי רייסען זיך ארויס א פּאר שטימען
וועלכע רופען מיר צו פארבּייגעהענדיג ;א גוטען אבענד אייך' הער
סימאָן? אדער נישט אזוי מחותּנדיג ;א גוטען אבענד אייך' הער
פּאָלען" -איך ענטפער אמאל דעםי אמאל יענעם .און לאז זיך טרא-
גען פון דעם גאנצען עולם.
גלייך בּיים שװעל פונ'ם פאבּריקטויער .װעלכער געהט ארויס
אויף א פעלד מיט בּלאסע ליניעסי זעהט מען ארויסשטארצען די
פירקאנטיגע און דרייקאנטיגע מויערן פון דעם פאבּריקגיבּיי' ואס
זעהען אויס װי גרויסע שטיקער פון דעקאראציעס; מען זעהט דעם
פארלאשענעם פאבּריקקוימעןי איבּער וועלכען עס הענגט איצט אראבּ
א טראפּענדיגער נאַכטואלקען -איך װער איינגעװיקעלט אין דער
א לאנגע שורה פון װייבּער'
פינסטערער כמארע פון דער גאס
וועלכע זיצען אנגישפּארט בּיים מויערי וואס אנקעגען דער פאבּריק'
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און ווארטעןי ציהט זיך אין שאטען װי א פארהאנג .קוים זעהט מען
ארויס זייערע בּלאסעי מאנאטאנע געשטאלט :מען קוקט זיך איין
אין די פּנימער און מען דערקענט זיך בּיסלעכווייז .מען בּויגט זיך
צו צואנאנד און מען רופט זיך אן בּיים נאמען בּאלד בּאהעפטען
זיך פּאדלאך .איינער מיט'ן אנדערען -איך קוק נאך .װי די ארבּײי-
א בּלאסער
טערמאסע צוזייט זיך אויף דער פארחלומטער גאסי
סליאד אין די װייטע פעלדער אריין .-דעד סליאד פיהרט
דורך א שורה פון דארע בּוימער' פאררויכערט װי אויסגעלא-
שענע ליכט .דורך טעלעגראפענסלופּעס מיט זײיער שפּינװעבּ פון
דראהט .דורך קוסטעס אדער אויך דורך פארקאנעסי וואס זעהען אויס
װי שקעלעטען פון קוסטעס :און אין דערמיטען א פאר הײזערי
א בּלאס-געלבּליכער פּאס הימעל ציהט זיך אין דער היך
איבּער דער פארשטאט .אװאו עס קלעטערט איצט אריף די
פארקויטיגטע מאסעי וואס איז ארויס פון פאבּריק .דער מערב וינד
לאזט פאנאנדער אונזערע בּלויליכעי שווארצליכע און ערדפארבּיגע
העמדלאך .ער טרייסעלט די עקען פון אונזערע האלזטיכער' און
עפּעס משונהדיגעי ווילדע ריחות כאפּען ארום אונזערע גישטאלטען
וועלכע צושווימען אונטער דעם נאכטהימעל .פון פארשיידענע זייטען
קוקט ארויסי בּאלד דאָי בּאלד דארט' א שיינקעלי און ציהט צו צו
זיך .די טירען זענען צוגעמאכטי אבּער איבּער די טירען און איבּער
די פענסטער ליגט א גאלדענער אבּגלאנץ .צװישען די שיינקען
שטארצען ארויס אלטעי נידעריגע און נישט בּאװואהנטע הײזער;
אנדערע הייזער זענען שוין כּמעט אין גאנצען איינגעפאלע און די
חורבות שניידען ארויס פון א שטיקעל הימעל' וואס זעהט זיך אין
דער הויך' דעם װיסטען טאל פון די מענשענוואהנונגען ארום מיר,
איבּער דעם שליאך .הערט זיך א קלאפּעריי פון פיס אין שיך' בא
שלאגען מיט צװעקעס; עפּעס אזוי װי עמיצער ואלט דא גיפּיקט
אדער גיבּראזגעט מיט קייטען .און הגם איך געה מיט אנ'אראבּגע-
לאזאנעם קאפּ הער איך דאך נישט דאס טאָפּען פון מיינע איגענע
טריט .ווייל זיי װערען אין גאנצען פארמישט מיט די טריט
פון מיינע חברים.
6
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מען איילט זיך װוי-אלעמאלי און פּלוצים הױבּט מען אן אראבּ-
צוגעהען אוֹן דער פוס גיט זיך א שטעל וייטער  -דאס איז איף
דעם ארטי וואו א גרויסער בּוים שאקעלט זיך מיט אימפּעט װי א
לעבּעדיגער אין א פעלדי וואס איז שוארץ װי טינט :פון אונטען
זעהט מען .װי עס פינקלען די פייערלאך פון ויוויע -אבּגיארבּעט
א טאג  --לאזען זיך די מענשען אנקעגען אט די דאזיגע לייכטעג-
דיגע שטערענדלאך :יעדװעדען אבענד די אייגענע ארבּייט .און יעד-
וועדען אבענד די אייגענע האפענונג .מיר זענען אלעמאל דיזעלבּיגעי
אזוי װי אלע אנדערעי און װי איטליכען אבענדי געה איך מיר אנ-
קעגען דעם ליכט פון אונטעןי
מיר לאזען זיך אראבּ אין דער ריכטונג צום טאלי בּיז דער אבּ-
האנג הערט אין גאנצען אויף .און די גאס צולייגט זיך פאר אונז
בּהרחבותדיג אקוראט װי א טייך .וועלכער װערט וואס וייטער אלץ
בּרייטער און פיהרט אונז צום סוף אין שטאָט אריין .צװישען די
צווייגען פון די אלטע פּלאטאנעןי װעלכע שטעהען נאך גאנץ נא-
קעט אין די לעצטע טעג פון מאַרט (מערץ) קוקען ארויס די הייזלאך .צו-
ווארפען איבּער דעם גרויסען שטח .אזוי װי עפּעס פאנטאסטישע.
אין נעפּעל איינגעוויקעלטע .און פון ליכט דורכגילעכערטע שאכבּרע-
טער .צווישען די בּין השמשותדיגע אלעעס פון די בּוימער דער:
נענטערן זיך די מענטשען צו זייערע ואהנונגען זיי געהען זיך
צונויף צו די עפענונגען פון די טירען' שטופּען זיך אריין אין
די הייזער .פארשווינדען אין זייי און װערען אליין שטיקלאך ליכט.
איך געה מיר ווייטער צװישען א פּאר חבריםי ס'רוב מייסטערס
און משרתים .ווארום מיט פּראסטע ארבּייטער חבר איך זיך נישטי
דערנאך גיבּ איך זיי די האנד .און געה ווייטער אליין .א פּאר פאר-
בּייגעהענדיגע מענשען װערען נעלם אין דעם נאכטשאטען .װען נישט
ווען הערט מען די קלאפּעריי פון א שלאס און פון א צוגימאכ-
טען לאדען -די הייזער זענען שוין איצט אלע צוגישלאסען און די
גאנצעי אין נאכט און פינסטערניש פארזונקענע שטאט װערט װי א
| טיפע
מיינע
(

װיסטעניש.
אייגענע

איך הער שוין
טריטי

מעהר

נישט

װי דעם

שאָפּען

פון

װי א סך אנדערע שטעט מן הֹסתּם איז אויך ויוװויע צזטילט
אויף צװויי העלפט :די רייכע שטאט מיט דער גרויסער גאסי ואו
עס געפינען זיך דאס גרויסע קאפעהויז .אויסגעפּוצטע האטעלסי היי-
זער מיט שניצערייען .א קלױסטערי און דער פּריצישער פּאלאץ איף
א בּערגל; די אנדערע העלפט פון דער שטאט בּאשטעהט פון דעם
קווארטאלי וועלכער געהט אראָבּ בארג און אין װעלכען איך לאז
זיך איזיט אריין .דאס איז א גאנצע נעץ פון קליינע געסלאך .אין
וועלכע עס פארענדיגט זיך יענע גאסי וואס פיהרט אזש בּיז צו דער
פאבּריקי און וואס איז פון בּיידע זייטען ארומגעשטעלט מיט ארבּייטער-
הייזלאך  אט דאס איז דאס דער וװעגי אויף ועלכען איך לאז זיך
ארויף איטליכען פריהמארגען און איטליכען אבענדי שוין זייט א
משך פון צעהן יאהרי זייט איך בּין אויף א שטעל בּיי מיינע בּעלי-
בּתִּים' די גאזשאנס :איך בּין נאך שטארק צוניפגיוואקסען מיטץ
ארבּייטערקווארטאל .אבּער עס וילט זיך מיר דאך א מאל ואהנען
אין דער אנדערער העלפט פון שטאט .די בּיידע העלפט פון דער
שטאט זענען אבּגיטיילט איינע פון דער אנדערער דורך א מין גרע-
ניץי וועלכע איז אלעמאל גיווען און װעט אלעמאל זיין:
אויף דער גרינער גאס טרעף איך נאך איין איינציגע לאטערנע,
און דערנאך זעה איך' װי א קליינע .אשקאליערענע מידעלע געהט
ארויס פון דער פינסטערניש און װערט װידער אין איהר נעלםי זי
דריקט צו צום בּוזים א -2פונטיגען לעבּיל בּרויטי װי א ליאלקע .און
אט בּאלד איז די עטאפּענגאס .דארט ואהן איך טאקעי אין דער
טונקעלקייט פונ'ם אבענד קוקט ארויס די שטובּ פונ'ם פּאריקמאכער
מיט איהרע בּאלויכטענע און פארהויכטע פענסטערי אויף װעלכע עס
מאלען זיך אבּ די בּאװעגונגען פון די קונדעןף און גראד װי איך
געה פארבּיי עפענט זיך אויף א וויילע די דורכזיכטיגע טיר מיט דער
קיילעכדיקער אויפשריפט' עס גיט א זעץ פון דארט א פּארפומעדיגע
העלקייט .און אין דערזעלבּיגער צייט בּאװייזט זיך אויפפ'ן שװעל
אונטער דעם פּאריקמאכערסקען שילד דער בּעל הבּית זשוסטען פּיקאר
אונד און זאגט דערבּי
בּכבודו ובעצמו .אט גיזעגענט ער זיך מיט ק
ארויס עטליכע װוערטערי און איך האבּ צײיט גיהאט צו בּאמערקען!
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װי דער קונד האט צום צייכען פון הסכּמה א שאקעל גיטון מיט'ן קֹאפִּי
און וי הער פּיקאר גלעט מיט זיין בּאלויכטענע האנד זיין בּלאנדע,
אייבּיג פרישע און פארפּוצטע בּארד .איך געה ארום די איינגעפא-
לענע בּלעכווארשטאט מיט איהרע איינגעבּויגענעי צושפּאלטענע און
פארשטױבּטע ווענדי מיט איהרע פארלאשענע פענסטערי פון וועלכע עס
קוקט צייטענוויין ארויס עפּעס א מין שוארצקייט .:עס דוכט זיך
מיר אויסי אז מיט א פּאר טריט ווייטער זעה איך דעם לייכטען שא-
טען פון דער קליינער אנטאָאַנעטע מיט איהרע קראנקע אויגען װעל-
כע מען האט נאך עד היום נישט געקאנט אויסהילע אבּער אויף
געוויס ווייס איך דאס נישטי און איך געה מיר אריין אין מיין הויף'
בּיי דער טיר פון זיין ווארשטאטי וועלכע געפינט זיך אינעוויי-
ניג אין הויף שטעהט הער קרײאָן .דעם גאנצען טאג איז ער פאר-
טון אין קליינע ארבּייטען .איטליכען אבענד שטעהט ער פאר מיר'
װי א סלופּי וי ער דערזעהט מיך נארי אזוי גיט ער א שאקעל מיט
זיין גיגאלטען פּרצוף  --די גרויסע נאָז אין דער מיטען און די לאנ-
גע אויערען אונטער דער פיערקאנטיגער היטעל .ער פיהרט מיך
אוועק צום בּרעג גאס און קוועטשט מיך צו צוא סלופּ; ער פּאטשט
אּרעטי און
מיט די הענט איבּער זיין פארטוך' .וואס איז הארט װי ב
זאגט מיר שטיל מיט א טיפען אויסדרוק אין זיין שטים; :אט דער
דאזיגער פּעטרארך .װי איהר זעהט איהם אן אין דאך אין דער
אמת'ן א ליידאק" -ער פאררוקט די היטעלי .גיט א מאך מיט זיין
צושױיבּערטען קאפּ אין דעם וועהענדיגען אבענדווינדי און רעדט ויי-
טער :איך האבּ פארריכט זיין טייסטערי וואס איז אין גאנצען קאליע
געווארען ; איך האבּ דארט אריינגיזעצט א קנאָפּקעי וועלכע האט מיר
גיקאסט  03סאנטיםי און דאס גאנצע צוגישטעפּט; אזעלכע ארבּי-
טע פארשטעהט איהר מיך' קאסטען געלט; און ואס מיינט איהר?
וי נאר איך עפען דעם מוילי כּדי איהם צו דערמאהנען מכּוח דער
נייהמאשינעי װעלכע טױג דאך נאר פאר מיר' װארום ער' דער
שלימזלי ווייס דאך אפילו נישט' װי צו בּאגעהען זיך מיט איהרי
מאכט ער זיך כּלא ידע! הינט' ואס זאגט איהר דערצו! עה
דערצעהלט מיר פון דעם משוּנהדיגען מקח' װעלכער דער שוסטער
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טראָמפּסאָן פארלאנגט פון איהם פאר א פּאר זוילען :און פון דער מאדנער
אויפפיהרונג פון דעם הער בּעקרעי וועלכער האט איהם פּשוט אנ-
געפייפטי ווארום ער האט איהם פאר דעם פאריכטען פון א דאכרינע
בּאצאהלט מיט א מעסער' ואס שנייט .װי ער האט איהם געזאגט.
אלץ וואס מען זעהט נאר :און דאס איז דאס הער בּעקרעי וואס איז
כּלומרשט א שיינער בּעליהבּית! ער דערצעהלט מיר אויס אלע
וויכטיגע פּרטים פון זיין לעבּעןף און דערנאך זאגט ער מיר; :איך
בּין אפילו נישט קיין גרויסער נגידי אבּער דערפאר בּין איך אנ'עהרלי-
כער מאן -מיין טאטע האט גיהארעװעטי מיין טאטענס טאטע האט
גיהארעוועט .און מהאי טעמא הארעווע איך טאקע איך -אנדערע
קריכען אין די הויכע פענסטער; איך בּין נישט פון דיי וואס איך
טוי טו איך" -פּלוצים דערהערט זיך א טאָפּען איבּער דער גאס .און
עס קריכט עפּעס פון ערגיץ ארויס א שװערע מאסעי װעלכע פאלט
פון די פיס און זוכט זיך אן עפּעס אנצוהאלטעןי און ווייל זי געפינט
נישט אן וואסי האלט זי זיך אן אן זיך אליין .עפּעס קומט אויסי אז
זי װערט גישטופּט פון א מין בּאהאלטענעם העכערען כּוח .די מאסע
דערנעהנטערט זיך צו אונז שפּרינגענדיג .דאס איז דער שמיד בּריבּי .שכּור
וי דער שטייגער איז .װי נאר ער דערזעהט אונזי אזוי הױבּט ער
אן תּיכֹּף צו ליארעמען און בּעת ער קומט צו צו אונז גאנץ נאהענט
בּלייבּט ער א וויילינקע שטעהען פּלוצים אבּער קומט אויף איהם אן
א געדאנקי און ער גיט זיך אשטעל מיט זיינע שטיוואלעס אויפ'ן בּרוק
װי א גוטע פּאר פערד .ער שטעלט אס א פּאר אוגען און מעסט
מיט זיי די לענג פון דעם טראטואר .-ער װיל עפּעס זאגעף האלט
זיך אבּער איין .צונויפקוועטשענדיג די קולאקעסי .דאס געזיכט איז
בי איהם אין רטע פלעקען -װואקלענדיג טרעט ער אבּ אן א
זייט .עס זעצט פון איהם א פּארע פון בּראנפען און שנאהי
ד6ער אנארכיסט!ע זאגט קרײאָן מיט א מינע' אזוי װי עס
וואלט איהם גיעקעלט+ -דאס זענען דאך טאקע מיאוסע גידאנקען .הא
וי מיינט איהר? אויי רבּונו של עולם' װען װעט מען שוין פּטור
װוערען פון דער גאנצער חאלאסטרע!ל און ער גיט מיר די האנדי
פנוי א גוטען אבענד אייך-.י ..איך טענה אלץ צום שטאטראט.
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טענה איך .אז מען דארף זיך אקארשט צו זיי נעהמען צו די חברה
קאמוניסטלאךי װי נאר זיי הױבּען אָן אריבּערצוטרעטען די גזעצען
איבֶּער שכּרות .:נעכטיגע טעג! אין שטאטראט זיצען קאקערסי איך
בּעט איבּער אייער כּבוד! זיי ווילען ארדענונג .און װי נאר מען
דארף עפּעס טון .אזוי הערט מען פון זיי קיין פּיפּס נישטיע
הער קרייאָן איז שטארק אין כּעס -ער טרייסעלט מיט'ן קו-
לאקי װי מיט א גיצייג .-ער וייזט מיר אן די ריכטונגי אין וועלכער
בּריבּי איז אקערשט נעלם גיווארעןי שטרויכלענדיג אין דער פינסטער-
ניש פון דער נאכט.
*אט דאס זענען דאס די סאציאליסטעןי זאגט ער ווייטערי מען
האלט זיך פאר מוראדיג גרויס און װיכטיג .און מען קאן קוים איינ-
שטעהען אויף די פיס -וואס איז נוגע צו מירי בּין איך פאר ארדע-
און
נונג און רוהיגקייטי און דערפאר פּראצעװע איך טאקע י..--
וואס מאכט עפּעס די מוהמע זשאָזעפינע? איך האבּ האָלט' עס זאל
זיין שטיל און רוהיג .און דערפאר האבּ איך קיינמאל קיין מגע ומשא
מיט דער גאנצער חברה נישט גיהאט :האסט דו אבּיסעל גיזעהעןװי דאס ריהרט זיך פון ארט' אקוראט װי א יונגע מיײדעלע .אזוי
לעבּעדיג .אזוי פריש! הא .וואס זאגט איהר?ע ער געהט אריין צו
זיך אין ווארשטאט .אבּער בּאלד קומט ער צוריק און רופט מיך :ער
רוימט מיר איין א סוד6 :זיי זיינען דאך שוין אלע גיקומען דארט
אויבען אין פּאלאץי ווייסט איהר שוין דערפון ?עּ
פון גרויס דרך ארץ רעדט ער מיט א שטילען קול .ער מיינט
די פּריצים .און בּעת ער גיזעגענט זיך מיט מיר .פארבּויגט ער זיך
נישטווילענדיג.

זיין ווארשטאט בּאשטעהט פון אנ'ענגער קאמער מיט פענסטער
ארום און ארוםי אינעוייניג דוכנט קרײאָן מיט זיינע בּרייטע
פּלײצעס איבּער א גאנצען הויפען פון אלערליי שטיקלאך איזען
וואס וואלגערען זיך ארום אויף דער פּאדלאגע .איבּער די כּלערלײ
גיצייגי וואס ליגען אויפ'ץ טיש און איבּער אלץי ואס הענגט איף
דער וואנד איז אויסגיגאסען א ליכטיגקייטי און אין דער מיטען פון
דער דאזיגער העלקייטי װי אין א גאלדפארבּיגער' אבּיסעל פאר-
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נעפּילטער פארצירונג זעהט זיך ארויס די גיִשטאלט פון אונזער
פילאזאף .וועלכער איז פארטון אין זיין מלאכה וי זיין טאטע און
טאטענס טאטע מיט א נשמה ואס איז פריי פון שנאה און קנאהי
איר הױבּ זיך ארויף אויף די טרעפּ פון אונזער הז און גיבּ
אנ'עפען די גרויע טירי פון וועלכער עס שטעקט ארויס דער שליסעל:
די טיר גיט א קרעכץ און לאזט מיך אריין אין א פינסטערען קארידאר,
וועלכער איז א מאל אױיסגיבּרוקירט גיווען מיט שטיינערי אבּער דער-
נאך אזוי אויסגיטראטען גווארעןף אז ער זעהט איצט אויס וי
א סטעזשקע .איך גיבּ זיך א זעץ מיטן קאפּ אן דער לאמפּ' ואס
הענגט אויפ'ץ װאנד .די לאמפּ אין אויסגילאשען און עס שטינקט
פון איהר מיט פּעטראָל .קיינמאל זעהט מען איהר נישטי אבּער אלעמאל
גיט מען זיך אן איהר א שטויס .איך הױבּ אן צו טרעטען פּאוואליער'
הגם איך האבּ זיך דאך אזוי גיאיילט צו קומען ואס גיכער א היים'
אזוי װי איטליכען אבענד װער איך בּיים אריינגעהען א בּיסעל אפּ-
גינארט אין מיין ערווארטונג .איך געה אריין אין דעם חדרי וואס
איז בּיי אונז די קיך און דאס שלאפצימער פון מיין מוהמעף דאס
צימער איז כּמעט אין גאנצען פארזונקען אין פינסטערניש.
 4גוטנ'יאבענדי

מוהמע ! עּ

פון דער בּעט' וועלכע שטעהט פאר דער בּלויערי פירקאנטיגער
עפענונג פונ'ם פענסטערי דערהערט זיך א זיפץי און דערנאך אױך
א גיוויין .איך דערמאן זיך .אז איך האבּ זיך היינט אין דער פריה'
גלייך נאכ'ן קאפעי צוקריגט מיט מיין אלטער מוהמען .דאס טרעפט
זיך צוויי אדער דריי מאל א ואך -הינטיגעסמאל האט זיך דאס
אנגעהױיבּען איבּער דער פּאדלאגע .װעלכע איך האבּ גיהאט פאר-
פּאצקעטי לוט דעם װי די מוהמע זאגט .ארויסגיבּראכט פון גידולד
דורך איהרע טענות און דורך איהר קלאגען זיך ,האבּ איך עפּעס
א ווארף גיטון א נישט פּאסענדיג ווארט און אװועקגיגאנגען צו דער
ארבּייט?' א קלאפּ טוענדיג בּיים אוועקגעהען שטארק מיט דער טירי
פארשטעהט זיך .אז די מוהמע האט שוין דעם גאנצען טאג גיויינט.
און איך שטעל מיר פארי װי זי האטי ארומשמייענדיג אין שטוב,
גיזופּט איהרע טרעהרען און אויפגיבּורעט איהר וועהטאגי און אז
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עס איז גיקומען דער אבענדי האט זי פארלאשען דעם לאמפּ און זיך

אוועקגילייגט אין בּעטי כּדי צו ווייזען אז זי ליגט נעבּאך אין גי-
האקטע וואונדען .אז איך בּין אריינגיקומען האט זי גיהאלטען אין
אומעטום ליגען די דאזיגע קארטאפלעסי אויף
שיילען קארטאפלעס.
דער פּאדלאגע צווישען די מעבּיל אין די קליידער' אומעטום פאר-
טשעפּעט מען זיך אן זיי מיטן פוס -וי נאר איך קום ארייןי אוו
צוּװיינט זיך די מוהמע מיט הייסע טרעהרען -איך דערװעג זיך
נישט צו זאגען א ווארטי און זעץ זיך אנידער אין מיין װינקעלע,
וי גיוועהנטלאך .אויף די פארהאנגלאך' װועלכע שאקלען זיך ארום
פענסטער' זעה איך' װי עס ציכנט זיך אפּ אמין שפּיציגעי אין
עפּעס איינגעוויקעלטע גישטאלטי אזוי װי מען װאלט אױפגיהױיבּען
מין מוהמע
אין דער הויך א שטעקען צוגידעקט מיט א טוך.
זשאָזעפינע

איז די מאגערקייט

אליין-

פיסלעכוייז

דערהערט

זיך

אין דער שטילקייט איהר קולי און זי הױבּט אָן צו זיפצעןי
 8דוֹ האסט א הארץ פון גאזלן .אהארץ פון א גזלן האסט דו .ניין
איך װעל דאס נישט אויסהאלטען! א שיינעם װערטעלע האסט דו
עס מיר גיזאגט .--:דו האסט גיזאגט; מאך צו דעם מױל! לײט
ווייסען גאר נישטי וואס איך טראג אריבּער פון דיר .בּיסט א רוצח'
עיעגלה
יּעל
אב
איך שווייג און הער' װי פון איהר פיגור' ואס ליגט אויפן
קיסען װי א שווארצער פלעק .שיטען זיך װערטערי אנגיזאפּט מיט
טרערעןי אין דער טונקעלקייט פונ'ם צימער .איך הױבּ זיך אויף'
זעץ זיך װידער אװועק און פּריוו א זאג צו טון:
אפשר װעט שוין זיין גינוג  - .-ע זי פּלאצט ארויס מיט

א גישריי ;
 6גינוגי זאגסט דו? נייף עס װעט קיינמאל נישט זיין גינוג!'ע
זי טוליעט זיך איין אין די בּעטגיוואנדי וואס זעהט אויס
שווארץ אין דער טונקעלקייט פון דער נאכט' פארדעקט זיך דאס
געזיכט! שאקעלט שטארק צו מיטן קאפּי װישט זיך די אויגען און
גיט צו פארשטעהען .אז צווישען מיר און איהר װעט שוין קיינמאל
קיין שלום נישט זיין:
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ק*יינמאל נישט . אזא וארט פארגעסט זיך נישטי פון אזא
ווארט .װי דו האסט מיר גיזאגטי קריגט מען אנ'אייבּיגע ואונד אין
הארצען -נאר פונדעסטװועגען מוז איך דאך אויפשטעהען און דיר
געבּען עסען .איך האבּ דיך גיהאדעװװועטי בּעת דו בּיסט נאך גיווען
א קלײינינקער( .איהר שטים הױבּט אן צו ציטערן .איך האבּ מיך
פאר דיר מקריב גיווען און דו בּאגעהסט זיך מיט מיר .אזוי װוי איך
וואלט עפּעס גיווען איינע פון דער גאסיע
איך הער דעם שארך פון איהרע דארע פיסי וואס שטעלען
זיך אוועק איינער נאך דעם אנדערען אויף דער פאדלאגע װי צויי
קעסטלאך .:זי זוכט צונויף איהרע זאכען וואס וואלגערען זיך ארום
אויפ'ן בּעט און וואס זענען אראבּגיפאלען אויף דער ערדי זי פאר-
שטיקט איהר גיוויין .אט שטעהט זי שין אין שאטען װי אנ'אומ-
גילומפּערטע מאסע -אבּער איך זעה דאךי װי איהר שטארק מאגערע
פיגור שנייט זיך ארויס אין דער טונקעלקייט פונ'ם אבענד -זי טוט
אָן אלײיבּעל און א קאפּאט ; און שטיקער ועשי וואס שפּרײטען זיך
אויס ארום די שטעקענס פון איהרע ארעמס און דעם גיבּיי פון
איהרע פּלײצעס פּינטלען מיר פאר די איגען אזוי װי רוחות
כּיי נאכטי
אנטוענדיג זיך רעדט זי נאכאנאנד מיט זיך אליין ; און בּיסלעכ-
ווייז טרעט ארויס אין די װוערטער פון דער אומגליקליכער פרוי מיין

זי איז די איינציגע נאהענטע נשמהי ואס
גאנצע פארגאנגעגהייט.
איך האבּ אויף דער ועלטי וואס איז מיר אי א מוטער' אי א דינסט.
די פלאם פון דער לאמפּ רייסט זיך
זי רײבּט אָן א שװעבּעלע-
ארויס פון דער פינסטערניש און טאנצט ארום אין צימער װי א פעיע:
מיין מוהמע װערט בּאלויכטען פון אלע זייטען .און איצט זעהט מען
ארויס איהרע בּולטע אויגעןי איהרע גרויסע בּרעמען .װי די שוואמען.
און איהר בּרייטען מוילי ואס רעדט אהן אן אויפהער פון איהרע
צרות .דורך די פרישע טרעהרען װערען איהרע אױגען גרעסער וי
זי זענען .זיי קריגען א בּאזונדערען בּליאסקי און די שפּיצען פון .
איהרע בּאקען זענען װי אבּגילאקירט .זי הױבּט אן ארומצוגעהען
אין צימער הין און צוריק' שפּאלטענדיג די פינסטערניש מיט דער
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לאמפּ אין דער האנד .:איהר געזיכט אי פוֹל מיט קנייטשעף ארום
האָלז אין דעם אונטערען טייל פון געזיכט צוֹלייגען זיך די קנייטשען וי
דרייבּעס ,און דאס אלץ זעהט אויס װי פארבּלוטיגט אין דער שארפער
העלקייט -בּיי דער ליכטיגקייט פון לֹאמפּ טרעטען ארויס א פּאר
אט
ווינקעלאך פון דעם גאנצען חושך .אין װעלכען מיר ואהנעף
איז דער מאטראץ פאר דעם פענסטער' צוגישלאגען מיט צװיי
צװועקעסי כּדי אבּצוהיטען פון שטױבּ; אט איז דער טירשלאסי פאר-
שטאפּט מיט א שטיק פֹּאפּיר .ואס שטארצעט ארויסי די לאמפּ
סאזשעט .און די מוהמע שטעלט זי אװעק אויף דער ערד .וייל זי
געפינט פאר איהר קיין אָרט נישט צװוישען די אנגיווארפענע זאכעױ
די אלטע פרויי איינגיטונקט אין
זי װיל פארריכטען דעם קניט.
פינסטערניש און העלקייט .איז שטאַרק פֿארטון אין איהר ארבּייט.
און פון איהר גאנצער פּארעניש הױבּט זיך אויף אין דער הויך א פּאס
פון געדיכטען רויך .װועלכער פאלט װידער אראבּ אויף דער ערד וי
א פּאַראַשוט .די מוהמע זיפצט' דער מױל מאכט זיך בּיי איהר
נישט צוי
אז דו װילסט נארי בּיסט דו דאך אזא איידעלער בּחור' דו
אזא יאהר
פארדינסט דאך שוין גאנצע  081פראנק א חודש .---
אויף מיר וואס פאר אנ'איידעלער בּחור דו בּיסט' מעהר נישט עס
אט דאס טענהט מען דאך  אט האסט דו
פעהלט דיר שטאטיק-
היינט אױסגעשפּיגען אויף דער פּאדלאגעי זאל איך אזוי לעבּען און
גיזונד זיין .װי דו האסט אוױיסגעשפּיגעןי איך קאן שװוערען ביי מיין
קאפּי דו האסט דאך אבּער גיוואלט זיך נוקם זיין אן מיר .ווייל איך
האבּ דאס ארויסגיפונען .האסט צו מיר א זאג גיטון היינט אין דער
פריה' אז איך זאל צומאכען דעם מויל' װארום ואס דען אנדערס
האסט דו מיר גיזאגט? אי דו ליידאק אינער! די בּעלי בּתּים פון
דער פאבּריק זענען גוט צוֹ דיר .דײן טאטע נעבּאך איז גיוען
זייער בּעסטער ארבּייטער .דו בּיסט אפילו איידעלערי װי דיין טאטע
נעבּאך .דו בּיסט מעהר מעשה ענגלענדער .דו האסט אלע מאל דעם
גישעפט האָלטער גיהאט איידער דאס לערנען און לײט האבּען גי"
פונעף אז דאס איז קיין בּייז נישט .אבּער די מלאכה קאנסט דו
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סך ואס צו ריידען! זי זיך מודה'
נישט' ואס איז דא פארהאן א
אז דו האסט היינט אױסגעשפּיגען אויף דער פאדלאגע --י-ע
מיין מוהמע טראגט זיך ארום מיט א לעפעל אין דער האנד
אין צימער װי א רוח און רעדט וייטער6 :דיײן מאמע נעבּאך  -זי
האט שוין דוקא גיהאט א תּאוה צו קליידער .אנ'אמת מעג מען זאגעזי
דאס איז קיין בּייז נישט' אבּער װען איז דאס גירעדט גיוארען?
ווען מען האט וואס אנצוטון .זי איז אלעמאל גיװען א קינדי אין
גאנצען איז זי דאך אלט גיװען  62יאהרי װען מען האט זי אריינ-
גילייגט אין קברי אי האט זי דאס האלט גיהאט היטעלאך! און
פונדעסטװועגען האט זי דאך גיהאט איהרע מעלות  אט למשל װען
זי פלעגט מיר אפט א זאג טון; :קום זשאזעפינעי לאמיר .געהען צו-
זאמען" -און דערנאך  ---דערנאך האב איך דיך אויפגיהאדעוועט
און האבּ זיך מקריב גיווען פאר דירי דא שטעלט זיך די מוהמע
אבּ אויף א װײילינקעי .הערט אויף צו ריידען און צו עוסקן זיך' און
ווערט אין גאנצען פארזונקען אין די זכרונות פון די פארגאנגענע
יאהרען .זי פארשטיקט די טרערעף שאקעלט צו מיטן קאפּ און
װישט אבּ דאס געזיכט מיטץ ארבּעל .איך גיבּ א פּרוּוו צו זאגען
שטילערהייט :
 6אבּער דאס אלץ ווייס איך דאך שוין פון לאנג אױע
די מוהמע ענטפערט מיט א זיפץ .זהיייצט איין אין אויבען
פון דעם פייער גיט א זעץ א שטארקער רויך' וואס װערט אלץ גע-
דיכטער .קייקעלט זיך אראבּ אויף דער ערדי און בּאדעקט די פּאָד-
לאגע װי מיט א שלייער -די מוהמע איז פארטון אין הייצעף שטעהט
מיט איהרע פיס אין דעם וואלקען פון רויך .און איהרע שיטערע ווייסע
האהרי וואס קריכען ארויס פון אונטער איהר הױבּ .ווייזען אויך אויס
וי רויך דערנאך זוכט זי איהר נאָזטיכעלי און פּאטשט זיך איבּער
די קעשענעס מיט איהרע פארסאזשעטע פינגער .זי שטעהט מיטן
רוקען צו מיר און רוקט די טעפּ אהין און אהערי
 6הער קרייאָן .איך מיין זיין פאטערי דעם אלטען דאָמיניק .איז
גיווארען בּיי אוּנז א תּושב אין די  66אדער די '76גער יאהרעף
מענש מיט אקאפ און דערפאר זיצט ער טאקע אין
דאס איז א
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(מען דארף איהם געבּען אנצוהערענישי אז ער זאל
שטאטראט-
הער
אוועקנעהמען די קאסטענס' װעלכע שטעהען לעבּען טירף
בּאָנעאַס איז זעהר רייך און רעדט גאנץ נישטקשהדיג' כאטש ער
האט דאך א קראנקע האלז אט מיט די אלע דארפסט דו זעהען צו
לעבּען גוט -דו בּיסט אַ געבּילדעטערי און מען גיט דיר שוין גאנצע
עס איז פּשוט א פארדראסי ואס דו האסט
 0פראנק א חודש-
נישט קיין צעטעלי מען זאל קאנען זעהעף אז דו גיהערסט אן צו
די שרייבּערי און בּיסט נישט קיין ארבּייטערי עּ
 4דאס זעהט מען שוין אזוי אויךי'ע
 6פונדעסטוועגען איז א צעטעל בּעסערי ע
זי זוכט ארום א נאזטיכעל :ווארום זי קאן קוים עטעמען און
ציהט אין זיך אריין די גאנצע פייכטקייט פון איהר נאז -זי בּלאנזעט
ארום מיט איהר לאמפּ .איך קוק איהר נאך' און דאס צימער לעבּט
פאר מִיר אויף :וואס ווייטער אלץ מעהר :איך דערקען די פּאדלאגע,
אויסגילייגט מיט פירקאנטיגע שטיינדלאך' א שורה פון שטולען
אנגישפּארט אן דער װאנד; איך זעה די עפענונג פונ'ם פענסטער
מיט דעם בּלאסען אבּגלאנץי וואס שלאגט פון איהםארויסי און די
נידעריגע בּעטי וואס איז עהנליך צו א הויפען פון ערד און גיפּס;
איך זעה די זאכעןף וואס וואלגערען זיך ארום אויף דער פאדלאגע
און זענען אנגיווארפען װי גריבּלאך פון א מוילװארף :אױף די
בּרעגען פון די טישען און אויף די קאנטען פון די בּרעטער זענען
אנגישטעלט אלערליי טעפּלאך .פלעשלאך און קענדלאך; פארשיידענע
טיכער הענגען ארום אומעטום; און צום סוף דער טירשלאס מיטץישטיקעל לייווענט אין לאך.
 6איך האבּ אזוי האָלט ארדענונגי לע זאגט די מוהמע ארומ-
|
שװועבּענדיג צװישען די אנגיווארפענע זאַכען .,וואס זענען באדעקט
מיט א ווייכען שטויבּ.
װי גיוועהנטליך ציה איך מיר אויס די פיס און שפּאר אן אן
|
א בּענקעלי וואס בּלאנקט ,װי ניי דורך א בּאנוצונג פון לאנגע יאהרען
איך קוק נאך דעם דינען שאטען פון מיין מוהמעןי פארוויגט דורך איהר
ארומשמייען און דורך איהרע װוערטערי וועלכע ציהען זיך אהן א סוף:
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פּלוצים געהט זי צו מיר צו אין איהר קאפאט מיט די
ווייסע און גרויע פאסקעס? וואס הענגט אראבּ איבּער איהרע דארע
פּליײיצעס :זי לייגט ארויף איהרע הענט אויף מיין האלז און זאגט
מיר מיט א ציטעריגען קול.
 4מיט אזא גוטען קאפּי װי דו האסט' קאנסט דו נאך װערען
א גאנצער מאכער! דו װעסט נאך אפשר קומען צװװישען מענטשען
כּדי ארויסצוזאגען זיי דעם גאנצען אמת .-נישטקשה' מען האט שין
גיזעהען אזעלכענע זאכען -מען האט שוין גיזעהען מענשעןי וועלכע
זענען גירעכט געבּליבּעף כאטש די גאנצע װעלט איז גיווען אנקעגען
זיי פארוואס זאלסט דו אויך נישט װערען װי איינער פון דיי וואס
שרייען ארויס דעם אמת אין די גאסען!ע
און צושאקעלנדיג מיטץ קאפּי װעלכער איז נאך גאנץ אינ-
גיװוייקט אין טרערען .ווארפט זי א פארחלומטען קוק און זעהט מיך
שוין אין גידאנקי װי איך טענה אין די גאסען פאר א צוהערענ-
דיגען עולםי
קוים איז דער דאזיגער חלום אדורכגיפלויגען דורך אונזער
קיך' אזוי הױבּט אן די מוהמע ווייטער צו ריידעןי קוקענדיג מיר אין
די אויגען:
 6זעה .מיין טייערינקערי זוך נישט קין גרויסע גליקען און
נעם זיך נישט פאר זאכען וואס זענען נישט פאר דיינע כּוֹחוֹת; :דו
בּיסט שוין א שטיקעל בּעל הבּית מיט בּעל הבּתישע גענגי  דאס איז
ואהל און גוט :זוך נישט צו װערען אנדערש װי לייטי ע
דעם פּוֹט האסט דו נישט
=נו מוהמע ,איך מיין אז אין ע
וואס מורא

צו האבּען ע

י

נייף די מוהמע דארף בּודאי נישט מורא צו האבּעןף איך
וואלט װעלען בּלייבּען אלעמאל .אזוי וי איך בּין איצטי עס אין
עפּעס פארהאן אזוינס' ואס האלט מיך צו אין די ד' אמות פון די
קינדערשע יאהרען :געוויס האף איך א סך פונ'ם לעבּען איך האףייי
פרעגט מיך בּחרם צו איך װייס
אזוי װי אלע מענשען האפען
אליין .אויף וואס איך האף דא אזוינס -אבּער צו גרויסע שינויים אין
מיין לעבּען וואלט איך אויך נישט גיוואלטי אין תּוך גירעדט ואלט
הן

|

/
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איך גיוואלט .אז אלץ זאל בּלײבּען אויף זיין ארט  -דער אויבען
דער הילצערנער אַלמער דער וואסערקראן און מיין אבּרוה .וועלכער
קומט איטליכען אבענד .די מוהמע ווארעמט אן דאס גיבּראטענס
װען נישט װען
און מישט עס אס מיט אהילצערנער לעפעלי
כאפּט זיך ארויס פונ'ם אויבען א פייערדיגער צינגעל און בּאלייכט
די גישטאלט פון מיין מוהמען .איד שטעה אויף און גיבּ א קוק אין
טעפּיל .דאט פייערל זשומעט און אינ'ם טעפיל זעהט מען בּלאסע
פּענעצלאך פון קארטאפלעסי בּאגאסען מיט א שוים פון גיבּראטענע
ציבּעלעס :די מוהמע שיט ארויס דאס גיקעכץ אין א גרויסען ווייסען
טעלער .מיר זעצען זיך ארום דעם שוארצליכען טיש פון בּיידע
זייטען .די מוהמע הױבּט זיך אן צו פּארען אין איהרע קליידערי
איהר דארעי שווארצליכע האנדי פול מיט גריבּלאך .טײילט זיך אב
פוּן איהר קעשענע -זי נעהמט ארויס א שטיקעל קעזי סקראבּעט
איהם אבּ מיט'ן מעסערי װעלכען זי האלט בּיי דער ליאמקעי און
הױיבּט איהם פּאמעליך ארונטערצושלינגען .אין די שטראהלען פון דער
לאמפּי װעלכע

שטעהט

לעבּען אונזי

זעה איך' אז די מוהמע

האט

נאך נישט אױספּעיעט אבּצוּווישען די טרערען .אויף איהר בּאק ליגט
נאך א בּליאסקעדיגער טראפּען :וועלכער בּלאזט זיך אויף בּיי איטליכען
בּיסען .איהר בּרייטער מױיל בּאװעגט זיך אין אלע זייטען און
אט
שלינגט צייטענווייז אראב איבּערגעבּליבּענע שטיקלאך טרערעף
אזוי זיצען מיר דאס פאר אונזערע טעלער מיט דעם בּיסעל זאלץ
יאויף א שטיקעל פּאפּיר און דעם קאמפּאט אִין א גלעזיל פון זענעפט-
מיר זענען איצט גאנץ נאהענט איינער צום אנדערען צוגירוקט מיט
די הענט און די געזיכטער אין דער העלקייט פונ'ם לאמפּ.
אוץ אונז איז אלץ אין שטובּ איינגיטונקט אין שאטעף און
ח
װי איך זיץ מיר אזוי אויפ'ן שטולי איינגימאטערט פון דער ארבּייט,
מיט די הענט אויף דעם הינקענדיגען טישי וואס אז מען שפּארט זיך
אויף איהם אן פוֹן איין זייט' גיט ער זיך א שאקעל פון דער אנדער
זייטי אזוי פיהל איך .װי איך בּין מיט שטארקע ווארצלען צוגעשמידט
צו מיין אָרט .אט צו דעם דאזיגען אלטען אבּגילאזענעם צימער
וואס זעהט אויס װי א װיסטער גארטען .איז איינגיטונקט אין א ווייכע
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טונקעלקייט .און איבּער וועלכען עס שװעבּט א וואלקענדיל פון שטױיבּי
נאך דעם עסען רעדט מען שוין אבּיסעל וייניגער -דערנאך
הױבּט אן די מוהמע װידער עפּעס צו בּרומען אונטער דער נאױ
עס פארכאפּט איהר װידער בּיים הארצעןי און אין איהר געזיכט ,וואס
זעהט אויס װי א יאפאנישע מאסקע בּאדעקט מיט וואטעי גיסען זיך
ווידער אן איהרע אויגען פול מיט טרערען .וועלכע קייקלען זיך אראב איבּער
איהרע בּרייטע ליפּען .אויסגעשניצט אין דער פארם פון א הארץי
זי בּויגט זיך צו צו מיר אזוי נאהענט' אז עס דוכט זיך מיר אויס'
דאס זי בּאריהרט מיך .זי איז די איינציגע אין דער גאנצער װעלט
וואס האט מיך אין אמתן האָלט .נישט קוקענדיג אויף איהר כאראקטער
און איהרע קרעכצען איז זי דאך אין תּוך גירעדט תּמיד גירעכטי
זי רוימט אבּ פון טיש און װיל אװעקשטעלען די בּרודיגע
גיפעס ערגיץ אין א פינסטערען װינקעל איך הױבּ אן צו געניצען
זי גיסט אן ואסער אין א כֹּלי און שטעלט עס אנוארעמען
אויפץ פייערי
איך האבּ אבּגירעדט מיט אנטאניען זיך צוֹ טרעפען מיט איהר
איצט איז שון
נישט ווייט פונ'ם קיאסק  8א זייגער אין אבענד
 0מינוטען נאך  -8איך געה ארויס פון שטובּי .אט איז דער קארידארי אט
איז דער הויף :אלע די דאזיגע צוגיוואהנטע זאכען נעהמען מיך ארום אין
דער פינסטערניש -הינטער די אנגיווארפענע קאסטענס מיט גיצייג
ליאסקעט ארויס אין מיטען נאכט קרײאָנס ווארשטאט װי א קאר-
פונקעל .איך זעהי װי קרייאָן שלייפט עפּעסי װי ער בּאטראכט זיין
ארבּייט בּיי דער ליכטי וואס ציטערט מיט איהר פלאם װי א בּאבּאָצקע!

בּעת מען האלט איהר צו די פליגעלאך .און װי ער ציהט אויס די
מען קאן ארויסזעהען זײַן
האנד נאך א טעפּיל קלעי אויפ'ן פייער.
ירוהיגע און פארעוסקטע מינעי די מינע פון א פּועל פון אדימאליגע
צייטען; זיינע בּאקען זענען שטארק פארואקסען און פון זיין
היטעל הענגען אראב הארטע האהרי ער הוסט און די שױבּען ציטערן:
אין גאס איז שטיל און טונקעל -בּיסלעכװייז װײוען זיך
פארשיידענע גישטאלטען :ואס געהען ארויס און געהען אריין און
מען הערט עפּעס אמין גיבּרום .אויף די טרעפ פון די היזער
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טאנצט ארום א ליכטיגקייטי װעלכע הױבּט זיך בּאלד ארויף און
בּאלד אראבּ -צוויי טריט פון מירי אויפ'ן ראָג פון גאס' װערט הער
בּאַנעאַס פּלוצים נעלם .איך האבּ דערקענט די וייסע פאטשיילע,
וואס פארדעקט די פּרישצעס און די געשווירען אויף זיין האלזי און
גראד װי איך געה פארבּיי .װי בּיים ערשטען מאלי גיט זיך אנ'עפען
איך הער װי דער בּעל הבּית
די טיר פון דער פאריק-מאכערטקע.
זאגט מיט זיין בּנעמותדיגער שטים2 :בּיי א סוחרי פארשטעהט איהר
מיך"  --קאון פונדעסטװעגען" ענטפערט איהם א קונדי װעלכער
געהט אוועקי און פון װעלכען מען זעהט נאר די קליינינקע פיגור.
און דאך אי דאס גאר א וואזשנער פארשוין ,װארום הער פּאָקאַרי
דארפט איהר וויסעןי איז תּמיד פארנומען מיט גרויסע גישעפטען און
טראגט זיך ארום מיט גרויסע פּלענער -אבּיסעל װײיטער שטעהט
דארט זיצט איצט פעטער
א הייזעל מיט א פענסטער אין גראטעס-
עִידאָי עפּעס א שטיק שלימזלי אנ'אלטער תּרח מיט א קראנקער אויגי
אפילו זיצענדיג אין דער
וואס הוסט און זיפצט אהן אנאויפהער.
היים נעהמט ער פון זיך נישט אראב זין פּעלערינעי' ואס וארפט
אָן אנ'אומהי און דעם גרינען דאשעקי וואס פארשטעלט איהם דאס
ליכט פון דער לאמפּ .מען האלט איהם אין שטעטיל פאר א שפּיאָן און
מען קאן נישט זאגעןי אז דאס איז א בּלבּול סתּם אין דער װעלט אריין.
און אט איז דער קיאסקי' װעלכער שטעהט וי א למך מיטץ
שפּיץ איבּער'ן דעכיל .אנטאני איז היינט נישט געקומען .װארום זי
וואלט דאך בּוֹדאי גיווארט אויף מירי  א פריהער פארדריסט דאס
מיך אבּיסעלי דערנאך אבּער טוט עס מיר הנאה .בּרוך שפּטרני
בּודאי אנטאניע קאן נאך שטארק גיפעלען -זי האט אין זיך א פייער,
וועלכער פלאקערט אין איהרע אויגען .און או איהר גיט נאר א קוק
אויף איהר מאגערער גישטאלט .אזוי װערט אייך אזש הייסי .אבּער
עפּעס קאן איך מיט איהר נישט אויסקומען -זי איז תּמיד פארנומען
מיט איהרע אייגענע עסקיםי וועלכע ארען מיך װי דער פאריאהריגער
שנעע .שוין הוּנדערט מאל בּעסער די גראבּע װיקטארינעי ואס איז
אלעמאל צו אלץ גרייט .אדער די פארחלומטע און צולאזענע פרוי
לעַקאַייי כאטש זיי האבּען מיר שוֹין אויך דערעסען -און דעם אמת
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גיזאגט לאז איך מיך שוין צו פיל אריין אין ליבּעסי' װעלכע קומען
מיר אויס לאחר המעשה אָהן טעם .-אבּער איטליכעס מאל מוז איך
נאכגעבּען דעם כּשוף פון דעם יצר הרעי וועלכער רעדט מיר אן נאך
אמאל אױסצופּרובּירען אזא מין ליבּעי
איך געה פאר-
דאס מאל אבּער װעל איך נישט וארטען
בּיי פאר דער וארשטאט פון דעם שמיד בּריבּי א מיאוסער נפשי
דאס איז דאס לעצטע הויז אין דער שורה פון די פלאכע בּערגלאך,
פון װעלכע עס בּאשטעהט די גאס -אונטער דעם שוארצען נעץ
פון די גראטעס שיינט ארויס א פירקאנטיגע ליכטיגקייט .און אין
דער מיטען צייכענט זיך אבּי בּאלד שווארץ און שטייף ,בּאלד בּרייט
און צישוואומען די אומגילומפּערטע גישטאלט פון דעם שמידי ער
טראגט זיך ארום אזוי װי עפּעס א רוח' און קלאָפּט מיט א פאר-
בּיסענעם כּעס אױף דער קאַװאַדלע! ער שטעהט קױם אײן
אויף די פיס' און שאקעלט זיך אהין און אהער' װי דער מת איף
אחעראָנס שיפעל.

ואס מעהר ער איז שכּור.

אלץ מעהר װילדעװעט

ער אקעגען פייער און אייזען .איך געה צוריק אהיים .װי נאר
איך האלט בּיים אריינגעהען אין שטובּ אריין אזוי הער איך װי מען
רופט מיך מיט נישט קיין זיכערען קול:
 4סימאָן !כּ

זי קאן לאנג וארטעף אמצוה אויף
דאס איז אנטאניע-
איהר .איך אייל זיך' און פיהל הינטערימיר איהר שואכען הויך
דארט איז פוסט און קאלט.
איך געה ארויף אין מיין שלאפצימערי
און עס ווארפט מיך א צאָהן אָן א צאָהף אידער עס קומט אין
צימער אריין א בּיסעל לעבּען בּעת איך מאך צו די לאדענסי זעה
איך נאך אמאל די גאס :פאר מיינע אוגען זענען דעכער פול מיט
קוימענסי וועלכע צייכנען זיך אבּ אויף דער שארפער טונקעלקייט פון
אט זענען
דעם הימעל אין א געדיכטע און משופּעדיגע מאסע-
אפּאר שוואך בּאלויכטענעי מילכפארבּיגע פענסטער' ואו מען איז
נאך משמעות אויף :און צום סוף דער שמיד מיט זיינע ווילדע העויות'
וואס זעהט אויס פון דער וייטענס אזוי װי פארבּלוטיגט .איבּער
דעם קלויסטער זעהט זיך נאך ארויס דער שפּיץ פון דעם צלם
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וועלכער שנייט זיך ארײין װי אנ'עגבּער אין די הויך פון די הימלען!
גאנץ װייט זעהט זיך נאך דער שטארק בּאלויכטענער פּאלאץ וי
א קרוין בּאזעצט מיט טייערע שטיינער :דאס אויג פארלירט זיךאין די
שװאַרצע חורבותי וועלכע זענען אנגיפאקט מיט מאנסבּילן און װיי-
בּערי וועלכע איך קען נישטי און וועלכע זענען דאך אזוי עהנלאך צו מיר.
11
ו
|היינט איז זונטאג .א פרעהליכער שטראהל פון דער אפּרילזון
רייסט זיך אריין אין מיין צימער .:די פּאפּיר פון די טאַפּעטען מיט די
פארוויאנעטע בּלומען בּאקומען עפּעס אנ'אנדער אויסזעהען און די
גאלדרויטע טוך .וועלכע בּאדעקט מיין וואשטישי' װערט װי בּאנייט.
היינט טו איך זיך אן מיט כּונה .איך שטעה לענגער פארץ
שפּיגעל איידער אין די טעג פון א גאנץ ואךי נאך אין גאנצען
איינגעמוליעט אין זייף בּאטראכט איך זיך אין איהם פון דער נאהענט
און פון דער ווייטענס :איך פּרובּיר אויס' צו האבּ איך גרויסע אדער
קליינע אויגען .אבּער עס דוכט זיך מיר אויס .אז אין זיי פינקעלט
א חנודיגער בּליאסק -דערנאך קוק איך ארויס דורכ'ן פענססער -עס
דוכט זיך אויס' אז אין דער טיפקייט פונ'ם טאל שלאפט נאך די
שטאט .איינגעטוליעט אין נעפּיל .בּעת די מענשען זענען שוין לאנג אויף.
זי לאזען זיך אראבּ פון די טרעפּ און געהען זיך פאנאנדער
איבּער די גאסען כּדי צו מקים זיין די מצוה פון זונטאגדיגען שפּא-
צירגעהען -אויף דעם ערשטען קוק דערקענט מען זי נישט אין זיי-
ערע יום-טובדיגע קליידער :די װײבּער זענען אויסגעפּוצט אין פאר-
שיידענע קאלירען און וייזען אויס גרעסער און בּרייטער איידער
אין די אינדערוואכענדיגע טעג .בּיי די אלטע לייט האט זיך א בי-
סעל אויסגיגלייכט דער רוקעןף און אפילו גאר די ארעמע װערען
באּיסעל אנדערס דורך די זונטאגדיגע ציכטיגקייט .א שוואכער אבּ-
גלאנץ פון דער זון לייגט זיך איבּער די רויטע און גרינע דעכערי
איבּער די טראָטואַרען .איבּער די שטיינער פונ'ם בּרוקי ואס ליגען
זיך איינער לעבּען דעם אנדערען װי יום-טובדיגע קיכלאך .-עס
הערט זיך א סקריפּעניש פון גיפּוצטע שיךי
דאס אלטע הויז אין דעם װינקעלי וואס איז קיילעכדיג װי א
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לויכטטורםי און א וואו עס הױבּט זיך איצט איף די פינסטערע גי"
שטאלט פוּן דעם פעטער עידאָי װארפט א פלעק אין דער
פארם פון א היטעל צוקער' און זעהט אס אװי װי אנ-
אויסגעקריצטע גימעהלי א בּיסעל ווייטער זעהט זיך ארויס דאס הז
פון פרוי פּיראָ אין זיין גאנצע בּולטע קיילעכדיגייט .דאס הז איז
פריש גיפארבּט און זעהט אויס װי א שורה פון נייע טעפּי צװישען
די דאזיגע אויסטערלישע וואהנונגען פארלירען זיך כּמעט אלע אי"
בּעריגע הייזער מיט זייערע גרויע װענט און בּלאנקע לאדענסי הגם
פון זיי בּאשטעהט דאך די גאנצע שטאטי
אין דער מיטען פון דעם בּערגיל איבּער דעם טייך' אקוראט
אקעגען דער פאבּריק .שפּרײט זיך אויס דער פּאלאץ מיט זיינע גליי-
כע און ווייסע ליניעס -א גרינע ראם פון גערטענער און כּלערלײַ
בּוימער מיט געדיכטעי א בּיסעל רויטליכע בּלעטער נעמט ארום זיין
ווייסען קערפּער פון אלע זייטען -נאך א בּיסעל װייטער ציהען זיך
לאנקעסי וועלכע געהערען צום פּריצישען הויף .און אז מען געהט
אב נאך א שטיקעל װעגי דערזעהט מען צװישען גרינע פּאַסען פון
פרישע ערד דעם בּית עולםי פון וואנען עס וואקסען ארויס איטליכעס
יאהר אזוי פיל מצבות.
איידער מיר געהען אין קלויסטער אריין .מוזען מיר אריינ-
געהען צום שמיד בּריבּי .ווארום מיר דארפען איהם געבּען צו פארריכטען
א קאליע געווארענעם שליסעל .איך װארט אױיף דער מוהמען אין
הויף :און זעץ זיך אנידער אויף א קעסטיל לעבּען דער וארשטאט,
וואס איז היינט קאלט און טויטי און אוואו עס ואלגערן זיך פאר-
שיידענע גיצייג .די מוהמע איז קיינמאל נישט פארטיג צו דער
צייט .אט האט זי זיך שוין צװיימאל געויזען אויפןץ שװעל אין
איהר שיינעם קלייד מיט דער סאמעטענע פּעלערינע און איז װידער
אריינגילאפען אין שטובּי װי א מוילווארף אין זיין לאך ווייל זי האט
סלוף ווייס איך דאך' אז זי װעט
עפּעס װוידער פארגעסען -סוף כֹּ
מוזען ארויפגעהען צו מיר אין צימער פאר'ן אװעקגעהען כּדי עס צו
בּאקוקען צום לעצטען מאל .נאר אט האט זי אלץ אבּגיפּטרט און
מיר געהען שוין גאט צו דאנקען איינער לעבּען דעם אנדערעןי זי
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גדלות .װען
איך ענטפער
איהר שמייכעל
עטליכע טריט.

נישט װען וארפט זי
אויך מיט א קוק אין
א בּחנטען אויסזעהעןי
שטעלט זיך די מוהמע

נעמט מיך אונטער'ן ארעם מיט
=אויף מיר א קוקי אויף וועלכען
דעם שיין פון דער זון בּאקומט
= אז מיר זענען שוין אבּגיגאנגען
{ = פּלוצים אבי
=געה א פריהערי איך װעל דיך שוין אניאגעןל
זי פארפיהרט א שמועס מיט דער גאסענקעהרערין אַפּאָלינעי א
הויכע און דיקע פרויי וואס שטעהט און גלאָצט װי א גולם אויפץ
בּרעג פונ'ם טראטואר :זי מאכט מיט איהרע בּיידע ארעמס אין דער
לופטי און קאן פאר זיך קיין ארט נישט געפינען אין דער סביבה
פון דעם יום-טובדיגען ליידיגגעהען; זי ווייס זיך נישטי פּשוטי וואו
אהינצוטון און מען זעהטי אז זי פיהלט זיך אהן דעם בּעזים ממש וי
א קאזאק אהן א פערד -די מוהמע שלעפּט איהר מיט זיך אװעקי
איך קעהר זיך אום און כאפּ א פּאַר װערטער פונ'ם שמועסי איך
הער װי די מוהמע רעדט פון מיר אין דעם טאָן פון א ויב-
טיגען סוד .אפּאלינע געהט נאך' אויפגיבּלאזען װי א ראקי און
איהרע בּיידע ארעמס בּאמבּלען זיך ארום איהר קערפּערי
 4אט דער יונגעל לע זאגט מיין מוהמע  6קאן גאר נישט האל-
טען קיין ארדענונג אין זיין צימער .און א חוץ דעם פארפּאצקעט
ער צו פיעל קראגענס -ער װייס נישט אפילוי װי מען שננייצט אויס
די נאז .די קעשענע אין בּיי איהם אלעמאל אנגישטאָפּט מיט נאזטיכ-
לאך .אז איך שלעפּ זי ארויסי זענען זי הארט װי שטיינער-ע
 6און פונדעסטוועגען איז ער א וואהלער בּחורי* ענטפערט די גא-
סענקעהרערין נאכשלעפּענדיג זיך אין מאכענדיג מיט די הענט אין
דער לופטען -זי שאקעלט זיך אויף איהרע שיך מיט דרייגארענדיגע
קנייטשען וואס שטעקען ארויס פון א גרויסען שלומפּער.
אט אזא טבע האט שוין מיין מוהמעי אז זי שטעלט זיך אװעק
מיט איטליכען ריידען װעגען מיר און דערצעהלט איהם אלץ' ואס
טוט זיך בּיי מיר אין דער הייםי דאס בּריינגט מיך ארויס פון גי-
דולד .איך רוף איהר צוריק שוין א בּיסעל מיט כּעס -זי גיט א
ציטערי קומט צוריק און ווארפט אויף מיר א קוק פון א קרבּף וי
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געהט מיט אנ'אראבּגילאזענער נאז אונטער דעם שווארצען הוט מיט
די גרינע בּלעטלעך און איז שטארק בּאליידיגט .וואס איך האבּ איהר
צוריקגערופען און מביש גיווען פאר מענשען :עס פלאמט אין איהר
אויף א פארבּיסענער כּעס:
א6נוסטען .בּרומט זי אונטערי .האסט דו אויסגעשפּיגען אויף
דער פּאדלאגעי ע

זי קאן זיך אבּער פארט נישט איינהאלטען און טשעפּעט זיך
װידער אָן אָן עפּעס א פּארשויןי וועלכער שטעהט אויפ'ץ טראטואר
אין א העמדיל .שטייף װי א שטיי און אין שטייפע זונטאגדיגע
הויזען וועלכע זעהען אויס װי צװיי נייע סלופּעס -איך לאז זי
שטעהען און געה שוין אריין אליין צום שמיד בּריבּי-
אין דער בּודקע פונ'ם שמיד בּאלייכט דאס פייער א ווארשטאט,
ואו עס ליגען אנגיווארפען כּלערלײי שװארצע חפצים -טונקעלע
שקעלעטען פון גיצייג הענגען אויף די ווענד און אויף דער סטעליע .און
'אין דער מיטען פון זֵיי שטעהט זיך דער שמידי אזוי װי ער ואלט
גיווען אויסגיגאסען פון מעטאל .:די הענט זענען בּיי איהם גרוי װי
בּליי .און זיין שווארצער פארטוך איז בּאשאטען מיט א שטױבּ פון
מעטאל .עס אִיז שוין בּיי איהם א פּרינציפּי אז זונטאג דארף מען
זיין פארפּאצקעט .און ער איז טאקע פארדריפּעט פון קאפ בּיו די
פיס .ער איז נאך ניכטערי און זיינע בּאוועגונגען זענען אהן לעבּען.
אבּער ער קאן זיִך קוים דערווארטען אז די גלאקען פונ'ם קלויסטער
זאלען שוין אנהױבּען צו קלינגעןף און ער זאל קאנען נעהמען
אבּיסעל משקהי און דוקא בּיחידותי
צווישען די שווערע און פארנעפּלטע פענסטער פון דער וואר-
שטאט שטעהט א פענסטער אין גאנצען אפען און פון דארטען
זעהט זיך ארויס א טײל פון דער גאס מיט שטיקלאך מענשען אין
פרישע און לייכטע פארבּעןי אזוי װי פון דער שמאלער עפענונג פון א
ספּאקטיוו . עס מאלען זיך אבּ לייכטע גישטאלטעןי װעלכע קומען
צונויף און װערען װוידער נעלםי און אפטמאל זעהט מען אויך א הוט
מיט א פעדערי וואס ויגט זיך איבּער דעם קאפּ פון א פרויי אט
איז א קליינער יוננעל מיט א הימעלבּלויען האלזטוך און שיך ואס
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 קנעפּלען זיך צו ; פון זיינע קיילעכדיגע הויזלאך .וואס גרייכען איהםנישט מעהר װי א בּיסעל איבּער די קני שטעקט ארויס דאס מאגערע
ווייכע פון די פיס ; צוויי פארחושכטע יענטעס מיט אויפגיבּלאזענע
קליידלאך קומען זיך צונויף' ציהען זיך צו איינע צו דער אנדערער
און צולאזען זיך אין א גישמאקען שמועסי עפּעס אזוי װי צװויי טרא-
 פּען טינט וואלטען זיך דא צונויפגעגאסען אין איינעם .די גישעהע-| ניסען אוֹיף דער גאס זעהען דא אויס װי סצענקעס אין א קינאמא-
טאגראף מיט פארבּיגע בּילדער .דער שמיד בּריבּי קוקט אויף די דא-
זין געױיכט
זיגע בּילדער אראב און בּילט װי אלעמאל.
איז אין רויטליכע פלעקען .זיינע האהר זענען פארפעטיגט.
זיין  שטימע איז הייזעריג און אין גאנצען איז ער װילד און רוט
װי א בּוראק .-אט געהט ער איצט ארויף און אראב אין זיין קא-
מערל .נאכשלעפּענדיג נאך זיך די גרויסע שיך מיט די אפענע מיי-
לער' און רעדט צו מיר אונטער דער נאז -אבּגירעדט א פאר
ווערטערי בּלייבּט ער װוידער שטעהען .און הױבּט דערנאך װידער אןױ
בּריבּי קאן נאר שרייען .ריידען װי א מענש קאן ער נישט .נאר
דער כּעס קאן פון איהם ארויסקוועטשען א פּאר הייזעריגע קולות.
עס קומט אריין די מוהמע .זי זעצט זיך אװועק אויף א בּיינקעל,
עטעמט אבּ און פאָכט מיט דעם פארבּויגענעם שליסעלי װעלכען זי
דריקט צו אין דער האנדי דערנאך הױבּט זי אן ארויסצושטויסען
פון זיך האסטיגע װערטער; זי דערצעהלט פון דעם שליסעל .װי
אזוי ער איז קאליע גיווארען און אלץ וואס האט מיט איהם פּאסירט:
מען זעהט :אז אלע די פארשיידענע קלייניגקייטען פּלאנטערין זיך
בּיי איהר אין קאפּ אהן אן אויפהערי אבּער דער שמיד הערט איהר
נישט .ווארום ער איז איצט פארנומען מיט עפעס' ואס ער האט
אקארשט ערשט דערזעהען אויפ'ן גאסי
אי דער דבר אחר! ע
דאס מיינט ער דעם הער פאָנטאַ .דעם שיינקערי וואס געהט
איצט פארבּיי . דאס אין א מענש מיט בּרייטע פּלײצעסי א הדרת
 פּנים .און זיין פעטע צורה גלאנצט װי אנאויסגיקאלכטע הוזי עראיז בּטבע א שווייגענדיגערי און נישט קיין מעורב עם הבּריות :אבּער
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ער האט אין שטעטיל א גרויסע דעה' װארום ער פארדינט א סך
געלט .מען זאגטי אז ער האט שוין אנגעקליבּען א פּאר הונדערט-
טויזענד פראנק .:צו מיטאגצייט און אין אבענדל װעט איהר איהם
נישט זעהען; דעמאלט זיצט ער אין דעם הינטערשטען חדר פון זיין
שיינק און עסט בּיחידות .א חוץ מיטאג -און אבענדצייט שטעהט
ער אין שיינק און שארט אריין די לייזונג אין זיין קאסע -אין טיש
בּיי וועלכען ער נעמט צו די קונים .איז פארהאן א לאך .אין װעל-
כער ער לאזט אריין דאס געלט :.זיין שטובּ שׂטאפּט זיך אן מיט
גאלד פון אין דער פריה בּיו אין אבענד אריין.
4דאס איז א שמאלצגרוב'ל זאגט די מוהמעי:
6ר איז אנ'עושר :ע זאג איך פון מיין צדי
ע
בּריבּי שפּריצט מיט גיפט:
*נאך דיינע ווערטער דערקענט מען .וואס פאר א פויגעל דו בּיסט:
בּורזשוק שבּבּורזשוקעס! דו בּיסט טאקע א קבּצן װי אלע דנע
חברים' אבּער די בּורושוקישע נשמה' די שטעקט נאך אין דיר'
נישקשה!ע פארדראסיג גיבּ איך א מאך מיט דער האנדי דאס איז
נישט אמת .און דער שמיד דערעסט מיר מיט זיין שנאהי וואס ווארפט
זיך בּלינד אן אויף אלץ אין דער וועלט און טרעפט גארנישט וועמען מען
בּאדארף .און נאך מעהר פארדריסט דאס מיך .וייל ער אליין האט'
בּלי ספקי נישט וועניג אבּשיי פאר דעם דאזיגען פּארשוין .ואס איז
רייכער

פאר אלעמען-

דער רעוואלוציאנער שטעלט אן א פּאר אי

געןף וואס זענען הארט װי שטאהלי און װוערט אנשוויגען אזוי װי מיר
אלעי װי נאר דער אדיר פון שטעטיל דערנענטערט זיך צום וואר:
שטאט .הער פאַנטאַן געהט פארבּיי פאר דער אפענערי טירי מען
שפּירט דעם הויך פון דעם דאזיגען גביר' ואס לעבּט פאר זיך.
װי נאר ער קעהרט אבּ דעם גראבּען רוקען װאָס איז בּאדעקט מיט
שמאלץ װי מיט א פּערינע .און געהט אבּ א בּיסעל װייטער' אי
הױבּט זיך אן דער שמיד וידער צו זידלען:
זיין מױל
פהאסט דו א בּיסעל געזעהען א מארדעי הא?
דערגרייכט דאך שוין בּיז צו די אויערן א דבר אחרי עס זאל נאר
פעהלען א האהריע
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א,
י1

און דערנאך מאכט ער מיט דער צופרידענקייט פון א פּראסטען

מענשען.

עס איז נאך א גליקיוואס ער װעטי מן הסתּםי אין גיכען
| איינעהמען א מיתה משונהוע
ער לאכט פאר זיך .די מוהמע זעצט זיך אװעק א וט אן
דער זייס זי האט פיינט תּכלית שנאה דעם שמידי' ועלכער איז
אויסגעקנאטען פון קנאה' שלעכטסקייט און גראבּקייט :אגב האבּען
איהם אלע פיינט פאר זיין װילדקייט און אויך פאר זיינע רעואלו-
ציאנערע גידאנקען -אבּער אז מען דארף איהם האבּען געהט מען
זיך צו איהם אריבּער א זונטאג אין דער פריה און מען בּלײבּט שוין

דארט זיצען.

מען װייסט אז מען װעט זיך שוין דארט טרעפען און

דל וויזיטען זענען שוין געווארען אין שטעטעל א מנהגי
פעס איז א סברהי אז מען װעט בּאלד אויסקורירען אנטאָאַנע-

אט דער דאזיגער בּענאָאַ איז װי א צייטונג .מיט איהם אליין
פּאסירט קיינמאל גארנישט און מהאי טעמא לעבּט ער טאקע נאר
פון דעם' וואס ער זאגט אן די פּאסירונגען פון אנדערע.
א6יך ווייס דאס שויןיל רופט זיך אן די מוהמע 6 :היינט אין
דער פריה האבּ איך דאס גיהערט :זיבּען א זייגער אין דער פריה
האבּען שוין דאס א סך מענשען גיואוסט .צום פּריץ װעט בּאלד
אראבּקומען א גרויסער דאקטארי וואס איז א שפּעציאליסט אויף
איוגען -ער װיל דא געהען אויף גייעג אין די פּריצישע מאיאנטקעסיל
איפץ א פרויי וואס איז
 4דאס קליינע שעפעלע נאבּאךיל גיט ז
אָקערשט אריינגעקומען:
 = דער שמיד מישט זיך פּלוצים אריין .און הױבּט אן װידער צושפּריצען מיט גאל װי דער שטייגער איזי
אַ די קלייניצקעי וועלכע מען האלט תּמיד בּיים אויסקורירען:
-אזוי זאגט

מען דאך+

אבּער

װער

דאגהט

װעגען

איהר 1ע

א5לעי  2ענטפערן צוויי פרויען אין איין קולי זיי פיהלען זיך
בּאליידיגט.
בּריבּי הויבט אן איבּערצוקייען זיין גיוועהנטליכע פראזעי וואס
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איז נאריש און אויפגיבּלאזען װי דער אלטער מזמור' װעלכען מען
חזרט איבּער אויף איטליכער ארבּייטערפארזאמלונג :
 4זי איז א קרבּן פון דער געזעלשאפט !ע
צום שמיד איז אריינגעקומען הער בּאָנעאַס -ער איז דארט
אנ'אפטער גאסט .ווייל ער האלט עס נישט פאר קיין פּחיתת הכּבוד
פאר זיך בּאקאנט צו װערען מיט די לייט פון דעם ארבּייטערקוואר-
טאל .הער פּאָקאַר און קרײאָן זענען דערװייל אויך אַנגעקומעף
קרײיאָן האט זיך אקערשט ערשט אבּגיגאלט און די שטייף אנגעצוי-
גענע הוט אויף זיין געזיכט האט גיגלאנצט אזוֹי װי מען וואלט איהר
אבּגיהאבּליעוועט .אחוץ זיי אלעמען זענען גיזעסען בּיים שמיד נאך
אנדערע בּעלי בּתּים פון שטאט .:צװישען זיי אלעמען האט ארויס-
גישיינט דער פּערעלמוטערפארבּיגער שטערן פון דעם הער מיעלװאַקי
אט דער דאזיגער מיעלװאַק איז א בּושת פּנים און היט שטארק אב
שטאַטיק .-װי נאר ער האט אריבּעגיטרעטען די שװעל האט ער
אראבּגינימען די היטעלי ער איז א משרת אין דער פאבּריק בי
דער אבּטיילונג פון דער עקספּעדיציע' ער טראגט נישט קין
גאנץ נייע װעש און אנאבּגינוצטען סורדוט' אין װעלכען ער
געהט תּמידי
פאר הער בּאָנעאַס האבּ איך גרויס דרך ארץ -איך פארקוק
זיך אויף די איידעלע שטריכען פון זיין געזיכטי אויף די ווייכע טונ-
קעלקייט פון זיין שווארצען קאָסטיום און איף זיינע גלאנציגע
שווארצע העניטשקעסי אין װעלכע עס ליגט איצט א פירקאנטיג בּי-
כעלע מיט גאלדענע קאַנטעןף .ער האט אראבּגינומען דעם הוט איך
טו איהם נאך שטילערהייטי זיצענדיג אין מיין ווינקעלעי
דאס איז א זיידענער יונגערמאנטשיקי וואס מאכט א שטאר-
קען רושם דורך זיין נאטירליכע פיינקייט' און נישט קוקענדיג אויף
דעם איז ער קראנק; זי הוט איז פול מיט געשװירעןף מען זעהט
אים תּמיד ארומגעהען מיט אנ'איינגעבּויגענעם קאפּ אדער מיט הענט.
וואס זענען בּיי די גילענקען

אנגעלאפען

מיט

וייסליכע

פּרישצעס.

אבּער אין דעם דאזיגען שוואכען גוף שטעקט א נשמה מיט א קלא, -
רען און גיזונטען פארשטאנד .:איך האבּ פאר איהם אבשייי וייל
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עֶר איז א בֹּר דעת .פול מיט גידאנקען און דריקט זיך אויס אוי
גלאטיג .אז עס אין א מחיה צו הערען אט האט ער מיר דא נישט
לאנג גיהאלטען א גאנצע סאציאלאגישע לעקציע מכּוח דער קרובשאפט
צווישען דעם היינטיגען און דעם אמאליגען פראנקרייך .זיינע
סברות זענען גיווען אזוי קלאר און האבּען זיך אזוי גרינג גילייגט
אויפ'ן שכלי אז זיי האבּען מיר ממש געעפענט די אויגען איך זוך
זיך מיט איהם צו חברץ .פלייס זיך איהם נאכצוטוןי און ער אלין
ווייסט גאר נישטי וואס פאר א שטארקע השפּעה ער האט אױף מירי
איצט רעדט ער דערפוף אז ער קלערט צו ארגאניזירען אין
וויוויע א געזעלשאפט פון יונגע לייט .אלע הערען זיך צוי דער-
נאך ווענדט ער זיך צו מיר:
 6וואס ווייטער איך געהי אלץ מעהר זעה איך .וי קורצזיכטיג די מענ-
שען זענען :זי קאנען נישט זעהען ווייטער פאר זייער נאזיע ציאיע זאג איך.
איך פיהל אז מיין תּשובה איז צו קורץ' און עס דוכט זיך
מיר אויסי אז איך הער זניאך לאנג אין דער ארומיגער שטילקייט.
בּודאי פיהלט ער עס אויך' ווארום ער הױבּט אן צו שמועסען מיט
אנדערעי און איך װער רויט פאר חרפּה אין מיין ווינקעלע:
קרײייאָן לאזט זיך אריין אין א וכּוח מיט'ן שמיד װעגען אנ"
אלטע

היטעלי וואס מען בּאדארף צורעכט

מאכעןף

די היטעל געהט

בּיי זיי איבּער פון איין האנד און די אנדערע און זײי בּאטראכטען
איהר מיט א טיפער אוױפמערקזאמקייט און איבּערגעגעבּענקייט.
קרײיאָן האט זיך אוועקגעזעצט .און לאזט נישט אראב קיין אויג פון
דעם חפץ-

ער גיט זיך אבּ צום

וכּוח מיט

לײבּ און זעל.

וייל

דער האנדעל מיט אלטווארג פארטראגט נישט קיין פעסטע מקחים.
מוז נעבּאך אונזער טאנדעטניק בּאווייזען מיט אותות ומופתים' אז די
סחורה איז װערט דאס געלט -ער פּאטשט מיט זיינע קולאקעס אויף
די קני אין די הויזען מיט די גרויע פּאסקעסי זיינע הארטע האהר
אויף זיין בּרייטען האלז שטעלען זיך איהם קאפּויר און ער בּאקומט

דאס אויסזעהען פון א וילדען חזירי
 4אט דער דאזיגער פילץיע מאכט ער מיט א קרעכץ+ .איך װעל
אייך דערצעהלען ואס די מעשה דערפון איזי .ער איז אין גאנצען!
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פארשטעהט איהר מיך .דורגיװוייקט פון רעגען  אט דער פילץ איז
דאך אין תּוך גירעדט א שמאטעי א בּרודיגע נאזטיכעלי היינט קאנט
איהר שוין פארשטעהען .וויפיל איך האבּ דאס געהאט צו ארבּייטען
יא ערע ווי-
מיט'ן פּלעטאײיזען .וויפיל איך האס דאס גידארפט
פיל צייט איך האב איבּערגעפיהרט !ע
הער זשוסטען פּאָקאר רעדט מיט דריי פּויערים -זיי האלטען
די היטלאך אין די הענט און שטעלען אן נאז און אײערעןף ער
רעדט אין זיין בּנעמותדיגען לשון פון די גרויסע פינאנציעלע פּלע-
| נערי מיט וועלכע ער טראגט זיך ארום.

פּלוצים אן א פייערל:
ספּעקולאציעס:

אין דעם עולם צינדט זיך

מען בּאקומט א שטארקען חשק צו סוחרישע

אפילו קרײיאָן הערט

אויף א װיילע

איף

צו בּע-

טראכטען די היטעל און גיט א זאג; :מען װעט שין דאס אבי-
סעל מאכען גישעפטען!" הער בּאָנעאַס זאגט מיר שטילערהייטי און
דאס טוט מיר שטארק הנאה :הער פּאָקאַר איז אפילו נישט קין
געבּילדעטער מענשי אבּער אין מילי דעלמא האט ער א שארפען חוש
הריח; דאס איז א טײיערער פּלאף אױבּ נאר ער װעט דאס מאכען
אזוי װי איך פארשטעה עס" .
און איך זיץ מיר אין מיין װינקעל און טראכטי אז װען איך
גיוואלט גיווען עלטער אדער געהאט

מעהר דעה אין שטעטילי וואלט

איך אפשר אויך אנטייל גינומען אין פּאָקאַרס גישעפטען .װעלכע
נעמען שוין אן א בּאשטימטע פארם יו וועלען זיך צוּוואקסען זעהר
גרויס.
דערווייל אבּער הױבּט דער שמיד אן צו קנייטשען דעם שטערן:
ער װוערט זעהר צוטראגען .הגם עֹר ווייסט אליין נישט ואס דאס בּא-
טייט .צוליבּ דעם עולם קאן ער נישט אװעקגעהען פון שטובּ' און
ער חלשט א טרונקי ער געהט ממש אויס מיט די כּוחותי ער קאן
זן נישט איינהאלטען און ווארפט פון דער זייט א קרומען קוק אויף
דעם פארזאמעלטען עולם -אינדערוואכען אין דער צייט' פלעגט ער
שוין אנהױבּען צו לעשען זיין דארשט :אנ'אויסגעטריקענטערי שלעפּט
ער זיך פון איין גרופּע צו דער אנדערערי ער האט שוין נישט
מעהר קיין כּוח צו ווארטען:
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פּלוצים טוען אלע אקוק אויפץ גאס דורך די אפענע טירי
א גרינע קאטש מיט זלבּערנע לאמטערנעס פון בּיידע זייטען
| פאהרט אין דער ריכטונג צום קלויסטער .אויף דער קעלניע זיצט
אנ'אלטער קוטשער אין גרויסע העניטשקעס .אין װעלכע עס שטעקט
א דינער שטעקעל פון א בּייטשי דער קוטשער איז אזוי אנגיפּעלצט.
אז עס דוכט זיך אויסי אז דא זיצען עטליכע מענשען איינער איבּער
דעם אנדערען :דער שווארצער פערד בּליאסקעט.
 4די קאטש בּליאסקעט אזוי וי א פּיאנעי ל רופט זיך אב בּענאָאַי
אין קאטש זיצט די בּאראנעסעי וועלכע מען זעהט נישט ארויס
מחמת די אראבּגעלאזענע פארהאנגען אבּער אלע פארנייגען זיך פאר
דער קאטשי
 4עבדים כּנענים זענען דאסי ע הױבּט אן דער שמיד זיין אל-
טען פּומוף  6זעהט נאר א בּיסעלי װי מען בּוקט זיך דאסי װי מען
ווערט פּלוצים הויקערדיג .און װי מען װיײיוט דאס די פּליעכעס' וי
בּאלד עס פאהרט נאר פארבּיי די אלטע גבירנטעיע
 6זי גיט צדקה' ע גיט א זאג איינער פון דעם עולם.
פנאט אייך א שמעק טאבּאק פאר איהר צדקהל קאכט זיך דער
פארבּיסענער מענש מיט א פארשטיקטען קול און צאפּעלט .אזוי װי
מען וואלט איהם דא צוגיהאלטען 6 :איך רוף דאס אן בּאריהמערייי אט
וי אזוי איך רוף דאס אל
אילא
-

א

2022
טיעע

מען קוועפטשט מיט די פּלײצעס :בּאָנעאַס? װעלכער בּלײבּט
גילאסען אין אלע סיטואציעס שמייכעלט אונטער -דער דאזיגער
שמייכעל גיט מיר צו מוט און איך רוף זיך אן פון מיין צדי
ר6ייכע מענשען זענען אלע מאל גיווען און וועלען אלע מאל
זיין עס קאן אנדערש נישט זייןיע
 5אודאי ואס דען?ע איז מסכּים מיט מיר קריאָן אויף זײין
דינעם קול.
דא איז ער אויף זיין אָרטי ווארום אין דעם פּרט האט ער פארטיגע
גידאנקען .וועלכע מען קאן איטליכעס מאל אנטאפּעןי װען מען ציהט
נאר אויס די האנדי =די מעשה איז אבּער אזוייל זאגט קרײיאָן ווייטער,
 6עס זענען פארהאן .פארשטעהט איהר מיך .מענשעןי װעלכע װערען
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צופּוקעט פון קנאהי ואס איז נוגע צו מירי גיהער איך נישט אָן
צו אזעלכע מענשעןיע
מיעלוואק טוט אן די היטעל אויף זיין פארשטיינערטען קאפ
און געהט צו צו דער טירי בּאָנעאַס קעהרט שוין אויך אבּ דעם
רוקען און װיל געהען -מיט אמאל גיט קרײאָן אגעשרײ; אאט איז
פּעטרארק!'" און לאוט זיך נאך עפּעס א גרויסען .מגושמדיגען
מענשען .ועלכער עפענט .בּעת ער דערזעהט איהם' דעם לאנגען
צירקעל פון זיינע פיס און דערווייטערט זיך אין א קרומער ליניע:
 5און אזא פּאסקודניאק זיצט דאס אין שטאטראט!ע מאכט דער
שמיד מיט א משונהדיגע העויהי בּעת קרײאָן װערט נעלם 6 -אי פאר-
בּרענט זאל דאס װערען!ל
ער טרייסעלט זיך פון כּעס און א פּיענע לויפט איהם איבּערץ
מויל .ער קוקט אױף דער ערד און האלט זיך קוים אויף די פיס.
צווישען זיינע פינגער דרעהט ער א נאס גיווארענעם און צובּראכענעם
פּאפּיראס .װעלכער צופאלט .און װעלכען ער קלעבּט אלע מאל
|
ווידער צונויף.
קוועטשענדיג מיט די פּלײצעסי און דעם מויל פול .מיט זיך-
איה דעם
לערייען כאפּט זיך דער שמיד צום האמער און גיט צ
שטריק פוּנ'ם בּלאָזזאק -ער הינקט ארום אין זיינע צוריסענע שיך
אזוי װי דער מיטאָלאָגישער ואולקאן .בּיי איטליכען ציה פונ'ם
שטריק שפּייט דער בּלאזזאק פון זיין פייערשטױבּיגען האלז א בּלויליכע
פלאמעדיגע כוואליעי דורכגיצויגען מיט ווייסע פּאסקעס -די כואליע
אינ-
צושיט זיך אין פונקען מיט א טראסקי דער שמיד ארבּעט.
גישפּארט אין זיין קאמעריל קאכט ער זיך און עֶסט זיך אליין אויף
ער בּונטעװעט אליין אנקעגען די גאנצע ועלטי
די גלאקען קלינגען .מיר געהען אלע אװעק און לאזען איהם
איבּער איינעם אליין .אז איך בּין ארויסגיגאנגעןף האבּ איך נאך
גיהערטי וי בּריבּי מורמעלט עפּעס; -איך האבּ אליין מיין אייגענעם
פּעקיל צרותי טראכט איך מירי וואס װיל ער נאך פון מיר האבּעןף"-
אויפץ פּלאץ פאר דעם קלויסטער קומען אלע װידער צונויף.
אחוּץ עטליכע ארבּייטער' װעלכע מען האט אין אױגי געהען אלע
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בּיי אונז אין קלויסטער .סיי מאנזבּילי װי װײבּער.
ווייל עס איז שוין אזא מאדעי

אנדערע װידערי װײיל

אנדערע געהען
מען

װיל גי

פעלען די פּריצים און די בּעלי בּתּים פון די פאבּריקען .נאך אנדערע
געהעף וייל זי גלױבּען טאקע -צו דעם דאיגען פלאץ פיהרען
צוויי  װעגען בּאזעצט מיט בּוימער פון בּיידע זייטעף און אויך
צװיי גאסען -דורך זיי קומען דאס שטאט -און דארפלייט אין
קלויסטער אריין .דער פּלאץ האט א פארם פון א הארץ .:ער איז
שאטען פון אגרויסען געדיכטען
זעהר שיין .ער שטעהט אין א
בּוֹים :אונטער וועלכען מען פלעגט פארצייטען משפּטן און דערפאר
רופט מען איהם דעם גרויסען בּוֹים .הגם עס זענען פארהאן גרעסערע
װינטערצײַט אין ער שווארץ װי א דורכ-
פאר איהם אין שטאט.
גילעכערטער רעגענשירם .זומערצייט גיט ער אלופטיגעןי גוינעם
לעבּען בּוים שטעהט תּמיד א בּילד
שאטען װי א זונענשירםי
פון קריסטוס.
אויפ'ן פּלאץ איז איצט אנ'אמתער יריד :אויפ'ן ראג פון דער
נייער גאס שטעהען די פּויערים פון די ארומיגע דערפער אין זייערע
גלאטע,בּאוועלנע היטלאךי אנגישטעקט װי איער אין א קארבּי אלע
א פּויערטע געהט אדורך דורך
זענען זי בּאלאדען מיט עסענווארגי
| דעם פּלאץ אין אלכסוןי האלטענדיג אין דער האנד א גרויסען נעץ
פאר דער אױיבּערשטער הענטילי דאס נעץ הענגט אראב און שלעפּט
זיך בּיז צו דער ערד -אינעוייניג אין קלויסטער הױבּען זיך אויף
פון דער פּאדלאגע בּילדער פון הייליגע -בּיי אנדערע פון זיי זענען
די פּנימער שווארצליך און פארשטױיבּט .בּיי אנדערע װוידער קלאר
און רוט װי עפּעלעך -גאנצע מחנות פון קינדער שפּרינגען ארום
קליינע מיידעלעך שפּילען זיך אין ליאלקעס' וי
אין קוויטשען
מאמעס מיט איהרע קינדערי און קליינע יונגלאך שפּילען זיך אין גזלנים.
חשובע בּעלי בּתּים שטעהען מיט מעהר שטאטיק איידער דער פּראָסטער
עולם און שמועסען מיט גרויס כּונה פון זיײיערע גישעפטען -וייטער
ציהט זיך דער שליאַך .װעלכען די שטראהלען פון דער אפּרילזון
בּאפּוצען אין דער גאגצער לענג פון די בּוימערי דא מיט א זוים פון גאלד און
דא מיט א זוים פון שאטען ; עס ר די גלעקלאך פון די וועליסאפּעדען.
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און עס רעשן די דעכער פון די וואגענס עס בּליאסקעט דער טייך,
צוגאסען אין דער בּרייטי אויף וועלכען די זון שפּרײט אויס מאסען
פון ליכט .און אױף װעלכען עס טאנצען ליכטיגע פּינטעלעך
אּיסעל אָן
און װען מען קוקט לאנג אויף דעם שׂליאך .זעהט מען ב
א זייט פון דעם הארטען .שטייניגען וועג די װייכעי בּאארבּעטע ערד.
שטיקער ערד אנגעליטעװועט איינער אָן דעם אנדערען אין פארשיידענע
פארבּען .וואס װערען וואס װייטער אלץ בּלאסער :די װעגען זענען
בּאזעצט מיט בּוימערי ואס ציהען זיך פון בּיידע זייטען בּתּמימות
אורה.
שאורה נאך ש
וי ליבּ איז

אונז די דאזיגע נאטור' מיט װעלכער מיר זענען

צונויפגיוואקסען פון קינדהייט אָן -- -היינטיגע נאכט האט אבּיסעל
גערעגענט און דאס גאנצע זעהט אויס װי א לײיכטע גימעהל  -מיט
זיינע אבּגיוואשענע שטיינערי זיינע אבּגילאקירטע ציגעלי זיינע דעכער
האלבּ אין שאטעןי האלבּ אין ליכט .זיין בּליאסקעדיגען בּרוקי ערטער-
ווייז דורכגילעכערט פון קליינע טייכלאך .און די פיינע בּלויקײיט
פון זיין הימעלי אויף וועלכען עס שווימען לייכטע ואלקינדלאך װי
פון זיידענעם פּאפּיר; צװישען צװיי געלע מױיערן איבּער דעם
טיף-בּלויען סאמעט פון די וייטע װעלדער' הױבּט זיך איף דער
שפּיץ פון דעם שכנותדיגען קלויסטער' וואס איז אי גלייך צו
מען כאפּט ארום מיטץ קוק
אונזערען און דאך אזוי פארשיידען
דאס גאנצע בּילדי וואס איז פיין און איידעל װי א רעגענבּויגען
פונ'ם פּלאץ .וואו מען פיהלט זיך בּרייטלאך בּיי זיך אין דער
היים' געהט מען אריין אינעוועניג אין קלויסטער :פון צװישען די
ברענענדיגע ליכט מורמעלט אונז דער גוטמוטיגער גלח עפּעס איף
דער גרויסער אומענדליכער שפּראך .בּענטשט אונזי און נעמט ארום
איטליכען איינציגען פון אונז און אלע צוזאמען אין איין איינציגער
בּרכה' אי װי א פאטערי אי װי א מוטער :אויפץ סאמען אױבּען אָן
אויף דער פּריצישער בּאנקי זעהט מען דעם מארקין מאָנטײאָן.
וועלכער זעהט אויס װי אנ'אפיצערי און זיין שוויגערי די בּאראָנעסע
גרייי .וואס איז אנגיטון װי א גיוועהנטליכע דאַמעי ארויס פון
קלויסטער' געהען זיך די מאנסבּיל גלייך אװעק אהַיים .און זי
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װײיבּער פארהאלטען זיך נאך אבּיסעל .דערנאך צושיטען זיך די
דאזיגע זשומענדיגע קופּקעלאך אויך און עס װערט שטילי צו מיטאג-
צייט װערען די קראָמען צוגימאכט .די רייכע קראמען מאכען זיך
צו פון זיך אליין .און בּיי די ארימע מוז עמיצער ארויסגעהען און
פּארען זיך מיט די לאדענסי
נאכ'ן עסען בּלאנזע איך ארום איבּער די גאסען -אין דער
היים איז מיר נודנע און אויפ'ן גאס װייס איך אויך נישט ואס צו
טוןף איך האבּ נישט קיין בּאקאנטע און קײַן גוטע פריינד' צו
וועמען איך זאל קאנען אריינגעהען .פון איין צד האלט איך זיך
צו גרויס .און חבר זיך נישט מיט אבּי װעמען און פון דעם אנדער
צד בּין איך א צוֹ קנאפּער יחסן .איך זאל קאנען מאכען ויזיטען בי
וועמען איך וואלט גיוואלט .די קאפעינעס און די שיינקען הױבּען
שוין אָן צו זשומען און צו קלינגען און אנצופילען זיך מיט רויך -איך געה
אבּער נישט אין קיין קאפעינעס און שיינקען .ראשית ווייל עס אין בּיי
מיר אזא פּרינציפּי און והשנית .ווייל איך זשאלעװװע טאקע אױס-
צוגעבּען געלט .דאס איז בּיי מיר א קימא לן פון מיין מוהמען און
דערפאר געה איך ארום אחן  8ציל אין די פּוסטע גאסעןי ועלכע
געניצען מיר אנטקעגען בּיי איטליכען ראג עס שלאגט ערניץ א זייגער,
און איך פיהל אז עס איז עפּעס אהן א טעם .װײיל איך װייס נישט
וואס איך זאל מיט דער צייט מאכע איך גיב זיך א נעהם א{ דער
ריכטונג פון די רייכע סעדער' ואס לאוען זיך צום טייך אראב
איך פארקוק זיך מיט קנאה :אויף די מויערן פון די רייכע כּארקען
און אויף די שפּיצען פון די געדיכטע בּוימער .אויף װעלכע עס
הענגען נאך א פּאר בּלעטער פון דעם פארגאנגענעט זומערי װי אלט-
מאדישע צירונג .אין א צייט ארום טרעף איך אן טוּדאָרען דעם
משרת פון דער אַפּטײק ער שטעהט און איז זיך מישב .װאוהין
ער זאל געהע אלע זונטאג טראגט ער דעמזעלבּיגען אבּגיקראכענעם
קראגעןי וואס איז שוין שווארץ גיווארען בּיי די קאנטען .װי ער גלייכט
זיך אויס מיט מיר' שטעלט ער זיך אבּי װי איינער' ואס עס איז
איהם קיין נפקא-מינה נישטי צו ער זאל געהען .צו בּלייבּען שטעהען:
צווישען די ציין שטעקט בּיי איהם א האלבּ פארלאשענער פּאפּיראָס --
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קוים וואס ער לעבּט .ער בּאגלײיט מיךי איך טראג אויף מיר די
גאנצע משא פון זיין שווייגען בּיו אזש צום פּלאַץ פון די .פּלאַטאַ-
נעף עס הױבּען זיך אָן צו בּאגעגנען א פּאר גישטאלטען אִין דער
מאָנאָטאָנער שטילקייט .איך פארקוק זיך אויף יונגע מיידלאך .וואס
ווייזען זיך בּיי די פענסטער און אין דער פינסטערקייט פון די צו-
גימאכטע גישעפטען .-עס זענען פארהאן צװישען זיי אפּאר שיינע,
עס שטעהען לעבּען זי זייערע מאמעסי וואס זעהען אויס' װי קארי-
קאטורעס פון זי
טודאָר איז אוועקגיגאנגען .און איך האבּ דאס נישט גימערקט:
כּמעט אומעטום ווערט שוין ליכטיג אין די שיינקען .פון וועלכע
עס לאזען זיך הערען פארשיידענע קולות .אין די בּין השמשותדיגע
גרויקייט קאן מען אונטערשיידען א געדיכטען עולם' ואס קאן זיך
בּשום אופן נישט איינהאלטען און שפּארט זיך אריין אין די שיינקען.
עס זאמעלט זיך דארטען אָן א מין פינסטערער שטורםי פון װעלכען
עס שיסען ארויס בּליצען
און אט איזי גאט צו דאנקען דער אבענדי וואס מאכט אבּיסעל
ווייכער די שטיינערנע גאסען -ארום טייך .צוֹ ועלכען איך לאז זיך
איצט אראב איינער אליין אין מחשבותןי הױיבּען זיך אָן אבּצוצייכנען,
נישט גאנץ קלארי אידילישע סצענקעס -פארשידענע גישטאלטען
וואס זוכען און פאראייניגען זיך .טרעטען ארויס פון דער טונקעל-
קייט .עס באװוייזען זיך פּארלאך און װערען װידער נעלם'י אנט-
לויפענדיג פון די בּיסעל ליכטיגקייט .ואס איז נאך פארהאן -דער
אבענד פארדעקט מיט א געדיכטען שלייער די פארבּען די שטריכען
פון די געזיכטער און דאס אויסזעהען פון די פארבּייגעהענדיגע :איך
דערזעה א פרויי ואס שטעהט וארטענדיג אויפן בּרעג פון טייך:
זי שנייט זיך ארויס פון דעם פּערילגרוען גרונט .און עס דוכט זיך
אויס' אז זי טראגט די גאנצע משא פון דער טונקעלקייט אויף זיךי
איך סטארע זיך צו דערמאנען װי זי הייסטי אבּער איך קאן נאר
דערקענען די שיינקייט פון איהר אומבּאוועגליכער פיגורי דער פיגוף
פון א פרויי נישט וייט פון דעם דאזיגען פארשטיינערטען בּילדי
די
דרעהען זיך ארום צונויפגיפלאכטענע פארלאך צװישען
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 שווארצע סלופּעס פון די גרויסע בּוימער מיט געדיכטע צװייגעןוואס זעהען אויס װי ארויפגיקלעבּט אויף דאס בּיסעל איבּעריגגעבּלי-
 בּענער בּלאָהקײט :קוים וואס מען קאן דערקאנען די צוויי העלפטעןי פון וועלכע די פּארלאך בּאשטעהען -די פינסטערקייט פון דער נאכט נעמט זיארונטער אונטער איהר גיצעלט .אױיף דעם גראזיגען אבּהאנג זעהט
זיך אנאלטע חאטקע פון א פישער -א בּיסעל וייטער רוישען
אין דעם נאכטװינד געדיכטע קוסטעס פון שילף; נאך אבּיסעל
ווייטער װערען זי שיטערער און שאקלען זיך אהין און אהער איבּער.
די בּליאסקעדיגע און לויפעדיגע אויבּערפלאך אין קרומע ליניעסי וואס
די גאנצע נאטור דא
דרעהען זיך אריין איינע אין די אנדערע-
האט עפּעס אויסטערלישעס אין זיך אדער זי דערמאנט אָן נאטור-
בּילדער פונם אַלטערטום :מען װוײיס נישט אויף װעלכען ארט מען
| איזי און אין וועלכער צייט מען איזי מען לעבּט ערגיצוואו אין א ווינ-
קעלע פון דער איבּיגער װעלט' אװאו מאן און פרוי קומען זיך
צונויף און בּאהעפטען זיך מיטאנאנדי איינגעוויקעלט אין א טיפען סוד.
פארטראכטערהייט געה איך מיר צוריק ארויף צום געפּילדער
ּ
דארטען טרעטען ארויס די
און דעם פלאנטער פון דער שטאט.:
|ּאגעגענישען פון זונטאג אבענד  --דער וויכטיגער ענין פון די מאנס-
ב
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בּילן  -א בּיסעל אפענער און פרייער -אויפ'ן גאס און אויפ'ן טרא-
טואר צושפּילען זיך די תּאות שארפער און האַמאָטנער .מען רעדט
הויך אויפ'ץ קולי מען שיסט אויס מיט א גילעכטערי און אפילו דורך
טירען און טויערען הערט מען זינגען און שרייען -אין דער שארפער
ליכטיגקייט פון די גאזרעהרעןי אין דעם אבּשיין פון די פענסטער
אנטפּלעקען זיך די גישטאלטען און די געזיכטערי .אנטאָניע געהט
פארבּייי ארומגערינגעלט

מיט א קאמפּאניע מאנסבּילןף װעלכע

קוקען

איהר אין די אויגען אריין .ארויסציהענדיג די העלזער; מען זעהט
אז זיי האבּען א שטארקען חשק צו דער מײדעל -בּאמערקענדיג
מיך' וויל זי מיך א רוף טון אבּער איך קעהר זיך אבּ און לאז זי
געהען און אז זי האט זיך אבּגיטראגען מיט איהר גישפּאן פון די
= מאנסבּילן .דערפיהל איך אין דעם סליאדי וואס זיי האבּען איבּער-
גילאזען דעם ריח פון פּעטראלוס  פּעטראלוס פּוצט די לאמפּען אין
39

דער פאבּריק .מיט זיין געלעןף ערדפארבּיגען פּנים און פּרישצעס'
מיט זיין פארקאשערטער הוט פון דער אויג .טראגט ער מיט זיך
ארום דעם ריח פון פּעטראל' און עס דוכט זיך אס אז ער דער:
נעהרט זיך פון פּעטראל .ער אין א מענשי ואס לעבּט תּמיד אין
שאטען -זעהען זעהט מען איהם וועניגי מען דערשפּירט איחם נאכץ
סך
ריחי .עס זענען נאך דא אויפץ גאס אויך אנדערע פרויען אין א
פון אזעלכע זונטאגעןףי האבּ איך זיך אריינגילאזען אין די אלע
דאזיגע ליבּעס.
צווישען אלע די דאזיגע פארשוינען ואס שמועסען און בא
העפטען זיך מיטאנאנד הױבּט זיך אויף די גישטאלט פון פארוי'
וואס שטעהט איינע אליין .גלייך און אומבּאװעגליך װי א סלופּי.
ארום איהר איז א ליידיגער פּלֹאץי דאס איז לואיזע די גרינעי וואס
איז אזוי מיאוסי אז זי ווארפט אזש אָן אנ'אימהי און וואס איז אמאל גיווען'
א גרויסע צנועה .אין א צייט .בּעת זי האט עס גיקאנט נישט זיין
אװי זאגט מען לכל הפּחות .זי האט חרטה .און זאגט עס ארויס
גאנץ אפען כּדי נקמה צו נעהמען פון דער צניעותי עס גילוסט.
זיך איהר צו זעהר צוֹ פארפיהרען א ליבּע מיט װעמען עס אי
אבּער קיינער װיל אויף איהר נישט קוקעף מחמת זי איז דאר וי
א קאטשערעי און איהר געזיכט אין בּאדעקט מיט אמין קרעץי
די קינדער מאכען חוזק פון איהר' ווייל איהר בּאגעהר איז פאר זי
קיין סוד נישט .זי װייסען דאס פון די גרויסעי א קליינע פינפ-
יאהריגע מיידעלע טייטעלט אויף איהר מיט'ן פּיטשינגען פינגערל
און זאגט אויף א דינינקען קולכיל :זי װיל! ויל האַבּען א מאן"
אט טראגט זיך ארום װעראָן איבּער'ץ פלאץ װי א פארויאנעט
בּלעטעל .װעראָן דרעהט זיך ארום אנטאָניעף װען עס גיט זיך נאר
איין .הויך און דאר' מיט א וואקעלדיגען הלך' מיט א קלײיניקע
קעפּעלעי וואס איז בּיי איהם תּמיד פארבּויגען אָן א זייט .און מיט
א פּוסטען שמייכעלע איף זיינע ליפּעף געהט ער ארום פּוסט
און פּאס' און לעבּט פון געלט אין בּאנק -ער איז בּטבע אמוג
טוב און אפטמאל צוגעהט ער ממש פאר רחמנות :װי גאר לואיוע און
וועראן דערועהען זיך' אזוי קעהרען זײי אבּ דעם קאפ איינער פון
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דעם אנדערען זיי האבּען מורא אינער פאר דעם אנדערעף
און אט איזן נאך אינער אױף דעם גײעג נאך ליבּע -
עס איז אוֹיף איהם נעבאך א גרויסער
הער באָנעאַס;
רחמנותי הגם ער איז קלוגער און געבּילדעטער פאר אלע אנדערעי
צווישען די אראבּגילאזענע בּרעגעס פון זיין הוט און זיין האלוטוך,
וואס איז גראבּ װי א טישטוך .שטעקט ארויס א געלער פּנים.
װי טוט מיר װעה דאס הארץ אויף די אלע דאיגע עלענטע
און פארוואגעלטעי וואס זוכעף וואס זוכען זיך אליין! עס טוט מיר
ועה דאס הארץ איף די דאזיגע צוריסענע אומגליקליכע' אױף די
דאזיגע שאטענס פון מענשען ואס בּלאנזען ארום אהן קיין שום
פעסטיגקייט אין זיך' װי נשמות פון יענער װעלטי '
וואו בּין איך איצט ?
פאר די הייזער פון די ארבּייטער' די גרויסעי פּלאציגעי פון
דאױטען ואהנט מאֲרי טיסאָן
פענסטער דורכגילעכערטע מאסע-
איהר פאטער איז אויף א שטעל בּיי די אייגענע בּעלי בּתּים וואס איך.
אין זיין האנד ליגט די פיהרונג פון דער גאנצער בֹּעֲלי הבּתישקייט
אין די מאיאנטקעס פון די הערען גאָזלאן עפּעס א מין אינסטינקט
האט מיך געטריבּען אהער .עפּעס אינטערעסירט מיך דא אלץ ואס
איך טרעף אויפץ װעגי מענשען און זאכעף און איך וייס אליין
נישט אויף קלאר פאר וואסי
הגם מארי אין מיר א שװעסטערקינדי זעה איך זי דאך
זעהר זעלטען -וען מיר טרעפען זיך' זאגען מיר גוט מארגען אדער
גוטנ'אבענד איינער דעם אנדערען און זי שמיכעלט מיר בּשעת
מעשה צוי
איך שפּאר זיך אָן אָן פאּלאַטאַנענבּױם און טראכט װעגען
מאַרי זי איז א גרויסעי א בּלאנדעי א געזונטעי און זעהט אויס מיט
איהרע בּרייטע לענדען .װי א װענערא .זי האט א גוטען כאראקטער
און געהט תּמיד פּראסט אנגיטון .איהרע שיינע ליפּען שיינען װי
:
איהרע אויגעןי
ווייל איך ווייסי אז זי געפינט זיך דא נישט וייט פון מיר,
אּיסעל אומרוהיגי איך וואלט גיווארען פארציטערטי וען
װער איך ב
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זי וואלט זיך איצט פּלוצים דא פאר מיר בּאווייזען אזוי װי זי איז
גיווען אנוסטען .אז איך האבּ איהר גיטראפען דאס לעצטע מאלי װען
זי וואלט למשל איצט ארויסגיקומעןף האלטענדיג איהר קליינע שוועס-
טעריל בּיי דער האנדי און איך וואלט דערזעהען דעם שיין פון איהר
געזיכט און דאס וויגען זיך פון איהר אבּגיטאקטער טאליעי וואס זעהט
|
אויס װי א זיידענע ליניעי
אבּער זי בּאווייזט זיך נישט .אין דער קאלטערי בּלויליכער
מאסעי וואס אקעגען מיר .זעה איך מעהר נישט װי די צװיי שװואך
בּאלויכטענע פענסטער פונ'ם צװייטען שטאקי עס קאן גרייליך זיין'
אז זי זיצט איצט אין איינעם פון די דאזיגע פענסטערי די ליכטיג-
קייט נעמט נישט אַן קיין בּאשטימטע פארםי און עס דוכט זיך אויס'
צום סוף קעהר איך אב
אז זי קומט פון עפּעס אנאנדער װעלט.
די אויגען פון דעם

אויסגישטערענטען

פארנט

פונ'ם

הוין צווישען

אד

בּוימער .איך קעהר אבּ די אויגען פון דעם הימעלי ועלכער שטעהט
שטום און גלייך איבּער מיין קאפּ .איך געה אהיים אין דעם דאזיגען
לעצטען אבענד פון מיין בּיזאהעריגען לעבּען
איך טרעף אויפ'ן וועג די קליינע אנטאָאַנעטע -װי קומט עס'
אז מען לאזט איהר איינע אליין? זי שטעלט זיך אװעק אקעגען
מיר און ציהט אויס די האנד נאך א נדבהי דאס איז איהר פּלאץ,
איך פאַרקליינער
וואו זי בּעטעלט איך פיהר איהר אבּ אהים.
מיינע טריט .בּויג זיך צו איהר איין פרעג איהר אויס און הער
זיך אי וואס זי ענטפערט מיר -זי איז אבּער צו קליין בּעבּעט
צו פיל און איך קאן נישט פארשטעהען .וואס זי זאגט מיר :איך פיהר
אבּ פארזיכטיג דאס שוואך זעהענדיגע קינד בּיז צו דער טיר פון
איהר עלענטער וואהנונג.
איך בּין שוין אין מיין גאס : פעטער עֵידאָ שטעהט פאר זיין
הויז מיט דער פענסטער'ל אין גראטעסי ואס איז גיבּויט אין דער
פון אונטער זיין קאפּושאָן קוקט ארויס
| פארם פון לאאמטערנע-
א טרויריגער און פארחושכטער פּנים .ער איז אין גאנצען שפּיציג
אּיסעל
אזוי װי זיין הויז .דעם אמת זאגענדיג' האבּ איך פאר איהם ב
מוראי מיט קיין כּשרע גישעפטען פארנעמט ער זיך נישטי אבּער
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יעס איז דאך אויף איהם א רחמנות װי זינדיג ער זאל נישט זייןי און
יאיך שטעל זיך אֹבּי כּדי איהם צו זאגען א פּאר װערטער .ער הױיבּט
אויף מיר ארויף פון אונטער זיין שווארצען קאפּושאָן א ווייסליכען.ה-אלבּ-טויטען פּנים .איך רייד פון דער פּאַגאדעי און פון דער וויעסנע-
צייטי וואס קומט אןף ער הערט מיך אויס אין מחשכות'ן .און זאגט
מיר ;יע" מיט די שפּיץ ליפּען
פאט איז שוין  21יאהר'ע זאגט ער מיר 6זינט מיין װייבּ איז
ּ
מיר אװעקגישטארבּעף צװעלף יאהר װי איך בּין אײַנער אלין;
צוועלף יאהר זענען פארגאנגען זינט איך האבּ גיהערט די לעצטע
װוערטער פאר איהר טויט -ע און איך זעה װי דער עלענטער מענש
כּמעט א האלבּער משוגענערי רוקט זיך אװועק פאוואליענקע ווייטער,
ער האט בּודאי נישט גיהערט' װי איך האבּ איהם גיואגט א
 גוטע נאכטיאין דעם אונטערשטען צימער פון אונזער דירה איז איצט
אין דעם אבּשיין פון די בּרענענדיגע קוילען זיצט די
איינגעהייצט.
מוהמע אויף א בּיינקעלע לעבּען אויבען און האלט די הענט בּיים פייער.
בּיים אריינגעהען װאַרפט זיך מיר אין די אויגען די קיילעכדיגקייט פון
איהר מאגערער געניק איז װייס װי א בּיין און זעהט
איהר רוקען
אויס װי צובּראכען -די מוהמע איז שטארק פארטראכט און נעמט
אין מחשבות'ן אנאבּצוויינגעי װעלכע זי בּאדארף גאר נישט .איך
זעץ זיך אנידער אויף מיין ארט .דער מוהמען פארדריסטי וואס אי"
שווייג -זי לאזט ארויס די אבּצוויינגע פון האנדי ועלכע גיט בּיים
פאלען א בראזג .דערנאך הױבּט זי אן האסטיג צו רידען פון די
"
גאסיגע שכנים:
פואס איז דא נישט דא? אז עס קומט דער ליבּער זונטאג'
שפּרינגען זיי אלע ארוי ; :אט בִּין איךי" מען דארף גאר נישט
 פאהרען קיין פּאריזי און אפילו נישט קיין אויסלאנדי די גאסי דאס איז א קליינע װעלטיל .אס טאנצט נאך די גרויסעיע זאגט זישאקעלנדיג איהר אלטען קאפּ מיט א מין גאוהי 4אבּער װער זענען
דאס? קליינע מענשעלעך .וואס האבּען נישט מיט וואס -עטי נאכ-
און צוריקגירעדטי אז מען זאל קוקען אין תּוך אריין!
טאנצערס-
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דאס זענען פּשוט
זענען דאס אפשױ גאר נישט קיין נאכטאנצערס-
מענשען? ואס קלערען ועגען זיך' ווארום על פּי יושרי מיין קינדי
מעג איטליכער זיין גליקלאך :עס איז אומעטום איין װעלט .און
עס זענען אומעטום פארהאן צוויי סארטען מענשעף עס זענען פאר-
האן אזעלכעי וואס זענען נישט צו גאט און נישט צו לייטען און ווידער
אזעלכע .ואס זענען װי עס בּאדארף צו זיין .אי צו גאט .אי צו
לייטען .-עס איז אומעטום איין װעלטי מיין קינדי און עס װעט
אלעמאל בּלײיבּעף װי עס איז גיװען ל

פרדייהמאריגען און צאצּענד
א יך גידענק

אזי

װי הײנט

אלע

פרטים-

דאס

איז

 5גיוען גראד אין דער מינוט' װען איך האבּ פארטיג
מיט אמאל
גימאכט די רעכענונג פון סעמעזאן
לאזען זיך הערען טריט און שטימעף עפעס נישט
.
אזוי װי גיועהנטלאך' און אידער איךך האבּ צײיט גיהאט
אבּצוקעהרען דעם קאפי כּדי צו זעהעף ואס דא טוט זיך
הער איך דורך די גלעזערנע טיר .װי עמיצער יט א זאג; :מיט
פּאלינ'ס מוהמען האלט עס זעהר שמאל"י די דאזיגע װערטער האבּען
מיך גיטראפען .װי מיט א האק איבּר'ן קאפּי איך הויבּ זיך איף
פון מיין פלאץ  . - .ערשט איינער שטעהט שוין אנטקעגען מירי דער
וינד קלאפּט צו די אפענגעבּליבּענע טיר -מיר לאזען זיך בּיידע
געהען .דאס איז גיווען בּענאָאַי װעלכער איז גיקומען מיר אנזאגען
די בּיטערע בּשורהי מיר איילען זיך לויפען אי אז איך קאן
קוים אבּכאפּען דעם אטעם .אין דער פאבּריק .װאו עס װערט איצט
גישמאק גיארבּעטי געהען מיר פארבּיי פאר גלייכגילטיגע מענשען
וועלכע ווייסען נישט וואס עס האט זיך מיט מיר דא גיטראפען און
שמייכלען מיר פריינדליך צוי
עס איז א קאלטע נאכט .און אין דרויסען איז בּלאטיג .עס
בּלאזט א שארפער וינדי פון אױבּען גיסט זיך פּאווליע א דראבּנער
רעגען מיר געהען און שפּרינגען אריין און לוזשעס -איך שלעפּ זיך
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הינטער די בּרייטע פּלייצעס פון בּענאָאַ און די פּאלעס פון זיין
סורדוט; דער וינד טרייסעלט מיך און נעמט מיך אדורך :אין
דער פאָרשטאט בּלאזט דער וינד צװישען די פּאר הייזלעך אי
 שטארקי אז די קוסטעסי גיטרייסעלט פון דעם שטורםי גיבּען זיךאלע א קעהר צו אונז און וייזען אויסי אזוי װי זיי ואלטען גיוען.
בּאדעקט מיט שוים .ניין' דער מענש איז נישט בּאשאפען גיוארען
פאר אויסטערלישע גישעהעניסען!
אין צימער איז א היץי אז עס װערט אזש נישט גוטי און מען

הערט װי עס קנאקען די בּרענענדיגע שייטלאך האלץ אין אױבען
א שטארקער ריח פון קאַמפער און עטער גיט מיר א זעץ אין נאז
און כאפּט מִיך אזש אן בּיי דער גארגעל .פרעמדע מענשען שטע-
הען ארום בּעט .זיי װענדען זיך צו מיר און הױבּען אן צו ריידען
אלע מיט אמאל .איך בּויג זיך צום בּעט ,כּדי צו בּאטראכטען
דער מוהמען :זי איז איינגיגראבּען אין די בּעטגיוואנד און איז שטייף
װי א מירמעלשטיין .איהר געזיכט איזן איינגעטוליעט אין א גריבּעלע
פון דעם קאפּקישען -די האלבּ צוגעמאכטע אויגען זענען אומבּאוועג-
ליך -די הויט איז שװאַרצלאך .איטליכס מאל װען זי גיט אנ'עטעם
הױבּט אן צו כארכלען בּיי איהר אין האלזי און אחוץ די שואכע
| בּאוועגונג פון איהר ושט און איהרע ליפּען אין איהר קליינער,
שוואכער גוף כּמעט אזוי אומבּאװועגליך װי א ליאלקעי זי ליעגט
מיט א בּלויזען קאפּ און גרויע האר צולייגען זיך אויף איהר שטערן
אזוי װי הויפלאך שטױיבּ.
עטליכע מענשען דערצעהלען מיר אױף אײן קול װי דאס
איז גיקומען :דאס איזי זאגען זיי אינאפּאָפּלעקסיעי וואס עס האט
זיך איבּערגעחזרט צוויי מאלי און האט אויך אנגעריהרט דאס הארץי
עס האט זיך בּיי איהר פארדרעהט דער קאפּ און עס האט איהר
גיווארפען נאכאנאנד אין היץ און אין קעלט -זי האט גירעדט פון
היץי האט גירעדט ועגען מיר און דערנאך איז זי פּלוצים אנטשוויגען
גיווארען -דער דאקטאר האט זיך מיאש גיװען פון איהר לעבּען
ער װעט בּאלד װידער קומעןף דער גלח איז שוין גיװען דא 5
א זייגער.
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}
*

עס װערט שטיל .צװישען דעם העלעןױ פייערדיגען קנויל פון /
דעם זשומענדיגע פלאמען אין אויבען רוקט א פרוי אריין א שיט .
האלץ .און דאס גאנצע צימער װערט באגאסען מיט א ליכטי /
גען אבּגלאנץ.
אאנגע
ל

צייט

בּאטראכט

איך

דער

מוהמעס

געזיכט.

אין 

וועלכען גוטסקייט און מיאוסקייט מישען זיך אזוי מאדנע צונויף,
אן עס הױבּט אן װעה צו טון דאס הארץי איך זוך איהרע האלב
פארמאכטע אויגען וואו דאס ליכט װערט שוין פארגליווערטי עפעס
א מין פינסטערניש געהט פון איהר ארויס און פארשפּרייט זיך איבּער
איהרע גאנצע גישטאלטי עפּעס אזוי װי א מין שאטען פון אינעװיי-
ניג וואלט איהר פארמיאוסט .מען זעט װי וייט זי איז אבּגישוואכט
גיווארען פון אלטקייט' און אז זי האט זיך גיהאלטען די גאנצע
|
צייט מיט נסים.
אט די דאזיגע פארמשפּטעי די דאזיגע פארמוטשעטעי דאס
איז דאך גִיווען דִי איינציגע' ואס האט זיך מיט מיר אבֹּגִיגעבּען

אין א משך פון צואנציג יאהר :זי האט מיך געפיהרט בּיי דער
האנדי ווען איך בּין גיווען קאליין קינדי זי האט מיך גיהאלטען פארץ
ארעםי וען איך בּין גיווארען באּיסעל עלטער'י און דאס אלץ אין
א משך פון צואנציג יאהר .זי האט נישט דערלאזעןף או איך
זאל פיהלעןי דאס איך בּין איתום .װי שוואך און קליין זי איז נישט גיווען
איז זי דאך אלץ גיווען גרעסער .שטארקער און בּעסער פאר מיר!
און ארומכאפּענדיג מיט איין איינציגען קוק מיין גאנצען עבר דער-
זעה איך ערשטי אז זי האט עפעס װי מיט א מין כּישוף אויסגיגאסען
א חן אױף די גאנצע סביבה פון מיינע קינדערשע יאהרעף און
איך טראכט מיט אנ'אראבּגעלאזענעם קאפּ װעגען איהר שטענדיגער
ליבּע צו מירי ווארום זי האט מיר  000גיהאט כּמעט אהן א גרע-
ניץי אלץ הײסט האָלט גיהאט! איך מיין אז זי האט מיך אװדאי
איצט אויך האָלט .אמת אויף א נישט גאנץ קלארען אופן! װען עס
שטעקט נאר א פונקען פון בּאוואוסטזיין אין איהר נשמה .און איצט
בּלײיבּ איך איינער אליין  --ואס װעט דאס װערען פון מיר? זי
איז גיווען איידעל אִין איהרע געפיהלען און דערבּיי פול מיט בּאווע-
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 :גונג.

איהרע בּריהשקייט לעבּט איצט פאר מיר אויף אין הונדערטעל

פּרטים -אִיךְ בּאטראכט' װי א מבלבּעלער די קאכלעפעלי די
אבּצוויינגע און די גרויסע טעעקאַן .מיט װעלכע זי האט זיך גיעוסקט
פּלודערענדיגי און וועלכע ליגען איצט אױף דער ערד שטום און
:
אהן לעבּען.
און בּעת איך בּאטראכט דעם פלעק פון איהר שווארצליכער
האנדי וואס ליעגט אויף דער בּעטגיוואנד װי א שאטען פון א האנדי
לעבּ איך װוידער איבּער אזוי װי א מין חלום יענע צייטע .װען זי
פלעגט ריידען .שרייעף יענע טעג פון מיינע יוֹנגע יאהרעף די טעג
פון דעם אנקומענדיגען זומער און די זוּנטאגדיגע שפּאצירגענגי
מיינע אויגען װערען נאס פון טרערעף איך דערזעה נאך אמאל
פאר מיר אונזער גארטען אין די ערשטע שיינע טעגי אונזער גאר-
טען ואס א חוץ א פּאר קוסטעס מיט אגרעסען בּאשטעהט ער סך
הכּל אין א פּאר וואזאנעסי און ואס איז אזוי קליין און שמאלי אז
דער אבּגלאנץ פון דער זון אין די שױבּען פון אונזערע צוויי פענ-
סטער שפּיגעלט אֵיהם אין גאנצען אבּי אט שפּרינגט א רויטהאלזיגע
פייגעלעי וואס זעהט אויס װי א צאצקעי אויף די צוייגלאך פון די
קוסטעס אין א געדיכטען נעץ פון שטראהלעןף אט וארעמט זיך
אויף דער זון אונזער געלער יאגדהונד מירליטאן וואס איז בּאדעקט
מיט שטויבּ .און איז אזוי דאר און דיןי אז מען וואלט טאקע גיקאנט
מיינעןף דאס ער קאן געשװינד לויפען -אין זונטאגדיגע טעג פלעגט
ער זיך יאגען נאך קראליקעס אין די פעלדער :אבּער אסור אוב
אוץ פלוי האט
ער האט גיכאפּט אין איינציגען קראליקי ווארום ח
ער אין זיין גאנצען לעבּען בּכלל גאַרנישט גיכאפט ...און אז
איך פלעג אין די שפּאצירגענג בּלייבּען פון הינטען .וייל איך בּין
נאך גיווען קליין און שוואך' פלעגט זיך די מוהמע אומקעהרען .זיך
אבּשטעלען אויף דעם בּרֹעג פון װעג און אויפהױיבּען די האנד אין
דער הויך .איך פלעג זיך א לאז טון צו איהר שפּרינגענדיג ,און
זי פלעגט זיך איינבּויגען צו מיר און מיך אנרופען בּיים נאמען.
 4סימאָן ! סימאָן !ע
פאר מיר שטעהט פּלוצים א פרויי איך רייס זיך ארויס פון
4

מיין חלוםי וואס איז אריינגידרונגען אין צימער און האט אנגינומען
א ממשותדיגע גישטאלט :דאס איז מיין שוועסטערקינד מאריי זי גיט
מיר די האנד צוישען די טאנצענדיגע פלאמען פון די ליכט ארום
בּעט .אין דעם שוואכען שיין זעהט מען א פארװיינטען און פאר-
אומערטען פּנים .מיין מוהמע האט איהר האָלט גיהאט .איבּער דער
שורה פון איהר וייסע ציין ציטערן איצט איהרע ליפּעף איהר
בּרוסט הױבּט זיך אויף און לאזט זיך אראב אין איהר גאנצער
ברלטקייטי

איך בּין צוריקגיפאלען אין מיין שטוהל .דער אטעם פון דער
קראנקער װערט אלץ שװערער און ציהט זיך אלץ מעהר אין דער
לענג .איהרע אומבּאוועגליכקייט װערט ואס אמאל אלץ שטייפער'
און איך הױיבּ װידער אן צו חלומעף איך דערמאהן זיך װידער אן
די װערטערי וואס זי פלעגט מיר זאגעף דערנאך הױבּ איך אויף
די אויגען .הױבּ אן מיט זי צו זוכען און שטעל זי אס
אויף מאַריען:
זי האט זיך אנגישפּארט אָן דער ואנד און בּלײיבּט שטעהען וי
א דערשלאגענעי זי טראגט אריין אין איהר וינקעלע אנ'אויסטער:
לישע שיינקייט .איהרע קאשטאנבּרינע האהר' ואס בּײיטן איהר
פארבּ און זעהען אויס א מאל װי גאלד און א מאל װי בּראנזע'
גרייזלען זיך אָהן אנ'ארדענונג איבּער איהר שטערן און איהרע
ווייסע בּאקען -בּאזונדער ווארפט זיך מיר אין די אויגען איהר האלזי
איהר ווייסער האלז .ווייל די היץ אין צימער איז אזוי שװער' או
מען קאן זי ממש אנטאפּן און מען װערט שיר דערשטיקטי האט זיך
מארי דעקאלטירט .אין דעם אבּשיין פון די בּרענענדיגע שייטלאך
האלץ װערט איהר האלז בּאגאסען מיט ליכטיגקייטי איך שמייכעל
איהר שוואך צוי מיינע בּליקען בּלאנזען ארום איבּער איהרע
בּרייטע און בּולטע לענדען .איבּער איהרע נאקעטע פּלײצעסי און
שטעלען זיך אבּ איף איהר האל ואס שינט װי די שטראהלען
פון דער אויפגעהענדיגער זון .און בּאשיינט די חרוב געווארענע שטובּי
דער דאקטאר איו גיקומען צום צװייטען מאל .שוייגענדיג
האט ער באטואכט דאס בּעט .ואס לענגער ער קוקט' אלץ מעהר
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ווערען פארגליווערט אונזערע הערצערי ער זאגטי אז היינטיגע נאכט
װעט שוין קומען דער סוף און לייגט צוריק אריין אין קעשענע
די פלעשעלע מיט די רפואות :דערנאך ענטשולדיגט ער זיך' ואס
ער קאן לענגער נישט בּלײבּעף און געהט אװעקי מיר בּלייבּען
אליין בּיי דער גוססת' וואס איז אזוי שואך' אז מיר דערװעגען
זיך נישט זיך אנצוריהרען אן איהר אדער רײדען צו איהרי
פרוי פייא האט זיך אװעקגיזעצט אױף א שטוהל' האט פארליגט
די הענט .אראבּגעלאזען דעם קאפּי אוין אזוי איז זיך די צייט פארגאנ-
גען .צייטענווייז בּאווייזען זיך פארשיידענע גישטאלטען פון דֹעֶר זייט
פון דער טיר; מענשען געהען אריין פאוואליע .אויף די שפּיץ פינגערי
ריידען שטיל און װערען װידער פארשװאונדען די גוססת הױבּט
בּיסלעכװוייז אויף דא א האנד' דא א פוסי זי מאכט העיות :פון
איהר האלזי ואס זעהט זיך קוים הינטער איהר אויסגעצויגענעם
און צוגעשפּיצטען פּניםי רייסט זיך ארויס א פארשטיקטער כארכלען
זי װערט בּלאס .-מען זעהט' װי עס װערט בּלייך איהר הויט' ואס
איז אריבּערגיצויגן איבּער איהר בּייניגע פיגור װי תּכריכים .מיר
בּיידע שטעהען צונויפגעדריקט לעבּען איהר בּעט און הארכען װי
זי עטעמט .מיר וייסען נישטי וואס צו טוןי און שטרעקען אס
אנטקעגען איהר אונזערע הענט' ואס זענען דוכט זיך' אזוי נאהנט
אוק אויף מאריען זי
צו איהר' און דאך אזוי וייט .איך גיבּ ק
האט זיך אוועקגיזעצט אויף א קליינעם בּענקעלי ואס װערט פאר-
שוואונדען אונטער דער משא פון איהר יונגעןי בּליהענדיגען קערפּער*.
האלטענדיג דאס נאזטיכעל צװישען די ציף שטעהט זי װידער
אויףי כּדי צורעכטצומאכען דעם קיסען בּיי דער קראנקער .און וי
זי שטעהט אזוי אײינגעבּױיגען איבּער'ן בּעט לייגט זי נישט וילעב-
דיג ארויף איהר קני אויף דעם שטוהל' און אנטפּלעקט דערבּי
א טייל פון איהר בּלויזען פוּס' ואס זעהט אויס אין זיין בּולטער
קיילעכדיגקייט װי אנ'אלטער גריכישער קרוג; דורך דעם דורכ-
זיכטיגען שווארצען זאק שיינט ארויס די הויט אין א גאלדיגען
אבּגלאנץ  --.-אויי װי האט עס מיך א ציה געטון צו איהר איבּער דער
קראנקער בּעט' ואס װעט בּאלד װערען א קבר! איײ האבּ קױם
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צייט געהאט צו פארשטיקען אין מיר אנ'אויסגעשריי' וואס האט
זיִך ארויסגעכאפּט פון מיין בּרוסט .דער זוים פון איהר טרויערקלייד
האט זיך װידער אראבּגעלאזעף אבּער איך קאן נישט אבּרייסען
די אויגען פון דער דאזיגער טיפער טונקעלקײיט .איך בּאטראכט
מאריען .און איך קוק זיך אין איהר איין .דוכט זיך .אז איך קען
זי שוין פון לאנג אָןי און דאך װײזט עס מיר אויס' אז איך האבּ
זי אקערשט ערשט ארויסגעפונעןי
4מען הערט שוין גאר נישטיע זאגט א פרוי
פניין .מען הערט יאיע
=איך זאג אבּערי אז נייןיצ חזרט איבּער די אנדערעי
איך דערזעה פאר מיר פּלוצים דעם בּרייטען און קרומען
רוקען פון קרײאָנען .די מוהמע עפענט אױף א וילע די ליפען
און דער מויל בּלייבּט אפען איבּער דעם פארגליװוערטען שיין פון
איהרע אויגען וואס וארפען א קרומען קוק אונטער א גרויער'
בּיינערנער מאסקע :הױיבּט זיך אויף די אױיבּערשטע הויט אויף דריי
פערטיל .איך זעה װי קרייאָן לייגט ארויף זיין בּרייטע האנד אויף
דעם קליינעם פארשטיינערטען געזיכטי און װי ער מאכט איהר צו
די אויגען .מארי גיט א געשריי װען זי דערקענט נאך דער דאזיגער
בּאוועגונג .אז די מוהמע איז שוין טויט :אט פאלט זי אנידערי און
איך כאפּ איהר אונטער און נעהם זי ארום .האלבּ פארחלשט האלט
זי זיך אָן אָן מיר' און איך טראג אויף מיר' איף א װיילע' די
שװערע זיסע משא פון דער ינגער מידעל :דער אױבּערשטער
טייל פון איהר בּלווקע האט זיך אבּגעשפּילעט :ער שטעהט איצט
אפען און זעהט אויס װי אנ'אבּגעשלאגענע הושענה; :איך דערזעה
די קיילעכדיגקייט פון איהר בּלוזער בּרוסט .װי זי הױבּט זיך
אױף און לאזט זיך אראבּ אין א געפיהל פון שװערען אומעטי
איהר קערפּער ציטערט; זי דעקט צו איהר געזיכט מיט די הענט'
און גיט זיך דערנאך א קעהר צו מיר :און גראד איז אוסגעקומען
אז אונזערע געזיכטער האבּען זיך בּאגעגענט' און איך האבּ דער-
שפּירט דעם אויסטערלישען טעם פון איהרע טרעהרען!
דאס צימער איז גיווארען פוּל מיט יללות  עס דרעהען זיך
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ארום שכנים' ואס זענען פּלוצים גיווארען פריינד'
קוקט נישט אין זייער זייטי
און דאן  - - -נישט קוקענדיג אויף דערויף ,וואס איך סטארע
זיך איינצוהאלטען מיינע געפיהלען אין דֹעָם דאזיגען הייליגען
ווינקעלי' װאו דער טיט שטעהט נאך א פריש-צאפּעלדיגער' ציהט
זיך דאך מיין הארץ צו דער יונגער מידעל .זי ליגט איצט איף
די קני װי אלע אנדערע אין שטובּ .און דאך זעהט זי אויס וי
א מלכּה .און קיניגט נישט קוקענדיג אויף אלץ ואס טוט זיך
ארום איהר :איך פיהל װי איךך װער מבולבּל און פארכאפּט פון
א מין שרעקליכע שכּרות .איך פיהל װי עס צינדען זיך אָן אין
מיר מיינע גידערם אין דער פינסטערניש ארום מיר :און לעבּען
דער בּעט פון דער אומגליקליכער בּאשעפעניש" ואס איז גיוען
אזוי צונויפגעוואקסען מיט מיר .און וואס װערט איצט איינגעשלונ-
גען אין פינסטערניש פון איבּיגקייט :װער איך פּלוצים דערהױבּען
דורך א כוואליע פון א נייער האפענונגי
איך סטארע זיך צו קוקען אויך דער אומבּאועגליכקייט פון
דער בּעטי און דורכדעם אומבּאוועגלאך מאכען מיין אויפמערקזאמ-
קייט :איך פארדעק די אויגען מיט דער האנד .כּדי נישט צו טראכ-
טען פון קיין אנדערע זאך װי פון דעם מת'י ואס ליגט שױן
איצט אויף דער ערדי אין וועלכע מען װעט איהם בּאלד אריינלייגען:
אבּער איך װער פארכאפּט פון א מין איבּערמענשליכער נייגיריגקייט.
און צווישען די פינגער ציהען זיך מיינע בּליקען צו דער דאזיגער
נייער פרויי וואס האט זיך מיר בּאװיזען אין דעם חורבּן פון דעם
אומעטי און איך קאן זיי שוין מעהר נישט אװעקנעהמען פון איהרי
פרוי פייאָ בּייט איבּער די ליכט אין בּינדט ארום בּיי דעם
מת דעם אונטערשטען טײיל פון געזיכט מיט א טוך' װעלכען זי
פארקניפּעלט אויף דעם שפּיץ פון דעם שאַרבּען צוישען
די גרויע האהר:י אײינגיראַמט אין דעם דאזיגען טוך זעהט דער
פּנים פון דער טױטער אויס װי א גרינבּראָנזענע מאַסקע מיט
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מען זעהט קלאר די צװיי דינע שטעקלאך פון די פיס; און די
צוויי סטאפּניעס שפּארען אונטער די ליילאך װי צװװיי פעסט אריינ-
גיזעצטע צװעקעס :מארי קלײיבּט זיך צו געהעןף זי פארשפּילעט די
בּלוזקעי' טוט אָן דעם מאנטעלי און טוליעט זיך גאנץ אין איהרע
זאכען זי דערנענטערט זיך צו מיר און שמייכעלט מיר שוייגענדיג
צו .קיין טרעהרען אין די אויגען זעהט מען בּיי איהר נישטי אבּער
זי איז אינגאנצען א צוועהטאגטע און א פאראומערטע -איך הױבּ
זיך האלבּ אויף און מיינע הענט ציהען זיך ציטעריג צו איהר
שמייכעל .אזוי וי איך וואלט איהם גיקאנט אנטאפּען; פון הינטען
איז גיבּליבּען מיין גאנצער עברי פון הינטען איז אויך גיבּליבּען
דער קבר פון מיין צווייטער מוטערי
די נאכט איז שוין פאריבּערי דער פארלאשענער פייער וא-
רעמט שוין נישט מעהר און די װײבּער צוגעהען זיך איינציגװייזי
א שעה אדער צויי בּלייבּ איך אליין .איך געה ארום אהין און
אהער און דערנאך גיבּ איך א קוק אויף דעם בּרמינןי און א שוידערי
לויפט מיר איבּערץ לייבּ .מיין מוהמע איז שוין מעהר נישט דאי
דאס וואס עס איז איבּעריג געבּליבּען פון איהר טראגט א גרויע
אונטערערדישע פארבּ און האט נישט קין שום ממשות .איהר
פּלאץ איז ליידיג .איצט װען איך שטעה לעבּען איהר בּין איך
שוין איינער אליין! איינער אלייןף נאר בּאלייט פון מיין טרויערי
א בּעל הבּית איבּער מינע קומענדיגע יאהרען .שטעה איך צו-
טומעלט און דערשראקען פאר די ניע צייטעףן ואס הױבּען זיך
פאר מיר אִזי
די פענסטער הױבּען אן וייסליך צו װערען און די סטעליע
בּאדעקט זיך מיט א גרויע פארבּ  -די ערשטע צייכענס פון דעם
מארגענדיגען טאג .מיט װעלכען עס מישען זיך אויס די פלאמען
פון די ליכט:
איך פריר שרעקלאך :און שטעהענדיג אזוי אין דעם שואכען
און גרויען שיין פון דעם מארגעןי אין דער מיט פון דעם צימער
אין וועלכען איך גידענק מיך פון אייבּיג אף רוף איך ארויס װי
מיט א מין כּישוף דאס בּילד פון א פרויי װעלכע זאל עס איס-
2

0: 5

פילען

-

פלאקערט

א פרוי

ואס זאל .שגֿעהען לעבען אויבען.

א פרעהליכער

פייען יל בּאפּוצט

דורך

דעם

אוואו

עס

פּורפּורנעם

אבּשיין ,מיט א ראזאפארביגשל בּלווקעלעי דאס געזיכט בּאגאסען
אויסציהענדיג אקעגען דעם פייער
מיט א גאלדיגען אבּגלאעןשָׂ
איהרע ווייסע און איידעלע הענטי ואס זענען אליין שיין װי די
פלאמען .איך שטעה אין שאטען און קוק נאך איהר אויס.
די בּיידע אנדערע נעכט האבּ איך פארבּראכט אין מרהשחורה-
דיגע אומבּאוועגלאכקייט .און נאר די ציטערדיגע פלעמלאך פון
די

ליכט

האבּען

כּלומרשט

ארינגיבּראכט

א בּיסעל

לעבּען

אין

דער פארחושכטער סביבה .די בּיידע טעג בּין איך געווען פארנומען
מיט פארשיידענע עסקים .ואס האבּען מיך אין אנהױבּ אריינגע-
בּראכט אין א שטימונג פון יאוש' און דערנאך אין א שטימונג
פון עלענדקייט און אומעטי
די לעצטע נאכט האבּ איך אױפגיעפענט א קעסטעלע מיט
צירונג .וועלכע האט גיהערט דער מוהמען אוּן ואס איז גישטאנען
איך
אויפ'ן קאמאד צװישען א גאנצען הויפען פון אלטװארגי
האבּ דארטען גיפונען אלטמאדישע טאָפּאזענע אויהרינגלאך .קאליינעם
און שמאלען גאלדענעם ציילעמעל פון פארצייטענסי וואס א קליינער
יונגעלע אדער

א קליינע

מײדעלע

האט

דאס

אמאל

אודאי

גי"

טראגען און דערנאך א פארטרעט פון מיר אין די קינדערשע
יאהרען .איינגעוויקעלט אין א שטיקעל פּאפּיר פון זייד אזוֹי וי
א בּילד פון עפּעס א הייליגען -זוכענדיג וייטער האבּ איך צום
סוף גיפונען אנ'אנגעשריבּענעם בּויגעלע פּאפּיר .ואס אין ארויס-
געריסען געווארען פון מיינע העפטע און ואס די מוהמע האט
בּשום אופן ניט געקאנט פּועלן בּיי זיך אװעקצוווארפען דאס
אױסגעריבּענע בּויגעלע פּאפּיר ואס איז שוין גיווארען דורכזיכטיג
בּיי די קנייטשען? איז גיוען פיין און דין וי קריזלעך און
האט אויך גימאכט דעם איינדרוק פון א מין זעלטענעם און אויס-
טערלישען חפץי דאס איז גיװוען דער גאנצער אוצר פון מין
מוהמען -אין דער דאזיגער קעסטעלע האט גישטעקט די גאנצע
ארעמקייט פון איהר לעבּען און די גאנצע רייכקייט פאויןהר נשמה.
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דעם טאג פון דער ליה האט גיגאסען א שטארקער רעגעף
פון פריהמארגען אן האבּען זיך אין צימער אנגיהױבּען צו קלײבּען
פארשיידענע מענשעף מען איז אריינגיגאנגען און ארויסגיגאנגען!
און מען האט געזיפצט און גיקרעכצט אָהן אנ'אויפהערי ארום צוויי"
א זייגער האט מען דעם בּרמינן ארויפגילייגט אויף דער מטהי
דערנאך האט מען די טרונע אדורכגיטראגען דורך דעם קארידאר
וואו די בּאזוכערס האבּען אנגיטראגען בּלאטע פּודענװייז .:מען האט
נאך גיווארט אויף א קראנץי ואס האט זיך א בּיסעל פארשפּעטיגט.
דערנאך האט מען אויפגימאכט די רעגענשירמען און די ליה הָאט
זיך א לאז גיטון געהען אונטער דעם דאזיגען שוארצען און
בּאוועגליכען גיצעלט.
ארום פיר א זייגער איז מען ארויס פון קלויסטערי :דער
רעגען האט נישט אויפגיהערט .און די גאנצע צייט .וואס די לויה
האט זיך| בּאוועגט אין גאס האט עס גיגאסען פון בּיידע זייטען
עס זענען גיװען א סך בּלומעןף און די עגלה האט אויסגעזעהען
זעהר שיין -עס איז גיווען א גרויסער עולם .איך האבּ זיך עטליכע
מאל אומגידרעהט :בּאזונדער האט זיך מיר גיווארפען אין די אויגען.
פעטער עידא אונטער זיין שווארצען קאפּושאן; ער איז ארומגע-
שפּרונגען אין בּלאטעי איינגיהויקערט װי א װאָראָנע -מאַרי איז
גיגאנגען צווישען די װײבּער אין דער צװייטער העלפט פון דער
גאנצער

קאמפּאניעי

ועלכע האט זיך גישלעפּט אונטער

דעם

טרא-

פּענדיגען דאך נאך דער מטה און נישט קיין גלייכען טראט' דא
אבּשטעלענדיג זיך און דא װידער אנהויבּענדיג צו געהען .זי איז
גיווען דערשלאגען זי האט רק גיטראכט פון אונזער אומגליק-
מחמת דער שלעכטער פּאגאדע' האט אלץ ארום מיר גיקראגען
נאך א פרחושכטערען פּנים.
דער בּית עולם איז גיװען בּאדעקט מיט לוזשעס און פול
מיט בּלאטע .ואס האט געקװיטשעט אונטער די פיס -שטום און
נאקעט שטעהען ארום די בּוימער' דער הימעל אין פארבּרודיגט
און בּאזייט מיט ראבּען.
מען נעמט אראבּ די טרונע מיט איהר אומגעלומפּערטער
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מענשליכע פארם פון דער מטה און מען לאזט זי אראבּ אין דער
|
פרישער ערדי
און דערנאך הױבּען אן די אנטיילנעהמער פון דער לױה
פארבּייצוגעהען פאר מירי מארי און איהר פאטער שטעלען זיך
אוועק לעבּען מיר .איך דאנק איטליכען בּאזונדער אין דעמזעלבּיגען
טא זיי זענען אלע גלייך איינער דעם אנדערען  -בּיי אלעמען
דערזעלבּיגער פּנים מיט אנ'אראבּגילאזענער נאזי דיזעלביגע אב-
הענטיגקייטי דיזעלבּיגע שווארצע קליידער און דיזעלבּיגע צוגיגרייטע

ווערטער .פון דעם פּריצישען פּאלאץ אין קיינער נישט גיקומען
און פונדעסטװועגען האט זיך אנגיזאמעלט א גרויסער עולם' און
דאס אלץ צוליבּ מיר :איך װער א בּיסעל האפערדיגערי
הער ליוסיאן גאָזלאן מאכט א פּאר טריט אקעגען מיר און
רופט מיך אן ;ליבּער הער"; ער בּריינגט מיר איבּער דאס בּאדויערין
מצד זיינע פעטערס פאר אלעמען אין די אויגעןבּאָנעאַס זאגט מיר אליבּער פריינד" און דאס מאכט אויף
מיר א שטארקען רושםי הער פּאַקאַר האט מיר געזאגט :אװען
איך וואלט געוואוסט א פריהער.

וואלט איך גיזאגט א פּאר ווערטערי

א שאד  "- - -נאך אנדערע  - - -און דערנאך זעהט מען שוין מעהר
נישט װי רוקענס אין דעם וינד און דעם רעגען
פנאך אלעמען  - - -לאמיר געהעױיע
מאַרי הױבּט אויף מיר אויף איהר געזיכט' ואס איז איינגע-
װייקט אין טרעהרע זי איז גוטהארציג' איידעל' אומגליקלאך,
אבּער זי האט מיך נישט ליבּ * * .
 = מען צוגעהט זיך אהן אנ'ארדענונג פארבּיי די בּוימער מיטזייערע שקעלעטען וואס זענען פארקאהלט דורך דעם וינטער.
אז מיר קומען אריין אין אונזער גאס איז שוין טונקעל .איך
הער װי מען רעדט בּיסלעכווייז פון פּאָקאַרס פּלענערי

עטי מענשען

לעבּען װי גיװוען און נאך א מין! מען זוכט גליקען
די קליינע אנטאָאנעטע ואס טאפּט זיך איצט פארזיכטיג
פארבּיי א גרויסען מויער דערהערט דעם עולםי זי שטעלט זיך
אבּ און זי ואלט אודאי גיקוקט' װען זי ואלט גיקאנט :מען
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איהר שוואכע גישטאלט.

דערזעהט אין דער טונקעלקייט
דין װי א שטיינגעל פון א בּלום'
8דאס קליינע שעפעלע נעבּאך!ע
גראד פארבּייי

מאכט א פרויי

וואס איז
ואס

געהט

אז מיר קומען אקעגען דער שיינק פון ראַמפאַײ בּלײבּען
בַּיי מיר מעהר נישט װי מארי און איהר פאטער :א פּאר אנטייל-
נעהמער פין דער לויה זיצען זיך פאר טישלאך און טרינקען
איך קום אָן א היים .מארי גיט מיר די האנדי זי קװיינקעלט
זיך! צו זאל זי אריינגעהען:
 6קום ארייןיע

זי געהט :מיר בּאטראכטען דעם װיסטען צימער .-דער רעגען
האט אריין גיקאפּעט .און עס בּלאזט א וינד װי אויפץ גאסי
בּיי אונו בּיידען שטעהען נאך טרעהרען אין די אויגעף זי זאגט
מיר; :מארגען קום איךי כּדי צו מאכען ארדענונג  - - -בּיז מארגען"
מיר גיבּען זיך די האנד איינער דעם אנדערען א בּיסעל צורודערט
און עפּעס כּלאחר ידי
א בּיסעל שפּעטער הער איך' װי עמיצער קראצט בּיי דער
טיר .מען קלאפּט אן מיט נישט קין זיכערער האנד און איינער
א לאנגערי א היכער בּאװייזט זיך אויפ'ן שװעל .דאס איז װעראָן
ער געהט אריין א בּיסעל צומישט מיט זיין לאנגער גישטאלט.
אויף װעלכער עס הענגען אראב די קליידערי און וועלכע שאקעלט
זיך װי א שילד פון א קראם אין דעם װינד .דאס איז א מאדנער
נפש מיט א וייכער און סענטימענטאלער נשמהי קײנער האט
קיינמאל נישט גיזוכט צו דערגעהען ואס ער איז אוינס -ער
הױבּט אױ
מ6יין ליבּער פריינדי מיהער *) (נאך איטליכע דריי ווערטער חזרט
ער איבּער דעם דאזיגען ווארטי אזוי װי בּיי געװויסע נערוונע מענשען
חזרט זיך איבּער א צוקעניש אין געזיכט) .מען דארף אמאל געלט
אדער עפּעס אנדערש  - : -מען דארף א מאל געלט   - :מיהער'
*) אַנשטאט

מיין הער .לױט דעם מחבּר רעדט

קלאר ארויס די דאזיגע פּאר ווערטערי
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דער בּאשריבּענער פּרשױן נישט

'

"*

ָ,

מיהער י  - -ער פארשט אס און חזרט זיין װערטעל, :מיהערי"
מיט טרעהרען אין די אויגען טרייסעל איך איהם די האנדי נין,
קיין געלט בּאדארף איך נישט .אבּער די דאזיגע איבּערנאטירליכע
גוטהארציגקייט װעל איך קיינמאל נישט פארגעסעןי
און אַז ער געהט אוועק מיט זיין וואקעלדיגען הלך .פארשעמט

| און א בּיסעל איינגעשראקען דורך מיין אבּזאגי נישט ויסענדיג
 וואס צו טון מיט זיינע גרויסע פּיס און זיין גרויסע נשמהי זעץאיך זיך אוועק אין איין װינקעלעי' און א קאלטער שוידער לויפט
מיר אדורך דורכ'ן לײבּ .דערנאך קארטשע איך מיך צונויף אין
אנ'אנדער ווינקעלעי וואס איז אויך אזוי װיסט און חושך װי דער
ערשטער :עס דוכט זיך מיר אויס אז מארי האט מיט איהר אװעק-
געהען צוגינומען אלף וואס איך פארמאגי איך פאל אריין אין מארה
שחורהי איך בּין .איינער אליין .איינער אליין דורך איהרי

ב-צלףי"
יר האבּ געזאגט מאריען אז איך װעל קומען און
ווארטען אויף איהר אין אבענד אױף דער בּאנק
לעבּען דער גרויען מויערי אויף דעם ארט װאו איבּער
דער מויער װאקסט א קוסט מיט רױזעף און װואו
דער ועג הױבּט זיך אן אראבּצולאזען צום טייך צו
א צייט נאכאנאנד האבּ איך אלץ נישט גיקאנט פּועלץ בי
זיך איהר צו זאגעןי אז איך דארף מיט איהר װעגען עפּעס רידען
סוף כל סוף אבּער האבּ איך פארט בּאשלאסען זי צו בּעטען צו
קומען אהער הײנט אין אבענדי זי אין אפילו געװען אבּיסעל
פארוואונדערט און האט געשויגען אבּער אבּגעזאגט האט זי מיר
נישטי דערווייל זענען אנגעקומען פרעמדע מענשען און זי איז זיך .
אוועק :און איצט װאַרט איך דאס אויף איהר :איך געה מיר אראב
פּאמעלאך צום טייך .און דערנאך קעהר איך זיך אום צוריקי איך דער
זעה בּיים ארויפגעהן .װי עמיצער זיצט גאנץ בּרייטלאך אויפ'ן בּאנק
אונטער דעם שאטען פון די צווייגען .איך קאן די גישטאלט נישט
גאנץ קלאר אונטערשיידעןי אבּער איך דערזעה פונדעסטוועגען אנ'-
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אנ'אויסגעשניטענע שטיקעל בּרוסט פון אונטער א שווארצער בּלוזקע
און דעם אונטערען טייל פון א בּרייט פאנאנדערגעלאזענער קליידי
איך בּויג זיך איין און הער וי זי זאגט צו מיר שטיל.:
פנו זעהסט דו שוין אט בּין איך געקומעױיע
איך ענטפער:
 4מארי!

ע

איד זעץ זיך אוועק לעבּען איהר .מיר שווייגען אט איז זי אין
שווארצע קלײדער
גאנצען פאר מיר .פון אונטער איהרע
דערזעה איך דייטלאך די ווייסקייט פון איהר געזיכט .פון איהר
האלז און פון איהרע הענט .עס אנטפּלעקען זיך פאר מיר איהרע
הענט עס אנטפּלעקט זיך פאר מיר איהרע גאנצע שיינקייט װי די
שטראהלען פון א פאנאנדערגעריסענער ליכטיגקייט':
זי איז די גאנצע צייט געװוען פאר מיר נאר דאס בּילד פון
א מין כּשופדיגען חלוםי אבּער א בּילד .וואס האט גילעבּט זיין איי- -
גענעם לעבּען און האט קיין שום ש'לכות מיט מיר נישט געהאט
איצט אבּער האט זי בּאפרידיגט מיין פארשלאג .זי איז געקומען צו
מיר .ווען איך האבּ זי גערופען און האט זיך מיר אנטקעגען גע-
טראגען:
עס איז געווען זעהר א הייסער טאג און אין אבענדצייט האט
פּלוצים א גאס גיטון א שטארקער שטורמדיגער רעגען און האט
דערנאך ווידער אויפגעהערט .פון די צווייגען .וואס היינגען איבּער'ן
מױער קאפּען אראב פארשפּעטיגטע טראפּענס .-די לופט איז
אנגעזאפּט מיט א ריח פון ערד .פון צווייגען און פון בּלומען און
עס בּלאזען נאך שווערע ווינטען.
זי הױבּט אן צו ריידען אפריהער  --פון דאס און פון יענץי
איך ווייס נישט אױף קלאר וואס זי זאגטי איך רוק זיך
צו נעהנטער צו איהר ,כּדי צו זעהן איהרע ליפּען.
איד ענטפער:
4יד טראכט נאר פון דירי ע
א
זי הערט וואס איך זאג איהר .און זי שווייגט .איהר שווייגען
וואקסט זיד שרעקלאך פאנאנדער אין דעם שאטען פון די צווייגען
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איך רוק זיך צו איהר צו נאך נעהנטערי אזוי נאהענט ,אז איך שפּיר
אויף מיין בּאק דעם הויך פון איהר אטעם און אז איך פיהל .וי
איהר שווייגען נעמט מיך ארום מיט אנ'אנגענעהמער וארימקייט.
און דערנאך צינד איך אן א שװעבּעלע כּדי צו פאררויכערען א פּא-
פּיראס .אדער אפשר אויך כּדי צו פארטרײיבּען דעם געפיהל פון מיין
נישטזיכערקייט ,אבּער איך בּאנוץ זיך גאר נישט מיט דעם פייעריל
וואס בּרענט צווישען מיינע פינגערי איך דערזעה מעהר נישט וי מארי
זיצט א בּלאסע .אבּיסעל ציטערדיג און בּאלויכטען מיט א גאלדיגען
אבּשיין .אויף איהרע ליפּען שווימט ארויף א שמייכעלע' וועלכער
פילט איהר אין גאנצען אויס.
מיינע אויגען װערען פארשלייערט .מיינע הענט הױבּען אן צו
ציטערן .איך וואלט שטארק גיוואלט .אז זי זאל ריידען:
ז6אג עפּעסי עּ
זי הױבּט אויף איהר האלז מיט די שיינע פולע ליניעס .זי
הױבּט אויף דעם קאפּ און וויל עפּעס זאגען
דערווייל האלט איך נאך צווישען די פינגער דאס קליינע
פלעמיל ,אוז וואלט עס געוואלט האלטען װאָס ילענגער צוליב זיין
פיינקייטי מיט וועלכער עס אנטפּלעקט מי" א סך ליבּע פּרטים --
און פּלוצים דערזעהען מיר אין זיין אבּשיין א פּאר צייכענסי וואס
זענען איינגיגראבּען אין מױער :א הארץ און אין דער מיט צוויי
ראשי תּבותן ה-ס א' די דאזיגע צייכענס האבּ איך אליין איינגי-
גראבּען איינמאל אין אנ'אבענד .די קליינע העלענע איז דאן גילע-
גען אויף די קני אויף דער איגענער בּאנק און איך האבּ גימיינט,
אויילע מבולבּל
אז איך געה ממש אויס נאך איהר .איך ווער אויף ו
בּעת איך דערזעה דעם לעצטען סליאד פון א פארגאנגענעם און א
פארגעסענעם טעות .מארי וייסט נישט ואס דאס בּאטייטי אבּער
דערזעהענדיג די דאזיגע ראשי תּבות'ן .וועלכע האבּען זיך איינגערוקט
צווישען אונז װו א לעבּעדיגער נפשי דערוועגט זי זיך נישט צו זא-
גען א ווארט.
די שװעבּעלע װערט פארלאשען און איך ווארף זי אװעק.
זי פלאקערט אויף מיט איהר קליינער פלעמיל צום לעצטען מאל און
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אנטפּלעקט פאר מיינע אויגען דעם וים פון א פּראסטער קלײד,
וואס איז שוין אזוי אבּגיטראגע .אז זי בּליאקעט אבּיסעל אפילו
אין אבענד .און א שוך .אין דעם ארט .וואס איבּער די קנעכעלי
האט די זוים א לאך .און מיר בּיידע זעהען דאס .מארי פארשעמט .
זיך און בּאהאלט געשווינד איהר פוס אונטערץ קלייד .אנריהרענדיג
מיט די אויגען א שטיקעל פון איהר בּאהאלטענער הויטי .א שטיקעל
פון איהר אמתר ווייסקייט .הױבּ איך אן נאך שטארקער צו ציטערן
זי הױבּט זיך איף שטילערהײיט .דאס איז א סמן אז די
דאזיגע ערשטע בּאגעגענישי וואס טראגט אריין א טיפען שינוי אין
לעבּען .איז שוין פארבּיי .מיר קעהרען זיך אום .און די טונקעלקייט
בּאדעקט אונז ארום און ארום .מיר קלײיבּען זיך צוריקצוקומען אין
אונזערע וואהנונגען .וואו עס איז איצט נישט ווייניגעה טונקעל .איך
זעה .וי עס וויגט זיך איהר גישטאלט אויף דעם שוואך בּאלויכטענעם
גרונט פון דער מויער .זי איז אינגאנצען איינגעוויקעלט אין דער
פינסטערניש פון דער נאכט .און איהר שווארצע קלייד ווערט איך
א שטיק פינסטערניש און נאכט .אט איז זי אין גאנצען פאר מיר'
וי זי שטעהט און געהט! עס הוזשעט בּיי מיר אין די אויערץ:
די גאנצע װועלט איז פול מיט לױיבּגיזאנגען .אויפץ גאס זעהט מען
שוין נישט מעהר קיין מענשען .און זי געהט אויפ'ן בּרעג טראטואר:
כּדי מיין געזיכט זאל בּלײבּען אויף איין הויך מיט איהר געיכט
געה איך לעבּען איהר אין דער לוזשע' און דאס קאלטע וואסער
געהמט מיך אדורך דורך די שטיוועל.
מריאן ווילדער בּאגעהרי
היינטיגער אבענד צובּרענט זיך אין מי
איך בּין אזוי בּטוח אין מיר' אז איך האבּ אפילו פארגעסען איהר צו
דריקען די האנד .שטעהענדיג פאר איהר הויז זאג איך איהר :יבּיז
מארגען*.

זי ענטפערט מיר *יע".

אין איינעם פון די שפּעטערדיגע טעג בּין איך עפּעס פריי גע-
ווארען פון דער ארבּייט אין א נאכמיטאג .און איך האבּ זיך גענומען
געהען אין דער ריכטונג פון יענער שטארק בּאוואהנטער הױזי ואוו .
עס געפינט זיך די דירה פון איהרע עלטערען .איך האבּ זיך ארויפ-
געהױבּען אויף די שמאלע טרעפּ צום צווייטען שטאק און אדורכגע-
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געגאנגען א קרומען קארידארי אט דא איז דאס .די טיר שטעהט
אבּיסעל אפען .איך קלאפ אן און געה אריין .מען הערט נישט
קיין פּיפּס .קיינער איז נישט דא .איך װער מיאוס אבּגינארט אין
מיינע האפנונגען און דערווארטונגע און די דאזיגע בּיטערע
ענטטוישונג נעמט מיך אדורך אזש בּיז אין דעם מארך פון די בּיינער.
איך מאך א פּאר נישט זיכערע טריט אין דעם פּוסטען קליינעם
פירהויז .וואס ווערט בּאלויכטען דורך די גלעזערנע טיר פון די קיך,
פון וואנען עס הערט זיך איצט א גירוישׂ פון רינענדיגען וואסערי
איך עפען א טיר און דערזעה א צימער מיט פענסטער .וואס זענען
בּאפּוצט מיט אויסגעשטיקטע פארהאנגלאך :עס שׂטעהט א בּעט צו-
אּלויע זיידענע קאלדרעי וואס בּלאנקט וי די פארבּען
גידעקט מיט ב
פון א פרישען גימעהלי דאס איז מאריס צימער! איהר גרױער
זיידענער הוט הענג אויף אהיינגער בּיי א וואנדי וואס איז בּאלייגט
מיט טאפּעטען און בּלומען; זינט די מוהמע איז געשטארבּען טוט זי
דעם הוט מעהר נישט אן :אבּער עס הענגען לעבּען איהם איהרע
שווארצע קליידער .איך גנבע זיך אריין אין דעם דאזיגען העלען
און בּלויען װינקעלע' ואו אלץ איז אויסגילייגט אין אזא
ארדענונג' אזוי װי עס ואלט גיוען אויסגימאלט אויף אבּילד
און וואו עס איז פארשפּרייט א קאלטעי כּמעט שנייאיגע ליכטיגקייטי
איך ציה אויס די האנד װי א גנב' און טאפּ אן אלע דאזיגע זאכען
וועלכע בּאריהרען איהר ליבּ .איך דרעה זיך אום צום בּלוי בּאצוי-
גענעם בּעט .אויף אנ'עטאזשארקע שטעהען בּיכערי וועלכע דערוועקען
אין מיר א נייגעריקייט .וואס טראכט זיי מיט וואס פארנעהמען זיך
איהרע גידאנקען? אבּער איך לאז דאס; מיך אינטערעסירט מעהר
דאס בּעט --:מיט א האלבּ דערשראקענעי האלבּ ציטערדיגעי האלב
ווילדע בּאוועגונג הויבּ איך אויף די קאלדרע .איך שטעל אויס די אויגען
און מיינע בּליקען עגבּרן זיך אריין אין דאס אינעוייניגסטע פונ'ם
בּעט; איך שפּאר אן מיינע ציטערדיגע קני אן די קאנטען פון דער
דאזיגען גרויסען שטיק מעבּילי וועלכע פארמאגט פארשיידענע חפצים
און זאכען? און צװוישען זיי א זיסען און עלאסטישען ליב
איך פיהר דעם גיוועהנליכען לעבּען פון א גאנץ יאהר און
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מיין ארבּייט איז תּמיד דיזעלבּיגע -איך הער אויס פארבּייגעהענ-
דיג די שמועסן פון קרײאָנען מיט זייער בּעל הבּתּישער חשיבות .די
שטורמדיגע זידלערייען פון דעם שמיד בּריבּיי וועלכער שיט מיט פּעך
און שװעבּיל .די גישפּרעכען ארום פּאָקאַרס פּלענער און ארום די
נייע חברה "נקמה"י וועלכע הער בּאָנעאַס האט דא נישט לאנג גע-
גרינדעטי א חברהי וואס זוכט צו דערװעקען דעם נאציאנאלען גיפיהל.
איך װער אריינגעצויגען אין דעם פארפּלאנטערטען און מאנאטאנען
לעבּעף װי אלע אנדערע -אבּער זינט יענער טראגישער נאכטי בּעת
מיין .טרויער איז מגלגל גיווארען אין פרייד אין דעם צימער פון דער
טויטערי איז די װעלט .אין תּוך גירעדטי פאר מיר נישט דאס ואס
זי איז גיווען -אומעטוםי ואו איך זאל נישט זיין און וואס איך
זאל נישט טוןי האבּען מענשען און זאכען אנגיווארען פאר מיר זיי-
ער ממשות און קומען מיר אויס עפּעס מאדנע װייט און פרעמד -
צי איך געה ארויס אויפ'ן גאס און מיש זיך אויס מיט מענשעף צי
איך מעסט אן אין דער היים א נייען בּגדי ואס איך געפין אז ער
קליידט מיר זעהר גוט .צי איך זיץ בּיים טיש א פארטראכטער און
לאז מיך בּאשטראהלען פון דער זון -װען נישט ווען דערמאהן איך זיך
קלאר אן מיין מוהמען -אמאל רעדט עמיצער אריס דעם נאמען
מאריי און איך גיבּ א ציטער מיט מיין גאנצען קערפּער הערענדיג.
וי די מענשען זאגען ארוי דעם וארט מארי און וייסען נישט
וואס זיי זאגען -עס זענען פארהאן צייטעןי וואאו דער מרחק צווישען
מיר און איהר איז אזוי אנגעפילט מיט לעבּעןאז איך ווייס אליין נישט
אויף קלאר צי זי איז דא בּיי מיר צי נישט:
אז מיר געהען בּיידע שפּאצירען לייגט זיך דער זומער און די
גאנצע זיסקייט פון לעבּען װי א מין משא אויף מיינע פּלײיצעסי וואס
איז מיר שװערער צו טראגען איידער אין די פריהערדיגע ציטען
איהר גרויסע הויז וואס איז אזוי פול מיט בּאװועגונג אין בּאשטימטע
שעהן פון טאג איז אנאנדערמאל אזוי שרעקלאך פּוסטי מיט דעם
אפענעם שטח פון זיינע שווארצע טרעפּי מיט זיינע פּלעצערי פון
וואנען עס צווייגען זיך אבּ די שמאלע געסלאך פון קארידארען און
די פארשיידענע ווינקאלאך .וואו וואסערקראנען קאפּען אין בּעקענס.
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מיר זיינען בּיידע צוזאמען אין גאנצען פאר זיך' און די דאזיגע
יחידות אונזערע נעהמט אונז א דורך מיט איהרע בּרייטע נאקעט-
קייט .בּעת מיר הױבּען זיך ארויף אויף דעס גלייכען װעג פון די
טרעפּ ואס פיהרט אין דער הויך' װער איך פארכאפּט פון א מין
געטליכען געפיהל.

די טרעפּ'

װעלכע

דרעהען זיך ארויף

מיט א

פּינקטלאכער אויסגערעכענטקייטי מיט די שטיגען ואס זענען אקו-
ראט צוגימאסטען איינע צו די אנדערע ,האט אין זיך עפּעס מענטש-
ליכס .פון דעַם משופּעדיגען דאך קוקט ארויס א קיילעכדיג פענ-
סטערל; פון דאנען בּאקומט דער אינווייניגסטער טייל פונ'ם הױז
זיין גאנצען ליכט :בּעת מיר הױבּען זיך ארויף אויף די טרעפּ צו
דעם שמאלען שפּאלט פון דעם דאזיגען ליכט װערען מיר בּאגלייט 
פון שיטערען שאטעןי וועלכער רינט אראב איבּער די װענט פון דעם
דאזיגען ארבּייטערהויז' ואס איזן מעהר עהנליך צו' א קעלערי
ארומגערינגעלט פון אלע זייטען פון א סודותדיגע טונקעלקייטי דוכט
זיך מיר אויסי אז מיר הױבּען זיך ארויף צום הימעלי
עס דריקט אונז א נאגענדיגער פארלאנגי און מיר זעצען זיך
אוועק אויף א שטיגי איינער לעבּען דעם אנדערעף אונטער דעם
קיילעכדיטען פענסטערל איז אלץ ארום אונז שטיל און רוהיג .מחמת
דער שמאלקייט פון די טרעפּ שפּארען מיר זיך אן איינער אן דעם
צווייטען -די ווארעמקייט פון איהר קערפּער רינט אריין אין מיר,
און איך פיהל מיך א בּיסעל בּאאומרוהיגט דורך דעם שואכען ליכט
וואס שטראהלט פון איהר ארויס :איך שפּיר איהר ווארימקייט' איך
שפּיר איהרע געפיהלען און גידאנקען -אױיף אונז לאזט זיך אראב
די טונקעלקייט פון ארום .קוים זעה איך די פרויי וואס זיצט איינ-
געבּויגען לעבּען מיר .ווארם און טיף װי א נעסט .איך רוף איהר
יאן בּיים נאמען שטילערהייט :און מען וואלט גיקאנט מיינען אז איך
שריי אויס אויפ'ן קול א דערקלערונג פון ליבּע צו איהר! זי קעהרט
זיך אום .און מיר דוכט זיך אויס' אז איך זעה איהר אפענעם פּנים
צום ערשטען מאל :איך לייג איהר ארויף מיין האנד אוֹיף די פּלײ-
צעס -זי זאגט מיר גיב מיר קאושײי מען רעדט נישטי אין אומר
ואין דברים .מען שושקעט זיך און מען לאכט.
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מיר בּיידע בּאקוקען איצט פון אלע זייטען א פירקאנטיג שטי-
איך האבּ עס געפונען אויף דער בּאנק נישט װייט פון

קעל פּאפּיר.

{;
*

דעם

ועגי

וואס

געהט

אראָבּ

צום

טייך:

דאס

שטיקעל

פּאפּיר

איץ

זעהר פיין צונויפגילייגט ; א פּנים אז עמיצער האט איהם פארגעסעןי
דער וינד האט איהם שיר גיהאט אװעקגעבּלאזען אבּער זיין צי-
טערדיגע קליינע מאסע האט איהם אויף א רגע עניותדיג צוגיהאל. -
טע עס איז גילעגען און גיווארט .עֶס איז בּאדעקט מיט עטליכע
שורות פון אנ'אױסגעשריבּענער האנד .מיר לײיענען :אאיך קען נישט
וא{

דעם

לשון פון כּשרע

נשמותי

איך ווייס גאר

נישט;

איך

בּין

דער

קרבּן און די תּפילה' איך ייס נארי' אז בּעת איך זעה' וי דיין
שיינקייט גיסט זיך צונויף מיט דיין שמייכעל .קומען מיר טרעהרען
אין די אויגען אריין" ,
מיר לייענען איינמאל און נאך אמאלי און װערען פארכאכּט
פון א מין מיסטישער שטימונגי מיר עוסק'ן זיך לאנג מיט דעם דא-
זיגען שטיקעל פּאפּיר .וואס איז על פּי מקרה אריינגעפאלען צו אוּנז
אין די הענט' הגם מיר וייסען נישט ואס עס בּאטייט און פאר-
שטעהען נישט אויף קלאר דעם מיין פון זיינע ווערטערי
אז איך האבּ זי גיבּעטען צו געהען היינטיגען זונטאג אויפץ
בּית עלמן האט זי מסכּים גיווען .װי מיט אלץ וואס איך פארלאנג פון
איהר :איך האבּ גיזעהעןי װי זי איז גיקומען דורך די גערטענער פאר-
בּיי די רויזענקוסטעסי א היבּשע בּיסעל צייט זענען מיר גיגאנגען
שווייגענדיג און האבּען אפילו קיין איינציג ווארט מיטאנאנד נישט אויסגי-
רעדט;

וואס

מעהר

מיר זענען צוזאמען

אלץ מעהר

גיוואהנען

מיר

/

זיך אבּ צו ריידען -מיר האבּען בּאטראכט דאס פארצאמטע שטיקעל
ערד .ואו עס ליגט איצט אונזער מוהמעי און ואס איז אין גאנצען

בּאוואקסען מיט בּלומען .אז מיר קומען צוריק פון בּית עלמן דורך
די פעלדערי שטעהט שוין די זון טיף אין מערב-זייט; מיר נעהמען
אין נצחונדיגע פרייד צווואקסט זיך בּיי
זיך אן פאר די הענטי און מ
אונז אין הארצען -זי טראגט איצט א שוארצע ליװענטענע קליי/ -
דעל -פון ערגיץ ואו בּלאזט א לייכטער וינד' און דער אונטער-
שטער טייל פונ'ם קליידי די ארבּעל אין דער קאלנער לאזען זיך בַּיײי
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איהר בּרייט פאנאנדער; װען נישט װען קערט זי זיך צו מיר אום.
מיט איהר געזיכטי וואס איז אזוי ליכטיגי אז מיט איטליכען קוקי וואס
זי טוט אויף מיר .װערט עס כּמעט נאך ליכטיגער -זי געהט לעבּען
מיר צווישען די גאט-גיבּענטשטע פעלדער און לאנקעסי הויך און
גרויס װי א ריזין :דעם קאפּ האלט זי איצט א בּיסעל איינגיבּויגען
און דער שטערן און די בּאקען װערען בּאשיינט פון א גרינלאכען
אבּגלאנץ .מיר װערען בּאלייט אויף אונזער װעג פון א בּאבּאצקע,
וועלכע דרעהט זיך פאר אונז אין א מין מצוה-טענציל; אט זעצט
זי זיך אויף עפּעס פאר אונזערע אויגען און אז מיר קומען נעהנטער
צו צו איהר פליהט זי וידער אװעק' און זעצט זיך צו א בּיסעל
ווייטערי כּדי װוידער אנצוהויבּען איהר טענציל; מיר שמיכלען צו
דער דאזיגער בּאשעפענישי וואס טראכט איצט וועגען אונזי
| די זון האלט שוין אין פארגעהען און בּאגילט אונז מיט איהרע
משופּעדיגע שטראהלען -האלטענדיג זיך פאר די הענט געהען מיר
בּיז צום שטיינערנעם בּילד פון באּלומענגעטיי וואס א פארצייטיגער
פּריץ האט א מאל אויפגעשטעלט אויפץ בּרעג פונ'ם ואלדי

די גע-

טין שטעהט א האלבּנאקעטע אין דער שיינער און פולער ליכטיגקײיט;
איהרע העלע לענדען זענען פארדעקט מיט א שטינערנעם שלײער'
וואס איז נאך ווייסער װי א וייסע ליילאך -און דא האבּ איך פּלו-
צים א דריק גיטון מאריען מיט א װילדען אימפּעט צו מיין הארץ;
אין דער שטילקייט פון דעם הייליגען װעלדיל האבּ איך זיך צום
ערסטען מאל צו איהר דערנענטערטי איך האבּ איהר אבּגעשפּיליעט
די שווארצע בּלוזקע' איהר אראבּגעצויגען די בּענדלאך פונ'ם
העמדי און כּדי זי זאל װערען מיט דער געטין צוגלייך האבּ איך
אבּגידעקט איהרע בּרייטע פולע און בּולטע בּרוסטען .זי לאזט
זיך ליבּען .זזייצט אראבּגילאזען דעם קאפּ .רוט פון דער זון און
פון איהר יונגען בּלוט .און ווארפט אויף מיר א צומישטען קוקי וואס
האט פאר מיר אין דער סאמער צומישטקייט איהרער דעם זיעבּענטען חן
איך דריק מיינע ליפּען צו איהרע ליפּעןף בּיז אהערי אז איך
פלעג זי א קוש טון פלעגט זי זיך אפילו לאזעןי אבּער קיין צו גרוי-
סע איבּערגיגעבּענקייט האט זי נישט ארויסגעוויזעןף דאסמאל אבּער
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האט זי מיר גיענפערט מיט א הייסען קוש און האט אזש צוגימאכט
די אויגען פאר גרויס הנאהי און דערנאך איז זי געבּליבּען זיצען.
ארומנעהמענדיג מיט איהרע הענט איהר וייסען האלז און האלטענ-
דיג די רױיטע פייכטלאכע ליפּען א בּיסעל אפען; זי זיצט איצט
פאר זיך' אבּגיטיילט פון מיר .און פארט דורך און דורך אױיסגיבּונדען
מיט מיר' פול מיט זידיגען לעבּע און די בּאוועגונגען פון איהר
הארצען שפּיגלען זיך אבּ אויף איהרע ליפּען
זי שפּילעט זיך װידער צוי .דער װינט װערט פּלוצים שטאר-
קערי מען זעהט װי די עפּעלבּױמער אין די גארטענס שיטען פון זיך
אראבּ זייערע ווייכע און לייכטע בּליטען און װי עס טרייסלען זיך
אויף א שטריקעל אויפגיהאנגענע װעשי דער הימעל בּאדעקט זיך מיט א
כמארע :גראד היינט איז א וינדיגער טאגי דער וינד װערט ואס
ווייטער אלץ תּקיפער און הױבּט צום סוף אן צו בּעלהבּתּעװען גאר
אויפ'ץ פיינעם אופן .ער פאלט איף אונז אן בּעת מיר געפינען זיך
אויף דער זייט פונ'ם אבּהאַנג .ער קומט ערגיץ פון די טיפענישען
פון דער אומענדליכקייט .די געל גיווארענע בּלעטער פוּן די וואלד-
בּוימער הױבּען אן צו רעשץן און מען זעהט װי זיי שאקלען זיך
אונטער דעם געדיכטען נעץ פון די שווארצע דראנגעס -דער הימעל
פאררוקט זיך אלץ ווייטער מיט זיינע גרויע שלייערסי און אז מען
גיט אויף איהם א קוק פון אונטען ארויף פארדרעהט זיך אזש דער
קאפּ .אט שפּרינגט אריבּער פאויגעל פון איין וואלקען צום אנדערען.
און פאלט אויף איהם ארויף װי א שטיי .זיך האלטענדיג פאר די
הענט לאזען מיר זיך געהען צום טאל און שפּארען זיך אן מיט די
פיס אן דעם אבּהאנג .ווארום מיר זענען איצט אין גאנצען אין דעם
רשות פון דעם שטארקען אטעם פון דער נאטור' װעלכער שטיסט
און טרײיבּט אונז אָהן אן אויפהער אלץ ווייטער און ווייטער :אדורכגי-
נומען פון װוינדי צעדולט פון דעם וועלט-קאנצערטי וועלכער האט זיך
צושפּילט און דעם פרייען שטח פון דער נאטורי לאזען מיר זיך לוי-
פען צום בּרעג פון טייך . דאס וואסער ציהט זיך צװישען די בַּי-
מער

מיט

מיטאנאנד
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די

דורך

געדיכטע

די

צוייגען

אױבּערשטע

װעלכע

שפּיצען.

פארפלעכטען

מיר

זיך

שפּאצירען

אויף א נאסע און וויכע סטעזשקעלע אונטער דעם האלב-
קיילעכדיגען דאך פוֹן די צוייגעןף אין דער גרינבּאשאטענטער
סוכּה מיט די קריסטאלענע שױבּען פון אױבען מיר דערזעהען א
שיפעל מיט א פּלאציגען דעקי ואס גיהערט די פישערי איך זעץ
אריי! מאריען אין דעם דאזיגען שיפעלי וואס בּויגט זיך און סקרי-
פּעט אונטער דער משא פון איהר קערפּער .מיר לאזען זיך דעם
טייך אראבּי בּאלייט פון דעם טאקט פון צויי וויאסלעס -אונזערע
אויגען און אונזער כִּוח הדמיון האכּען אין זיך שאעפערישע קראפט.
און עס דוכט זיך אונז אויסי אז די בּרעגען לויפען פון בּיידע זיי-
טע דאס איז די פּאנאראמע פון די בּוימער און די ,קוסטעסי וואס
רוקט זיך אבּ אלץ ווייטער און ווייטער .מיר אליין בּלײיבּען! אבּער דאס
שיפעל פארהאקט זיך אויף א פּלאציגען ארט צווישען הויכע גראזעף
מארי ליגט האלבּ אויסגיצויגען און רעדט נישט ארויס קיין איינציג ווארט-
איך שלעפּ זיך צו איהר אויף די קני אויף דעם דעק פונ'ם שיפעלי
וועלכער ציטערט מיט אלע זיינע אברים אזוי װי איך .איהר גע-
זיכט ווינקט מיר שווייגענדיג צוי זי רופט מיך מיט איהר גאנצען
צוּווארפענעם און פאנאנדערגילאזטען קערפּער .מיט איהר האלב-
אפענעם שויסי מיט איהרע שטייף אנגיצויגענע בּריסטען וואס לעבּען
איהר לעבּען אונטער איהרע לייכטע מלבּושים .זי האט זיך איבּער-
גיגעבּען אין מיין רשות .האלבּ פארחלשטי גיהארכזאם און דערהױיבּען
אין דער סאמער גיהארכזאמקייט האט זי זיך גילאזט ליבּען מיט א
בּרענענדיגער און דורכדרינגענדיגער ליבּע -היינט איז זי מיינעי זי
איז מיינע אויף אלעמאל! פון הײנט אן מעג קומען ואס עס ויל.
די צייטען מעגען זיך פארבּייגעהען .די װוינטערס מעגען קומען נאך
די זומערסי זי איז מיינע .מיין לעבּען איז בּאשיינט און בּאקרוינט!
מיט א מין גדלות טראכט איך פון אלע יענע פארליבּטעי' װעלכע
האבּען גיקראגען א שם אין דער געשיכטעי און צו װעלכע מיר
זענען איצט עהנליך -איך זעה' אז עס זענען נישט דא אזעלכע
מיני גיזעצעןף ואס זאלען קאנען בּאשטעהען פאר דעם כּוח
די פארגענגליכע פליגלאך
און אונטער
פון דער ליעבּע-
פון די צווייגען און די בּלעטער' אין דער פּאנאראמע פוֹן דעם
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הימעל און דער ערדי וואס בּייט זיך אהן אן אויפהערי חִזר'ץ מיר
איבּער אקיינמאל נישט"י מיר חזר'ן איבּער ?אלעמאל" און מיר שריי-
ען ארויס די דאזיגע ווערטער אין די אייבּיגקייט אריין:
דאס יאהר דערנענטערט זיך צו
די בּלעטער פאלען אראב
זיין סוף :מען האט אבּגישטעלט די חתונה אויף וייהנאכטע דער
דאזיגער בּאשלוס שטאמט פון מיר .מארי איז מסכּים װי גיוועהנטלאך,
אין זינע
ואס איז תּמיד פארטאן
פאטער'
און איהר
חשבּונות .שווימט ארויס אין אבענד פון זיינע ציפערס א צוטומולטער
און אנ'אבּהענטיגערי װי א מענשי ואס האט זיך אקארשט ערשט
ארויסגיראטעװעט פון א פארזונקענעם שיף' אחוץ א פּאר מאל .ואו
ער פלעגט זיך איינשפּארען בּיז צו משוגעת צוליעבּ אומבּאקאנטע
טעמיםי

בּאגינען .װען איך פלעג געהען צו דער ארבּייט
בּערגיל שאטעניעי פלעגט

זיך מארי אפטמאל

דורך דעם

בּאוייזען בּײי  א ראג

פון א גאס אין דעם בּלאס-רויטליכען ליכט פון דעם פריהמארגען
איינגיטונקט אין דער פרישער ליכטיגקייט פלעגען מיר דאן געהען
צוזאמען און אראבּקוקען אויף די שטאטי וואס פלעגט אויפשטעהען
תּחיתיהמתים .אנ'אנדערמאל װידער פלעגט זי פּלוצים אויסוואקסען
ערגיץ װאו בּיי א ראג און איך פַלעג זי בּאגלייטען אהיים .אונ-
זער ליבּע צואנאנד איז גיווען צו שטארקי מיר זאלען תּמיד קאנען
ריידען מיטאנאנד .:קוים פלעגען מיר זיך דורכווארפען מיט א פּאר
ווערטערי כּדי צו הערען .װי אונזערע שטימען פארפלעכטען זיך מיט-
אנאנד .ריידענדיג פון אנדערע פלעגען מיר צושמייכלען איינער
דעם אנדערען:
ויהי היום און דעם מארקיז מאַנטײאָן איז איינגיפאלען א שיי-
נער גידאנק אונז בּיידען צו פארבּעטען אויף אנ'אבענד צו זיך אין
פּאלאץ אין איינעם מיט עטליכע חשובע בּעלי בּתּים פון אונזער גאס.
אז אלע געסט זענען שוין גיווען פארזאמעלט אין דעם גרויסען זאל,
וואס איז גיווען בּאפּוצט מיט גיפּסענע פיגורען צװישען זיידענע
פארהאנגעןי האט זיך דעם מארקיזי װעלכע האט האָלט גיהאט צו
פּראווען
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פּריצישע

שטיק,

פּלוצים

פארגלוסט

צו

פארלעשען

דאס

עלעקטרישע ליכט .איך האבּ שוין געהאלטען דערבּיי צוצוּווארפען
א שמייכעל מיין כּלה מאריי וועלכע איז גישטאנען לעבּען מיר צװי-
שען א געדיכטען עולם .װי עס איז מיט איינמאל גיווארען פינסטערי
אין דער טונקעלקייט האבּ איך אױסגישטרעקט דעם ארעם .זי אנגי-
כאפּט פאר דער טאליע און צוגיצויגען צו זיך .-זי האט זיך א ווארף
גיטון אויף מיר מיט מעהר אימפּעט .װי גיוועהנטלאך .אונזערע ליפּען
האבּען זיך צוגעדריקט איינע צו די אנדערע מיט מעהר בּרען וי
אלעמאלי אונזערע קערפּערי צונויפגעפלאכטען אין איינעם' האבען
זיך א וואקעל גיטוןי און אין דערזעלבּיגער צייט האט מען ארום אונז
געשריגען .און מען האט אונז גישטויסען פון אלע זייטען עס אין
ווידער גיווארען ליכטיג .מיר האבּען זיך אבּגילאזען --.-און שטעלט
אייך פאר' דאס איז נישט גיוװוען מארי! פון חרפּה און כּעס האט
די פרוי א גישריי גיטון מיט א פארשטיקטען קול און א לויף גיטון
צו יענעםי וועלכען זי האט גיוואלט ארומנעהמען און וועלכער האט לחלוטין
גאר נישט גיזעהען .א מבלבּעלער בּין איך װידער צוגעגאנגען צו
מאריעןי אבּער עס איז מיר זעהער שװער גיווען צו קומען צו זיךי
סוף כּל סוף האט דער דאזיגער קושי וועלכער האט מיך אזוי נאהענט
צוזאמענגעפיהרט מיט א ווילד פרעמדערי גיהאט פאר מי .אנ'אויס-

טערלישע און טייוועלשע מתיקות .לאחר המעשה האט זיך מיר אויס--
גידאכטי אז איך דערקען די פרוי נאך איהר בּלױיער קלייד' װעלכע
האט זיך אנטפּלעקט פאר מיר אין איינעם מיט איהר וייסען געניק
אין דער רגעי װען עס איז גיווארען ליכטיג .אבּער עס זענען גי-
ווען צוישען די פארבּעטענע געסט דריי אזעלכענע פריעף -איך
האבּ קיינמאל נישט גיוואוסט אויף קלאר' װעלכע פון די דאזיגע
אומבּאקאנטע האט איינגיזאפּט אין איר פארליעבּטען קערפּער יענעם
שׂוידערי וועלכער איז מיר אדורכגעלאפען דורכ'ן לײבּ .און פון װועל-
כען איך האבּ נישט גיקאנט פּטור װערען דעם גאנצען אבענדי
אויף אונזער חתונה איז גיװען א גאנץ גרויסער עולםי דער
מארקיז און די מארקיזע מאָנטײאָן זענען גיקומען אין קלויסטערי
דער שמיד בּריבּיי א פארבּרענטער חסיד פון זיין פּארטיי .וואס האט
לוט די פּרינציפּען פון דער דאזיגער פּארטיי מבטל גיוען אלע
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זיווגים מיט חופּה און קדושין'

איז צום

גליק געבּליבּען זיצען אין

דער היים .איך האבּ זיך א בּיסעל פארשעמטי בּעת איך האב גי-
זעהען װי אלע יענע פרויען ,װעלכע איך האבּ אמאל געליבּט .זענען
פארבּייגיגאנגען פאר מאריען .און זיך גילאזען בּאשיינקען פון איהר
פריינדליכען שמייכעל .אט איז פרוי לאַקאַייי א נערווישעי א מיסטי-
שעי אזוי װי זי וואלט גיווען אנגיעלעקטריזירט אט אין די דיקע
וויקטאריןי א קיילעכדיג און וואהל װײיבּיל .וועלכע פלעגט מיך צונע-
מעןי וויפיל איך האבּ גיוואלט און וואו איך האבּ גיוואלט; אט איז
מאַדעלען שעֶן; און אט איז די מאגערע און דארע אַנטאָניע מיט
איהר ליכטיגען און פּאראדנעם איטאליענערקאפּ אין דעם קראנץ פון
פּעכשווארצע האהר אונטער א שיינער פּאריזער היטעלע .זינט זי
|האט חתונה גיהאט פאר װעראנען געהט זי בּכּלל אנגיטון לויט דער
לעצטער מאדע :איך האב זיך נישט גיקאנט איינהאלטען און גימוזט
אבּיסעל צוווינקען מיט'ן אויג בּעת איך האבּ גיזעהען ,וי דער דאזיגער
אויסגעטריקינטער גוף :וועלכער האט זיך כּמה מאל אזוי פעסט צוגע-
דריקט צו מיר אין פארשיידענע אבענדען און פארשיידענע צימערס'
האט גיהאװועט און גיטאנצט ארום אונזי אבּער רבּונו של עולם' וי
ווייט איז דאס אלץ פון מיר אצונד!

אל נדיעירוואיכען
א עו האט בּיי מיר אין שטובּ אריינגיבּראכט ניע
מען האט נישט איבּערגעאנדערשט
פּאַראָנדקעסי
דעם סדר פון דעם גאנצעף אויך האט מען נישט
איבּערגישטעלט די גרויסע און שװערע מעבּעל;
אט
דאס ואלט געװען א צו גרויסער  שנוי אין מיין לעבּעף אבּער
מען האט ארויסגעווארפען אלע פארשטױבּטע שמאַכטעס פון מלך
| סאָבּיעסקיס יאהרעןי ועלכע די מוהמע האט אנגיזאמעלט פאר איהר
גאנצען לעבּעף אלע פארצייטיגע צאצקעס און קליניגקייטען
וועלכע זענען איצט גאר נישט װערט גיווען -מען האט ארויסגינומען
פון די רעמלאך די געלגיווארענע פאטאגראפיעס' װעלכע זענען
גיהאנגען פארשמאַכט אויף די װענדי און אויף װעלכע עס איז אחוץ
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דעם מחמת אלטקייט נישט געבּליבּען קיין זכר פון קײן צורהי
די אלע דאזיגע זאכען האט מען פארגראבּען ערגיצוואו אין
א טישקעסטילי:
איך האבּ גיקויפט נייע מעבּעל .איינזאפּענדיג אין זיך דעם
ריח פון פרישער פארבּי װעלכער האט זיך גיטראגען פון דעם
אונטערשטען חדרי האבּען מיר גיזאגט; :דאס איז אנ'אמתער זאל"
אין דער אמתן אבּער אין אונזער שטובּ נישט גיוען קיין סך
אנדערש װי אלע בּעלהבּתּישע היזער פון שטאטי בּאשטעהט דען
נישט דער גאנצער יחוס אין דעריין .ואס מען קאן זאגען; :איך
בּין מיט לייטען צוּגלייך?י
די יאהרען געהען זיך -אין אונזער לעבּען קומט נישט פאר
קיין װיכטיגע פאסירונג .אז איך פלעג קומען אין אבענד פון דער
פלעג נאך מארי שטעהען אין איהר שלאפראק מיט
ארבּייט.
צונויפגידרעהטע צעפּי זי פלעגט מיר זאגען; :היינט האט זיך
גאר נישט גיטראפען?" -אין יענער צייט פלעגען ארומפליהען אעראפּ-
לאנען אין דער לופטען -מען האט פון זיי גירעדט .און די צייטונ-
גען פלעגען בּריינגען פאטאגראפיעס פון זיי .איינמאל' א זונטאג,
האבּען מיר פון אונזער פענסטער דערזעהען אנ'ארעאפּלאן .אפריהער
האבּען מיר גיהערט װי עס פארשפּרייטען זיך ארום און ארום אונטערן
די
גאנצען הימעל די אבּגיהאקטע קלאפערייען פונ'ם מאטאר;
שטאטלייט זענען גישטאנען אויף די פּריזבּעס פון זײיערע היזער
און גיהױבּען די קעפּ אין דער הויך; דער זשומענדיגער הימעל
איז אין איין איינציגען ארט גיווען פארצויגען מיט א שװוארצען
פּינטעל; מיר האבּען פון איהם נישט אראבּגינומען די אױיגען און
האבּען גיזעהען װי די גרויסע פליג מיט איהרע צולייגטע פליגלאך,
וואס הוזשעט אהן אן אויפהער' װערט אלץ גרעסער און גרעסער
און צייכענט אבּ די שווארצע ליניעס פון איהר געבּיי און איהרע
ווינקלאך אויף דעם ליכטען שליער פון די ואלקענס .אז ער
איז שוין גיווען אוועקגיפלויגען .און האט זיך ואס װײטער אלץ
מעהר אבּגירוקט פון אונזערע אױגען און אונזערע אויערען אין
דעם מיטעלפּונקט פון א נײע װעלט פון רעשי' ואס ער האט
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נאכגישלעפּט נאך זיך ,האט מארי פארחלומט אזיפץ גיטון =עס גלוסט
זיך מירי מאכט זיי אויפצוהויבּען זיך אויף דעם אעראפּלאן אין דעם
הימעלי אין די וואלקענס אריין!"
איינמאל אין אנ'אנהויבּ פון א זומער האבּען מיר שטארק
גישמועסט  מכּוח א נסיעהי וואס מיר װעלען א מאל מאכען .די מעשה
דערפון איז געװען אזוי :אויף די װענט פון דער אמאליגער בּלעכ-
ווארשטאט זענען גיווען אנגיקלעבּט מודעות פון דער איזענבּאהנ-
גיזעלשאפטי און מיר בּיידע האבּען זיך פארבּייגעהענדיג פארקוקט
אויף די פרישע בּילדער אין די שפּאגעלנייע :בּליאסקעדיגע פארבּען
וועלכע האבּען נאך גישמעקט מיט קלעי; מעהר פון אלץ אין
אונז גיפעלען גיווארען דאס בּילד פון קארסיקעי איף װעלכע עס
זענען גיווען אויסגימאלט פארשיידענע קאנטען איפץ בּרעג פון
ים' פּארטאווע שטעט' א שװערע מאסע פון א בּאפּורפּערטען בּארג
| צווישען בּייטען פון בּלומעף און אויבען אן א גאנצע מחנה פון
מענשעןי אנגיטון אין קליידער פון פארשיידענע קאלירעןף און
א לאנגע צייט נאכדעם האט אונז דאס שטיקעל פּאפּיר גיצויגען
צו זיך' הגם עס איזן שין גיווען צוריסען און פארבּרודיגט און
האט זיך גיטרייסעלט װי א שמאטע אין דעם וינדי
עס זענען פארהאן זכרונות .וואס לעבּען איבּער אלע אנדערעי
מען װײס נישט פאר ואס .איינמאל אין אבענדי אז מיר זענען
גיווען גיקומען אהיים .אין מארי גישטאנען אין קיך מיט איהר
היטעלע אויפץ קאפּי און איינהייצענדיג די הרובּעי פּארענדיג זיך
אין די קוילען מיט איהרע שווארצלאכע פארשמירטע הענט ,האט
זי מיר א זאג גיטון:
שפּעטער א בּיסעלי וועלען מיר די נסיעה מאכען!ע
אפטמאל פלעגען מיר אין מיטען וואך ארויסגעהען צווזאמען
שפּאצירען .איך פלעג זיך צוקוקען צו אלצדיגג ארום מיר ,און
בּטבע א שוייגעדיגע,
פלעג איהר ארויסזאגען מײינע השערותי
פלעגט זי מיך רוהיג אויסהערען -אויפן ראג פונ'ם קלויסטערפּלאץ,
וועלכער האט אנומאלט גימאכט אױיף אונז אזא שטארקען רושם'
נישט וייט פון שטיין .װעלכער װײיזט אן דעם װעגי דארט ואו
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עס וואלגערט זיך א אלטע קעסטיל פון קאנסערװען פלעגען מיר
אפט אנטרעפען זשאן און זשענאװעװװע טראמפסאן ואס די שטאט
האט גישמועסט .אז זיי װעלען זיך בּאלד צושיידען *אט דאס
קומט עס ארויס פון די הייסע ליבּעס .איך האבּ דאס שױן לאנג
גיזאגט ".הערענדיג די דאזיגע װערטערי וואס זענען צום בּאדויערץן
גיווען אנ'אמת' פלעגט מארי אונטערמורמלען מיט א מין איינגע-
שפּארטער ווייכקייק, :די ליעבּע איז הייליג" -צורוקגעהענדיג א היים
פלעגען מיר פארבּייגעהען פאר דער גארבּארניעי' װאו עס האט
גיוואהנט דער פּרא אדם' פעטער עֵידאי און פלעגען הערען וי
עס הוסט דער פּאפּאגייי דאס איז גיווען אנ'אלטער עוף' הוילע הוט
און בּיינערי מיט אנאבּגיבּלאקירטער גרינער פארבּי ער פלעגט
אהן איין אויפהער נאכמאכען דאס הוסטען פון דעם שוינדזיכטיגען
אדאלף פייאָי װעלכער אין גילעגען קראנק מיט צװיי יאר צוריק
און צום סוף גישטארבּען בּיי זיך אין דער היים אין זעהר א טרוי
ריגען מצבי אין יענע טעג פלעגען מיר קומען א הים כּמעט
וי צודולטע .די אוערען האבּען אונז גיקלונגען פון די פארעק-
שנטע גישריען פון דער דאזיגער בּאשעפעניש ,װעלכע האט
זיך ארנייגינומען אין קאפּ צו פאראייבּיגען א גירוישי' ואס איז
איינמאל אדורכגיפלויגען דורך די װעלטי און אויפצוריהרען דעם
אבּקלאנג פון אנ'אלטער צרהי אין װעלכע קינער גלױבּט שון
איצט נישטי
ארום אונז געפינען זיך סך הכּל מאַרטאַ .מיין קליינע

שוועגערן .װעלכע איז אינגאנצען אלט זעקס יאהרי און וועלכע
איז עהנליך איהר שװעסטערי פּונקט װי א קליינע פאטאגראפיע פון
אַ מענשען איז עהנליך צו א גרויסע פאטאגראפיע פון דעמזעלבּיגען
מענשעןי מיין שװערי' װעלכער איז שוין כּמעט עובר בּטל און
קרייאָן דער דאזיגער קרײאָן לעבּט זיך אין דעם משך פון דער
גאנצער צייט אין זיין קלייטעלי פּונקט װי זיין טאטעי זיין טאטענס
טאטע און דער שוסטער אין די מעשות פאר קינדער' זין אײבּי-
גער עלטערזיידע -ער איז תּמיד צופרידען תּמיד א שמח בחלקױ
ער פיהרט זיינע שמועסען מיט זיך אליין אונטער זיין פירקאנטיגער
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היטעל .בּיי דער טיר פון זיין גלעזערנער בּיידיל' רויכענענדיג
די זאפטיגע פּיפּקע' װעלכע רעדט און שפּייט מיט איהם צוזאמען
אזוי װי ער וואלט גישמועסט מיט איהר :דאס לעבּען פון אנ'עלענ-
טען פּועלי ואס ער פיהרט' װערט שװערער פון טאג צו טאג
עס איז כּמעט א לעבּען אין דלות און דחקות .ער קומט אפט
צו אונז אריין כּדי צו מאכען פארשיידענע קליינע ארבּייטען
דהיינו :פארריכטען דעם פיסעל פון א טישי אריינפלעכטען ניע
ארינשטעלען א נייע שױבּ
שטרוי אין א צוריסענעם שטוהל.
אין פענסטער וכדומה -ער גיט א מאל א זאג:
פוואס האבּ איך אייך גיוואלט זאגען  י יע
און ער הױבּט אן אויסצודערצעהלען די פּאסירונגען פון דער
גאסי וארום וועדליג ער איז זיך אליין מודה' פיהלט ער זיך אזוי
װי אין עפּיס שולדיג' װען ער זאגט נישט ארויס דאס ואס
ער ווייס :און פּאסירונגען זענען בּיי אונז אין שטאט פארהאן אהן
א שיעור און אהן אנ'ערך! דער גאנצער עולם בּיי אונזי סיי
מאנסבּיל .סיי װייבּער' איז פון אויבען בּיז אונטען ארומגיפלאכטען
מיט א נעץ פון רכילות' לשון הרע און אינטריגעס -מען זאגט
?א גרויל! װער וואלט עס געגלױבּט? 6און תּיכף ומיד געהט מען
אריבּער צו אנדערע זאכען:
ער אליין װערט פון קיין זאך נישט נתפּעל און שמייכעלט
צו צו אל דאס שלעכטסי וואס ער זעהט ארום זיךי איך האב
האָלט צו זעהען דעם דאזיגען שיינעם' תּמעװאטען שמיכעל איף
זיין געזיכט' דעם געזיכט פון א פּשוטען פּועל -ער איז בּעסער
פאר מירי און מיט זיין גיזונטען חוש :װעלכער נארט אים קיינמאל
נישט אבּ' פארשטעהט ער אחוץ דעם דאס לעבּען בּעסער .װי איך.
איך זאג איהם א מאל:
 6צי זעהען מיר נישט אין לעבּען עולות' מיאוסע תּאװֹתי אט
למשל שכּרות?ע
4אודאייע ענטפערט קרייאָן? +אבּער מגזם זיין דארף מען אויך
נישט .איך' װי איהר זעהט מיך' האבּ פיינט מגזם צו זייןי און
איך געפין ארויסי אז הן בּיי די אפּטימיסטען .הן בּיי די פּעסימיסטען!
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זענען דא אסך גומאות :שכּרות זאגט איהר? עט .עס איז פּשוט
נישט דא בּיי אונז די מדה פון רחמנות :מען האלט זיך פאר אגרוי-
סען חכם' װען מען איז מבזה אט די אלע פארואגעלטע נפשות
וועלכע שיכּר'ן אונטער' און אגב שטעקט טאקע אוױך א בּיסעל
קנאה אין דערין :וארום אז נישט' טא װעמען א שטייגער' ואלט
דאס גיארטי וואס עס טוט זיך בּיי פּיער'ען און פּױל'עןף עס װענדט
זיך אלץ אן אונז אליין .אט הערט וואס איך װעל אייך זאגען :מילא.
פון טערמיטעןי' דעם לידאקי װיל איך שוֹין גאר נישט ריידען:
ער געהט דאך אויף גייעג אין די פּריצישע װעלדער' אֹהן די ער-
לױבּעניש פון דעם פּריץ .און טוט איהם אן כֹּל ההיזיקות אין דער
װעלט; אבּער אפילוי דעם אנארכיסטיל בּריבּיי דעם ימחשמוניק
וואס אלע האבּען פאר איהם מוראי בּין איך אויך נישט מוחל .וואס
ער גיסט זיך אן װי א פּויק און קאן זיך נישט אויסניכטערץ די
גאנצע וואך; נישט מחמת ער טרינקט; טרינקען איז גראָד קיין עולה
נישט' אדרבּה .טרינק גיזונטערהייט' אבּער פּראװע נישט קין
הינטישע שטיק און זײ א פּשוטער שכּור אָהן קונצען אין אָהן
חכמות .מיט אלע שכּורים צוגלייך : מען דארף האבּען א בּרייטען
קוקי װי עס זאגט הער זשאזעף -מען דארף האבּען סבלנות אין זיך
און נישט מקפּיד זיין אויף איטליכעס פּיצעל! װי זאגט איהר'
נויטיגען מיר זיך דען נישט אלע אין א בּיסעל סבלנות?ע
פאיהר זענט א וואהלער מענשיע ענטפער איך איהם'
6איך בּין א מענשי װי אלע אנדערעיל זאגט קרײיאָן מיט א מין
גדלות6 .מיינט נישט' אז איך האלט שטאהל און אייזעף פאר אלץי
ואס מיר האבּען בּאקומען בירושה פון אונזערע זיידעס -אבּער
איך בּין בּטבע א מעורב עם הבּריות' און האבּ פיינט זיך אב-
צוזונדער'ץ .אױבּ איך הארעװע' איז דאס דערפארי ואס איך בין
נישט אַנדערש פון אלע אנדערע' נישט ערגעריע מאכט ער און
שטעלט זיך אויףי
דערנאך שטעלט ער זיך נאך העכער אויף און איז מוסיף'
4און אויך נישט בּעסעריע
אין די צייטען װען מיר שמועסען נישט .לייענען מיר אויפץ
5

קול איינער פאר דעם אנדערע אין דער פאבּריק איז פארהאן
א גאנץ שיינע בּיבּליאטעקי וועלכע פרוי גאָזלאַן האט צוזאמענגישטעלט
ס'רוב זענען דאס בּיכער מיט א מוסרדיגען
פאר די משרתים.
אינהאלט .מאריי' װעלכע האט נישט אזי פיעל דאגות אויפ'ן קאפּ
װי איך .און פארמאגט אחוץ דעם א פרייערען און בּאװעגליכערען
כּוח הדמיון .קלײיבּט אויס די בּיכער .-זי עפענט א בּוך .הױבּט אן
פארצולייענען .און איך זיץ מיר פארלייגט די הענט אויפץ שויס
און קוק אויף דעם בּילד .ואס הענגט אקוראט אנטקעגען פענסטערי
די פארהענגלאך ויגען זיך אין דעם ליײכטען וינד און שפּיגלען
אבּ זייערע בּאוועגונגען אין דער גלעזערנער רעמיל פון דעם בּילד!
און די אומבּאוועגליכע שטריכען װערען פארצויגען מיט אבּגיהאקטע
ליניעס און מיט א מין מאדנעם אבּגלאנץ.
בּיים סוף פון קאפּיטעל גיט מארי אפט א זיפץ:
אט די אלע אױסטערלישע פּאסירונגען קומען דאך אין
לעבּען נישט פאריע
8א דאנק גאטיע ענטפער איך.
4א שאד!ע מאכט מארי.

אפילו אז מען לעבּט צוזאמען .איז דאך דער חלוק אין די
א סך גרעסער

כאראקטארען
דאס פארי
אנ'אנדער מאל װידער לייענט מארי פאר זיךי און איך
טרעף זי אפט זיצענדיג איבּער א בּוך און פארטון אין ליענעף
אפטמאל זענען דאס שירים' װעלכע זי לייענט מיט גרויס התמדהי
איהר געזיכט איז איינגעבּויגען און װי פארגליװערט .און איהרע
אויגען בּאוועגען זיך אהין און אהער איבּער דער זײטעל מיטדי קורצינקע שורותי װען נישט װען הױבּט זי איף דעם קאפּ
און פארקוקט זיך אויפ'ן הימעלי' אדער נאך וייטער' דארטען
וואו עס לעבּט אלץי וואס לאזט זיך נישט אויסדריקען דורך ווערטערי
:
און א מאל װערט טאקע א בּיסעל נודנע אויך.
איינמאל אין אבענד האט מיר מארי אנגיזאגט די בּשורה'
אז דער קאנארייציג איז גישטארבּע .זי האט אנגיהױיבּען צו װיינעו
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און טיפער'

װי מען שטעלט

זיך

און האט מיר בּאװויזען דעם אפענעם שטײג .אװאו דאס פייגעלע
און
איז גילעגען מיט פארקרימטע פיסלאך .צואמענגיקנייטשט
פארגליווערט װי א קליינע ליאלקע .מיט װעלכע עס שפּילען זיך
קליינע קינדער :איהר צער האט מיך לכתּחילה געריהרט' אבּער
אז איך האב גיזעהען .װי איהרע טרעהרען גיסען זיך אָהן אן
אויפהערי' האב איך איהר גיגעבּען צו פערשטעהען .אז זי נעהמט
זיך די זאך צו פיעל צום הארצען, .מיילעי זאג איך איהר' סוף כֹּל
סוף איז דאס דאך מעהר נישט װי איין עוף .א פּינטעל ואס
האט ,זיך בּאװעגט אין א קליינעם װינקעל פונ'ם צימערי היינט
וואס זאלען מיר שוין זאגען צו די טױזענטער פויגלאך וואס שטאר-
בּען אװעק .און די טױזענטער מענשען ואס געהען אװעק פאר
דער צייטי און אלע אנדערע עלענטע און אומגליקליכע בּאשעפע-
נישען?" אבּער זי האט גישאקעלט מיט'ן קאפי האט פארעקשנט
ווייטער גיקלאגט און זיך גיסטארעט צו בּריינגען ראיות' אז זי
איז גירעכט -א רגע בּין איך געבּליבּען װי א צומישטער פאר
דעם חלוק צװישען דעם אופן װי זי פיהלט און װי איך פיהלי
פאר מיר איז דאס גיווען נישט קיין אנגינעהמע אנטפּלעקונג פון
בַּיי פארשידענע קליניגקייטען ואלט
אנ'אומבּאקאנטע זאך-
מען גיקאנט מאכען גאנצע בּערג פון השערות' װען מען ואלט
נאר גיוואלט :אבּער מען װיל נישט.
אין דער פאבּריק און אין שטאט װער איך ואס װײטער
אלץ תּקיפער -ווייל מען האט מיר גיהעכערט די שכירות קאנען מיר
אבּלייגען א בּיסעל געלט אויף להבּאי מיט אלע בּעלי בּתִּים צוגלייך.
איינמאל אין אבענד .בּיים צוריקקומען פון דער ארבּייט
שלעפּט מיך קרייאָן מיט זיך אוועק און זאגט מיר:
פהערט א מעשהי איך מוז אייך זאגען אז מען האט פון אייך
גירעדט אלס א מיטגליד פון דעם ניען שטאטראט -דאס װעט
װערען א חשובער עניןי דער הער מארקיז שטעלט זיין קאנדידאטור
צו די קומענדיגע ואהלען אין פארלאמענט .אבּער מיר זענען
איצט אין אנ'אנדער גאס' מאכט קרײאָן און שטעלט זיך אבי
'
קומט צוריק .עּ
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מיר געהען און קעהרען זיך אום א בּיסעל צוריק.
 4די פּאטריאטישע גיזעלשאפט פון דעם הער זשאָזעף'צ מאכט
האט די אלע אנארכיסטלאך אריינגילייט אין דער
קרייאָן .װייטער'
ערד .אבּער מען דארף זיך נעהמען א בּיסעל לעבּעדיגער און פרי-
שער צו דער ארבּייט .דאס איז נויטיג וי די אױגי איהר שטעהט
דאך שוין .דוכט זיך' מיט איין פוס אין דער פאבּריקי נישט אזי?
ובּכן זעהט זיך נאר אקארשט מיט די ארבּייטער' און גיט מיט זי
א שמועס :װערט מיט זיי א גוטער בּרודער' א קשיה אויף א מעשה'
אפשר וועלען זיך געפינען פון זיי עטליכע וואס װעלען שטימען
פאר אייך .וארום די גאנצע סכּנה קומט דאך נאר פון זיייע
די דאזיגע פּלענער מאכען אױף מיר א רושם און איך גיבּ
א בּרום אונטער דער נאז:
פדאס איז טאקע אנ'אמתי איך בִּין בּיי זי זעהר אנגילייגט-ע
ער האט זיך אבּגישטעלט פאר א בֹּאדי
 6היינט האבּען מיר דעם זיבּעצעהנטעןל מאכט ערי =דאס איז
דער טאג פונ'ם חדשי וען איך געה אין ,מרחץ :איהר געהט אין
מרחץ אלע דאנערשטאגי איך וייסי נישטקשה! איך האלט נישט
פון א זעלכע זאכעף אבּער איהר זענט דאך נאך א יונגער מאף
היינט די ליבּע! אבּער פארלאזט זיך נאר אויף מיר' זעהט זיך
אקארשט מיט די ארבּייטער :מען דארף זיך אנטון א כּוח און זיך
קעהרעווען! טאקע אין דער אמתן! איך האבּ שוין מיין פּאליטישע
קאריערע פארענדיגט .איצט איז די צייט פאר אייךיע
כ'לעבּעף ער איז גירעכט .איך בּאטראכט איהם .:ער װערט
נעבּאך אלט .זיין  חוט השדרה איז אבּיסעל איינגיבּויגען .אױף
זיינע אויסגידארטע און װי עס איז אבּגיסקראָבּעטע בּאקען שטאר-
צען ארויס דא און דארט איינציגווייז ווייסע האהר .אין זיין קליינער
סביבה האט ער אלץ גיטון .ואס ער האט נאר גיקאנט און וואס
זיין חוב האט פון איהם גיפאדערט :איך טראכט פון די קליינע
אופטואונגען .ואס קומען ארויס פון קליינע מענשעלאך .פון אלע
יענע שטילע און אומבּאקאנטע קרבּנות .ואס זאמלען זיך אן אין
דעם משך פון די דורותי די װעלט בּויט זיך אויף אויף דער מאסע
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פון אלע די קליינע נפשות' ואס זענען אזוי עהנליך איינער דעם
אנדערע פּונקט אי װי די שטעדט בּויען זיך אויף אױף דער
ארימער חברשאפט פון די בּרוקשטיינדלאך אוּן זאמדקערענדלאךי
א שאלה צי ער איז גירעכט' איך  -וואס איך בּין נאך
אזי יונג' און ואס פארמאג א גרעסערע בּילדונג װי זיינעי מון
זעהען נישט אנדערש שפּילען װעלכע נישט איז ראלע און גובר
זיין אין זיך יענע נטיה' װעלכע מאכט' אז מען לאזט די װעלט
געהעןף װי זי געהט זיך.
דורך מיין גאנצען בּיזאהעריגען נארמאלען לעבּען לויפט
אדורך א פונק פון א שטארקען רצון:

עיטטייכאעי אזין דעאם
נדי
עיבי
באציהונגען  .צו  .די ארבּײטער הָאבּ
י! מיינע
װיפיל
אזוי פיעל ליעבּשאפטי
איך אריינגילאזט
איך האבּ נאר פארמאגט -אגב ריהרט אָן דאס לעבּען
פון די ארבּייטער אסך אינטערעסאנטע פּראבּלעמעס
וועלכע מען מוז קענען איך פּרעג זיך אויס בּיי די ארומיגע מענשען
פון מיין נאהענטעסטער סביבהי
איהר װילט זעהעף װי עס ארבּייט א מאשינענשמירער?ע
זאגט מיר מארקאסען מיט דעם צונאמען פּעטראל' +טא נעמט מיך,
א שטייגערי' װעט איהר ויסען -איך בּין בּטבע א לאמפּענפּוצערי
ואס איז בּעסער װײיס
פריהער בּין איך גיווען א מאשינענשמירער.
איך נישט .פרעגט מיך בּחרם דא האלט מען זיך און מען לעבּט
װי עס איזי מין ארט װעט איהר געפינעף אז איהר װעט זיך
לאזען פיהרען דורכ'ן חוש הריחי ע
און דעם אמת זאגענדיג איז אין דעם װינקעל פון דער פאבּריק,
וואו ער פיהרט מיך איצט אריין די לופט אזוי פארעפּושטי אז מען
װערט שיר צוזעצט -דאס איז א מין קעלער מיט אומגילומפּערטע
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װענט .איף די װענט זענען אנגישלאגען בּרעטער' און אויף די
בּרעטער זענען אנגישטעלט לאמפע ואס שװיצען נאכאנאנד און
וואס זענען בּרודיג װי ווילדע חיות :אין קאאסטען מיט גיצייג זענען!
אנגיווארפען קנויטען און גיפעסען פון לאמפּען -לעבּען א הילצערנער
שאפעי וועלכע איז גרוי וי אייזען וואלגערן זיך ארום לאמפּענגלעזערי
איינגעוויקעלט אין שטיקלאך פּאפּיר .א בּיסעל װוייטער זענען אויס.-
אין דעם דאזיגען
גישטעלט גאנצע שורות פון פּעטראללאמפען.
ווינקעל פון דעם מוראדיג גרויסען גיבּייי װאו עס װערט אויסגי-
ארבּייט דאס ליכט .איז אלץ צובּראכען און צוֹשטאכעןי בּרודיג און
אשונהדיג היכע און
ערגיץ פון דער זײיט גלאָצט מ
פארחושכט:
בּרייטע פענסטערי אזוי װי דער פּרצוף פון א נישטגוטען די שױבּען -
זענען אין א סך ערטער גיפּלאצט און אזוי פארקויטיגט :אז'עס דוכט
זיך אויסי' דאס זיי זענען פארקלעבּט מיט געלע פאפּיר .די שטיינער
פון די װענט זענען פארשמירט מיט שטיקער פעטקייטי װי דער דעק
פון א פליישטאפּי און בּעהאנגען מיט קופקעלאך שטױבּי איף דער
פּאדלאגע בּליאסקען שווארצלאכע לוושעסי און דאס פּוצען פון די
לאמפּען האט .ערטערווייז איבּערגילאזט לאנגע פּאסען פון קויטי
און אונזער בּעל דבר בּעלהבּתּיװועט אין זיין קורצען רעקיל'
וואס איז בּאלייגט מיט אזא געדיכטער פעטקייט' אז ער איז שווארץ
װי דער אבּואץ פון קאפע -צװישען די פינגער האלט ער פעסט
סליאדעס פון
זיין ארבּייטסגיצייג  -א שטיק שווארצע שמאטע-
פעטקייט בּלאנקען אויף זיין אשגרויער האנד .און פארבּרודיגען זיינע
נעגעלי וואס זעהען איצט אס וי קנויטען פון לאמפּעף דעם
גאנצען טאג אין ער פארנומען מיט פּוצעף שיערןף פארריכטען
אבּשרויפען .אנפילען און אויסווישען די לאמפּען .ער זאמעלט אויף
זיך אן דעם גאנצען קױט פון דער גאנצער מחנה גיצייגי וואס
וואלגערט זיך ארוםי און ארבּייט װי א נעגערי
 6ווייל אלצדינג! פארשטעהט איהר מיך' דארף גימאכט וװערען
מיט א טאָלקי זאגט ער מירי און אפילו װען עס געהען שוין אויס
די כּוחות .מוז מען רײבּען און שייערן מיט ליעבּשאפטי עּ
4אז מען זאל צורעכענען די שיינע לאמפּען ואס הענגען אין
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די בּיוראס און די לאמטערנעס אין דעם האלצשפּײיכלער און בַּיי דִי
שומרים .האבּען מיר א קיימא לן פון זעקס הונדערט דריי און זעכציג
לאמפּען .מיין הער( -בּעת ער לאזט זיך אריין אין טעכנישע הסברות
זאגט ער מיר אלעמאלי מיין הער) .װעט איהר דאך מסתּמא פרעגען
א קשיה :סטייטשי פאר וואס בּאנוצט מען זיך נישט מיט עלעקטריש
ליכט :וואס בּרענט פון זיך אַלײן! איז דער תּירוֹץי אז עלעקטריש
ליכט .פארשטעהט איהר מיך' קאסט געלטי און פּעטראל קריגט מען
כּמעט װי אומזיסט .אזוי האבּען .משמעותי די בּעלי בּתּים פון אױיבּען
אויסגירעכענט :איך .װי איהר קוקט מיך אן בּין תּמיד אויף די פיס'
פון פריהמארגען אןי װען איך בּין נאך פארשלאפעןי וייל איך האב
די נאכט שלעכט גישלאפעןי און פוֹן נאכמיטאג א װען עס װערט
מיר נישט גוט' מחמת איך האבּ אקערשט אבּגיגעסען בּיז אין סאמע
אבענדי ווען עס װערט מיר שוין אלץ מיאוס און מאוס"ע
די גלאק פון דער פאבּריק האט גיקלונגעף און מיר געהען
ארויס צוזאמען -ער האט אויסגיטון זיינע בּלויע הויזען .און דערנאך
זיין העמדיל' און האט די אלע דאזיגע זאכעף ואס זענען שװער
און פארזשאװוערט אזוי װוי די גיצייג .מיט וועלכע ער בּאנוצט זיף'
א ווארף גיטון אין א װוינקעל .די מלבּושים' אין וועלכע ער ארבייט.
איצט עטעמט ער אבּיסעל פרייערי הגם ער
האבּען איהם געדריקט-
איז נאך אלץ איינגיקוועטשט אין א שמאלע קאמיזעלקע .זיינע אויס-
גידארטע פיס אין די בּרייטעי אבּער צו קורצע הויזען פארענדיגען זיך
אין שווארצע .לאנגעי מרה-שחורהדיגע שטיװעל מיט א מאסע קניי-
טשען און פאלבּעסי שװער און גרויס װי די בּערעף זיינע פּאדעש-
ועסי אנגיזאפּט מיט פּעטראל .לאזען איבּער אין דער װייכער,
טייגיגער בּלאטע גלאנציגע פעטע סליאדעסי

עס קאן זיין .אז מיין טרויעריגער בּאגלייטער .וואס שפּאַנט לע-
בּען מיר פּאוואליע מיט זיינע לאנגע פיס אין דער בּרוגזדיגער גרויקייט פון
דעם אבענד האט גורם גיווען דערצוי' אז דאס טראגישע בּילד פונ'ם
פאלק איז מיר פּלוצים דורכגיפלויגען װי א בּילד דורכץן קאפּי אט
רייסט זיך פאנאדער דער טויער פון פאבּריק אויף צוויי העלפטי וואס
זעהען אויס אין דער פינסטערניש וי רוחות פון יענער װעלט .און עס
6
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שיט זיך פון זיי ארויס א געדיכטע און שווארצע מחנהי דער דאזיגער
גאנצער עולם צולאזט זיך אויף א פעלד; דאס פעלד איז בּאצויגען
מיט א שיטערען נעץ פון גלייכע ליניעס און בּאזייט מיט שוארצע
קוימענס .אייזערנע לייטערס און קראנען .וואס הױבּען זיך אויף אין
דער הויך אזש אין די וואלקענס אריין .דאס איז דער ועג פון אש
און אייזען .דער הארטער און שטייניגער װעג פון דער פאבּריק .וואס
ווערט נישט קוקענדיג אויף זיינע הארטקייט ,אזוי שטארק אויסגינוצטי
ארום דער פאבּריק זענען ערטערווייז אנגיווארפען בּערגלאך מיט מיסט
און שטיקלאך פון אלטעןי קאליעגיווארענעם אייזען; זי בּרענען און
פלאקערן און שטויסען פון זיך ארויס טונקעלרויטע פלאמען און גרויע
שלייערס פון רויך -די גרויסע און לאנגע קוימענס שפּײיען ארויס
שווארצע וואלקענסי וואס גיסען זיך צונויף .אזויי אז עס װערען פון זי
בּרייטע בּערג' וואס ריהרען אן מיט זיערע אונטערשטע טילען
די אויבּערפלאך פון דער ערדי און בּאדעקען זי מיט א שטורעמדיגען
שלייער .און אין דערמיט פון דעם דאזיגען שלייער צאפּלען זיך די
מענשען :די גאנצע געדיכטע מאסע פון די מענשען לאזט זיך מיט א
געפּילדער און א ליארם אין דער ריכטונג

פון דער פארשטאט.

מען

ווערט דערטרונקען אין א ים פון קולות און גישרייען -עפּעס אזוי װי
א גאנצער גיהנום וואלט גיארבּייט אויף יענעם בּראנזענעם בּרעג פונ'ם
הימעלי וואס ווייזט זיך פון דער ווייטענס -אין דער דאזיגער רגע האבּ
איך מורא גיהאט פאר דער מאסע -זי בּאשאפט פון זיך ארויס עפּעס
אזוינס :וואס ווארפט אויף אונז אן א שרעקי און אין וואס מיר װערען
בּטל ומבוטלי און עס דוכט זיך מיר אויס' אז איטליכערי װעלכער
געהט נישט מיט איהרי װעט פון איהר פריהער אדער שפּעטער צו"
קוועטשט װערען -איך פארטראכט זיך און לאז אראבּ דעם קאפּי איך
געֵה טראט בּיי טראט לעבּען מאַרקאסענען .װעלכער קומט איצט אויס
אין מיינע אויגען עפּעס װי מאין חיהי וואס פליהט ארום שפּרינגענדיג
אין דער פינסטערניש -וואס סע האט גורם גיווען צו דעם דאזיגען רושם,
ווייס איך נישט :עס קאן זיין אז דאס איז מחמת זיין נאמען .און עס
קאן זיין אז דאס איז מחמת דעם עפּוש' װעלכען ער פארשפּרייט
ארום זיךי
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דער אבענד װערט וואס וייטער אלץ טונקעלער -דער וינד
רייסט אראבּ די בּלעטער פון די בּוימערי ער לאָדט זיך אן מיט רעגען
און הױיבּט אן צו שניידען -עס דערהערט זיך דער קול פון מיין צרה-
דיגען בּאגלייטער  :דער קול דערגרייכט מיך שטיקלעכוייז .ער ויל
מסבּיר זיין דעם גיזעץ פוּן דער שטענדיגער ארבּייט' ער מורמעלט
אונטער .און זיינע לעצטע װערטער שלאגען מיר גלייך אין פּנים אריין.
 .-.4מען האט גאר קיין השגה נישט פון דעם' ואס טוט זיך
אבּ ארום אונז .װײַל דאס איז אזוי נאהענט צוֹ אונזי בּאמערקט מען
עס פּשוט נישטי ע
6ע ענטפער איך איהם' דאס איז טאקע אנ'אמת-ע זיין שטענדי-
י
געס קלאגען זיך האט מיר שוין דערעסעןי
איך טרייסט איהם מיט א פּאר ווערטער :איך ווייסי אז ער האט
דא נישט לאנג חתונה גיהאט .איך זאג איהם'
 6לכל הפּחות זענט איהר רוהיג אין די ד' אמות פון אייער דירה-
דארטען טשעפּעט מען אייך נישט :סוף כּל סוף זענט איהר בּיי זיך
אין דער היים ; אייער ווייבּ ווארט אויף אייך  :איהר זענט גליקליך יי עּ
 6איך האבּ קיין צייט נישט דערצוי און דעם אמת גירעדט האבּ
איך נישט קיין כּוח דערצו .--אז איך קום אין אבענד אהיים .בּין
איך שוין צופיל פארמאטערט -..נוי איהר פארשטעהט דאך שוין מן
הסתּם וואס איך מייןי איך בּין צופיעל פארהארעוועטי כּדי צו קאנען
זיין גליקלאך מיט איהרי איהר פארשטעהט שוין .::.איטליכען פריה-
מארגען האף איךי אז היינט װעט דאס אראבּגעהען כּשורה' איך האף
בּיז נאכמיטאג .און אז עס קומט אן דער אבענד בּלייבּ איך שוין אהן
כּוחות פון א גאנצען טאג ארומשמייען :פּוצען אין שייערען .און װער
רעדט אז עס קומט דער זונטאג .דאן בּין איך שוין גאר א צובּראכע-
נער שארבּען פון א גאנצע וואך האראוואניעי  אפטמאל טרעפט זיך .אז
איך וואש נישט אפילו די הענטי בּעת איך קום אהיים .און אזוי בּלײיבּ איך
שוין די גאנצע צייט מיט בּרודיגע לאפּעס :זונטאג ואש איך זיך אבּ
כּדבּעיי און דאן מוז איך אויסהערען .װי מען זאגט מיר, :ואס װילט
איהרי איהר זעהט דאך גאנץ גוט אויס".
איך הער אויס דעם דאזיגען טראגי-קאמישען ראפּארט .וועלכען
05
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ער גיט מיר אבּי נישט ווארטענדיג אויף קיין ענטפער פון מיין צד .אַזוי
וי ער וואלט די גאנצע צייט גירעדט צו זיך אליין .און אין תּוך גי-
רעדט.

בּין איך דערמיט

צופרידעןי ווארום איך ווייס אליין נישט וואס 

מען קאן איהם דא ענטפערן :אגב דערמאהן איך זיך טאקעי אז איןדי יָום-
טוב'דיגע טעג געהט פּעטראל ארום אנ'אויסגיצוואגטער און א ציכטיגערי
 4אחוץ דעם ע מאכט ער ווייטערי פארגראבּענדיג דאס קין אין דעם
גרויען טוך פון זיין בּרייטעןי אבּיסעל צו בּרייטען קאלנערי א6חוץ דעם
איז שארלאָטע א וואהלע װייבּיל בּיז גאר .זי עוסקט זיך ארום מיה,
רוימט אויף אין שטובּ און צינדט אן די לאמפּ בּיי אונז אין דער היים'
זי בּאהאלט פון מיר די בּיכער פון דער בּיבּליאטעק ,ווייל איך פאר-
שמיר זי און ווייל מיינע פינגער לאזען אזיף זיי איבּער סליאדעס .װי
די פינגער פון א רוצח .זי איז זעהר א וואהלעי אבּער קיין גוטס װעט
דערפון פארט נישט ארויסקומען? און אז מען האט נישט קיין מזלי
קריכט מען שוין פון די צרות נישט ארויסי עּ
ער שווייגט ואויילינקע .און איז דערנאך מוסיף  --דאס איז
דער סך הכּל פון אלץי וואס ער האט בּיז אהער גיזאגט .און פון אלץ
וואס מען קען נאך זאגען- :
 6אז מיין טאטע איז אלט גיווארען פופציג יאהר האט עֶר גי-
אטארבּ .אז איך װעל אלט װערען פופציג יאהר װעל איך
מאכט ש
אויך מאכען א שטארבּי און אפשר נאך פריהערי ע
ער ווייזט אן מיט'ן שפּיץ פינגער אויף די שווארצעי אייבּיגע
מאסען .וואס בּאוועגען זיך פון דער ווייטענספא דער טונקעלקייט פון
דעם בּין השמשות :
אט

יענע

דארטען

זענען

אנדערשי

פארהאן

צװישען

זײ

אזעלכענעי וואס װילען אלץ איבּערמאכען און לעבּען זייער גאנצען
לעבּען מיט דעם דאזיגען גידאנקי און עס זענען אויך פארהאן אזעלכענע
וועלכע שכּור'ן און זיפצען און פארבּריינגען אויך זייער גאנצען
לעבּען דערמיטיע
קוים וואס איך הער װי ער איז מיר מסבּיר דעם חלוק צווישען
די פארשיידענע גרופּעס פון ארבּייטער און די דאגות' ואס זענען 
פארבּונדען מיט איטליכע סארט ארבּייט.
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פריהער .אז איך פלעג זיך צוקוקען צואלע די דאזיגע פאבּריק-
ענשען ,פלעגט מיך אזש אנכאפּען אמוראי עס פלעגט זיךמ
מיר אויסדוכטען .אז אט די אלע דאזיגע ארבּײיטער זיינען פון
איידער יענע קלײנע פארדינערסי ועלכע
יין אנדער סארט
לעבּען אין מיין סביבה .איצט אבּערי בּעת איך בּאטראכט דעם פּארשוין

 מיט וועלכען איך געה צוזאמען קלער איך מיר, :דאס זענען דיזעל-בּיגע מענשעןי זיי זענען נישט אנדערס פון אלע אנדערעי" אז מען
קוקט אויף זיי פון דער ווייטענסי און אז זיי זענען צוזאמען בּאקומט
מען פאר זי פּחד .בּאזונדער איז דאס זייער קבּוץי אס וארפט
אנ'אימה :אז מען בּאטראכט זיי אבּער פון דער נאהענט און איינציג-
ווייז זעהט מען .אז דאס זענען דיזעלבּיגע מענשען װי מיר אלעי
מען טאר זיי נישט בּאטראכטען פון דער ווייטענסי
פּעטראָל צוהיצט זיך און מאכט מיט די הענטי ער גיט אלע
וויילע א זעץ מיט זיין קולאק אין זיין היטעל אריין .און גלייכט דער
נאך דאס גריבּעל װידער אויס .דאס היטעל זיצט איהם בּאלכסון אויף
זיין קאפּי  ואס האט די פארם פון האוטצוקער' און איבּער זיינע
אויערען .וואס זענען צוגעשפּיצט װי די בּלעטער פון אנ'ארטישאָקי

ער געהט א פריהער און איך געה איהם נאך .און איך זעה דערביי
וי זיינע פּאדעשוועס זופּען אין זיך אריין דאס קויטיגע וואסער פון
דער צוּווייקטער ערדי
6י גיווערקשאפטען! ע הויכט ער אויס זיינע װוערטער אין דעם
ד
וינד אריין ד4אס זענען ממש סכּנת נפשותי .מען טאר נישט האבּען
קיין אייגענע גידאנקען? און דאס רופען זיי אן פרייהייט .מען טאר
נישט זאגען קיין גוט ווארט בּנוגע צו די גלחים .מילאי זאל שוין זיין
אזוי .אבּער איך בּין א בּעלן צו וויסען .ואס איז דאס שייך צו דער
ארבּייט! ואס פאר אסמיכת הפּרשות? אבּער דאס איז נאך גאר
נישטיע איז מוסיף דער לאמפּען"-פּוצער און זיין קול האקט זיך פּלוצים
איבּער און נעהמט אן אנ'אנדער אינטאַנאַציע' עס זענען פארהאן בי
צו דער
זיי ערגערע זאכען :מען טאר נישט וייזען קיין דס
ארמיע  + * +צו דער ארמיע !ע

אין דעם קאפּ פון דעם אומגליקליכען

בי

ווערט
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פּלוצים פארטיג א בּאשלוס .:ער בּלײיבּט א רגע שטעהען און שטעלט
אויס א פּאר אויגען פון א דאָן קישאָט אין זיין אויסגידארטען און פאר-
חושכטען פּנים -ער זעהט איצט אויסי װי א מענשי וואס האט זיך אין
גאנצען אויסגיטון פון דער װעלטי ער זאגט מיר :ואס איז נוגע צו
מיר .טראכט איך תּמיד וועגען איין זאך .װעט איהר דאך פרעגען -
וועגען וואס טראכט איך דאס אזוי ?!װעל איך אייך טאקע דערצעהלעןי
איך בּין א מיטגליד פון די חברה פון די פּאטריאטען" זיינע אויגען
צינדען זיך אן װי צוויי קליינע פייערלאך .וואס שניידען אדורך די
פינסטערנישן.
 6דערולעד!

רופט

ער אויס'

אט

דער דאזיגער

מענש.

דאס

איז מיין גאטיע
פּעטראל רעדט היך אויפן קול און מאכט שטארק מיט די
הענט לכּבוד זיין אבּגאט .צו וועלכען ער איז א בּיסעל עהנליך דורך

זיין מאגערקייט און זיינע לאנגעי בּויגעדיגע ארעמס .אױף דעם
בּלאטיגען .קלאגעדיגען װעגי' װעלכען ער טרעט מיט זיינע אפענע
פּאדעשװועס .מאלט זיך אבּ זיין שאטען א צוגעשמידעטער צו דער ערדי
עס מאלען זיך אבּ די פּאָלעס פון זיין סורדוט .פון וועלכע עס ציהען
זיך פעדים.
 6ער װיל האבּען די מלחמהי נישט אנדערשי ער װיל האבּען
עלזאס-לאטרינגען .אט דאס ווילט זיך איהם און טאקע נאר דאס :און
איך זאג אייך' אז דאס איז דער עיקר .מען מוזי פארשטעהט איהר
מיך .מאכען פון די טייטשען א תּלי ווארום אז נישט .ועלען זיי פון
אונז מאכען א תּלי אדער זיי א טױט אדער אונז א טיט איך
פארשטעה נישט קיין חכמות ! אז עמיצער הױבּט מיט מיר אן א פּא-
ליטישען שמועס .גיבּ איך איהם קודם כֹּל א פרעג, :צי זענט איהר
פאר דערולעדען אדער נישט!" מעהר דארף מען נישט .איך בִּין
א פּרדאסטער מענש און פארשטעה גאר נישט אין די קליינע אותיות.
אבּער איך געפין .אז וואהל איז דעם מענשען .וועלכער טראכט תּמיד
וועגען דעם ,און הגם איך בּין דאך מעהר נישט װי מישטעהטנס גיזאגט
א לאמפּענפּוצער .װעל איך דאך זיין א רעזערוועאדיוטאנט .כּמעט
אנ'אפיצירי ע
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ער דערצעהלט מירי אז זיין התפּעלות פאר דערולעדען הױבּט
זיך אן פון דעם טאג .װי פּאָל דערולעד האט עפּעס בּיי א פּאטריאטישען
פּאראד צו איהם גירעדט .װייל עס האט גיבּלאזען שאטארקער וינד
האט ער די דאזיגע װערטער מעהר ארויסגעשריען און גיגעבּען צו
פארשטעהען דורך צייכענס .איידער ארויסגירעדטיע
 4ער האט גיהאלטען א דרשה פארץ גאנצען עולם' דערנאך
אבּער האט ער גירעדט צו מיר אליין .אט אזוי וי איך רייד איצט מיט
אייך .פּנים אל פּנים .װי איהר זעהט מיך א לעבּעדיגען! איך האבּ
זיך גינויטיגט אין א גידאנקי און דעם דאזיגען גידאנק האט ער
מיר גיגעבּעןי עּ
דאס איז וואהל און גוטי רוף איך זיך אבּי זעהר װאהליי.
איהר זענט א פּאטריאטי דאס איז א וואהלער ענין עּ
איך געפין .אז די דאזיגע התפּעלות אנטפלעקט א שיינעם און
איידעלען שטריך' הגם איך האבּ נאך קיינמאל נישט גיטראכט וועגען
אזעלכע זאכען .זי איז העכער פאר די עגאיסטישע אינטערעסען פון
דער ארבּייט.
דערזעהענדיג פון ווייטען די שפּיציגע בּיידעל פון דעם פעטער
עִידאָ צוקאכט זיך פּעטראל א לעצטען מאל און שרייט

אויס אויפץ

קולי אז ווען עס װעט קומע! דער טאג פון דער גרויסער נקמהי װעט
מען זיך שוּין אבּרעכנען מיט געוויסע חברה לייט.

אבּער וואס ווייטער

מיר געהען װוערט די התלהבות פון אונזער אידעאליסטען אלץ מעהר
אבּגעקיהלט .בּיז זי װוערט אין גאנצען פארלאשען :איצט האט פּעטראל

א פּנים פון א שווארצען האָהן מיט אבּגעפליקטע פעדערען וואס האט
שוין נישט קיין כּוח צו פליהען .זיין געזיכט פארלירט זיך אין דער
פינסטערניש :ער שלעפּט זיינע פיס און בּויגט איין זיין שוואכען און
לאנגען חוט השדרהי און אז ער דערגרייכט שוין מיט מזל די טיר פון
זיין הויזי וואו עס ווארט אויף איהם די פרוי מאַרקאַסען האט ער שוין
מעהר קיין כּוח נישט צו עטעמען:
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דער שך הפל
ארבּייטער פון דער פאבּריק ווייזען מיר קיין צוטרוי
נישט ארויס און אפטמאל זעהט מען בּאשינפּערליך,
או זיי קאנען מיך פּשוט נישט סובל זיין -פאר ואס איז
דאס .װיס איך נישטי אבּער בּיסלעכװייז  װער
:
איך אבּהענטיג.
איינער נאך דער אנדערער פארנעהמען די פרויען װידער א
פּלאץ אין מיין לעבּען פרייהער פאר אלעמען  -אנטאָניא װעראָך
דאס וואס זי האט שוין מאאן .און איך װאייבּי דאס צונויפגעשמידט זיין
צו דער שטובּי די מניעות .ועלכע ליגען צווישען אונז בּיידען  --דאס
אלץ האט אונז װידער צואמענגעפיהרט װי אין די אמאליגע
יאהרען -ויהי היום און מיר זענען בּיידע געבּליבּען זיצען אין דער
היים .וואו עס האט זיך בּיז אהער נישט גיטראפען קיין איינציגע וויכטיגע
אוץ אונז בּיידען איז קיינער נישט גיווען אין דער הייםי --
פּאסירונג .ח
און דא האט זי מיר פּלוצים דערלאנגט איהרע ליפּען צו א קוש .װי א
מענשי וואס קאן בּשום אופן ניט גובר זיין דעם פארלאנגי דערנאך האט
זיך איהר בּאגעהר צונויפגיפלאכטען מיט מיין בּאגעהר' און פון
דעמאלט אן האט מיך אנגיהױבּען צו ציהען די תּאוה צו איהר'
וועלכע פלעגט תּמיד גיבּארען ווערען אויפסנייי און פלעגט מיך שטופּען
אין איהרע ארעמס :-אבּער דאס פלעגט זיך תּמיד פארענדיגען מיט
זי איז תּמיד געבּליבּען די אייגענע
טרויריגע דערניכטערונגען.
אומפארשטענדליכע צודרעהטע עגאאיסטקע :אז איך פלעג אוועקגעהען
פון איהר בּיינאכט דורך די שטילע גאסען װאו עס פלעגען לויפען
בּגנבה צו זיך אהיים א סך אזעלכע פּארשוינען װי איך' פלעגט מיר
בּלײיבּען אין זכּרון סך הכּל איהר נערווישערי שטעכעדיגער גילעכטעריל -
און דער נייער קנייטשי וואס פלעגט אין דער לעצטער צייט צונויפ-
קוועטשען איהרע ליפּען װי אנ'אבּצוויינגע:
עס קומען אן נייע תּאוות .וועלכע פאריאגען די אלטע .און די
ליבּעס קייטלען זיך איינע אן די אנדערע אהן אן אויפהער .איך
מאך א סוף צו אלע ליבּעסי וועלכע אִיך האבּ פריהער געשפילט דא
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מיט דערי דא מיט יענער -אז איך טרעף זיך װוידער מיט עטליכע פון
די דאזיגע פרויען פארחידוש איך זיך שטארק און קאן בּשום אופן
נישט תּופס זייןיװי אזוי מען קאן דאס זאגען פון זיי :אַי בִּין איך
דאס א מאל גיווען פארקאכט אין איהר" און בּאותו רגע ,װי קאלט
איך בּין צו איהר איצטער".
דערפילענדיג מיין טעגליכען חובי און סטארענדיג זיך מיט אלע
מיטלען .אז מארי זאל זיך נישט דערװויסען און זאל הלילה נישט
האבּען קיין עגמת נפש .זוך איך מיט אלע כּוחות הנאה צו האבּען פון
לעבּען און ווען איך דערפיהל אז ערגיץוואו אין דער װעלט װערט
גיבּארען א נייער בּאגעהר צו מירי אדער װען איך געה צו א נייער
בּאגעגיניש פיהל איך זיך דערהויבּען צו א מוראדיגער הויך און מסוגל
צו אלדינגי
דאס פילט אויס מיין לעבּען פון א סך תּאוות װערט דער מוח
פּונקט אזוי אבּגינוצט װי פון אסך קלערען .אבּער די ליבּע בּאנייט
אלץ און פרישט אלץ אבּי מיט אלע חושים קוק איך אס די געלע-
גענהייט אויסצושטראהלען מיינע געפיהלען אין אלע ריכטונגעף אז
איך הערי װי מען זאגט פון א יונגע פרוי, :זי איז נישט גליקלאך"
ווער איך אזש צושפּרונגען פון שמחהי
אין די זונטאגדיגע טעגי שפּאצירענדיג צווישען דעם עולם ,און
בּאטראכטענדיג די פארבּייגעהענדיגע אומבּאקאנטע פרויעןי פארקלעמט
זיך דאס הארץ פון גרויס צער :אפטמאל שי איך אבּ א גאנציגען
טאג פון אזא מין אומבּאקאנטעי וואס איז אדורכגעפלויגען און נעלם
גיווארעןי איבּערלאזענדיג אין מיין פאנטאזיע דאס בּילד פון איהר צימער
מיט די פארמאכטע לאָדענס' דאס בּילד פון איהר אויסגיצויגענעם
קערפּערי וועלכער ציטערט װי א הארף .און פון דער פּלוצים אנגעצונ-
דענער תּאוה -אט גראד די ואלט איך אפשר האָלט גיהאט מין
גאנצען לעבּען .אט גראד די זוך איך דאס אפשר מיט אזא פארבּיסע-
נעם אימפּעטי טאפּענדיג די װענט און ארומשפּרינגענדיג פון איינער
צו דער אנדערער .-.אַךְ אס פאר א תּענוג דאס איז א פרוי פון
דער װייטענס פאר די אױגען און פאר דער פאנטאזיע' מעג זי זיין .
אבּי ווערי
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צייטענווייז האבּ איך יסורים .און עס איז טאקע א רחמנות אויף
מיר .אמת .אז מען וואלט וויסען וואס עס טוט זיך אב בּיי מיר אין
הארצען .וואלט קיינער קיין רחמנות אויף מיר נישט גיהאט :און פונ-
דעסטװועגען זענען דאך אלע מאנזבּילען אזוי .אױבּ זיי זענען נאר ניט
קיין פארזעהענישען .חלומען זי תּמיד פון ליבּעס' און לאזען זיך
טאקע אין זיי אריין .אונזער הארץ שטעלט זיך קיינמאל נישט אב
אבּער קיינער איז זיך אין דערין נישט מודה' קינער נישט .און
קיינמאל נישטי
פונדעסטוועגען זענע אויך גיווען פרויען .ואס האבּען ניט
גיוואלט וויסען פון מיר . אט למשל פרוי פּיערראָן א שיינע בּעליי
בּתּישע וייבּיל פון איאהר  :52מיט שווארצע שלייפען אין די האהר
און מיט א פּנים .ווייס װי א מירמעלשטיין :נאך איהרע נישט זיכערע
בּאוועגונגען און איהרע פּוסטע אויגען האט מען גיקאנט דערקענען!
אז זי האט דא נישט לאנג חתונה גיהאט .זי איז ארומגיגאנגען א
שטילעי א רוהיגעי א מיושבדיגעי און האט נישט גיקוקט אין מיין זייט,
כאטש איך האבּ אויף איהר גיווארפען פארליבּטע בּליקען
פון דער דאזיגער קאלטקייט האט זיך מיין בּאגעהר נאך שטאר-
קער צופלאקערט .איינמאל האבּ איך אין א זומערדיגען פריהמארגען
דערזעהען ,וי אויף דעם גרינעם צוים פון ערגיץ א גארטען האט זיך
געטריקענט פרויענוועשי אוּן איך דערמאהן זיך? אז איך בּין א פאר-
ציטערטער גיווארען און עס האט מיך אזש גיוארפען אין היץ און
אין קעלט .די דאזיגע איידעלע און ווייסע חפציםי וואס זענען גיווען
פאנאנדערגישפּרייט אויפן פּארקאן ווארטענדיג אויף עמיצען האבּען
זיך גישאקעלט אין דעם וינד אין איינעם מים די בּלעטער .און די
וויעסנע-לופט האט זיי צוגיגעבּען א בּאוועגליכע פארםי האט זיי צוגי-
געבּען א בּאזונדערען חן .און זי האבּען דערפון בּאקומען לעבּען .איך
דערמאהן זיך אחוץ דעם .װי איך שטעה איינמאל פאר דעם אויסגע-
טריקענטען פארנט פון א הויזי וועלכער בּרענט און שרפעט אין דער
הייסער תּמוזדיגער זון  --אוןן פּלוצלונג עפענט זיך א פענסטער'
גיט א שאס מיט א בּליץ פון א פאר אױגען און מאכט זיך
װידער צוי דאס פענסטער איז שוין געבּליבּען פארשלאסען א גאנצען
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טאגי װי א קבר; ארום און ארום האט גיוועלטיגט א טויטע שטיל-
קייט; און די לעבּענדיגע נשמה ,וואס האט גיוואהנט אינ'ם הוזי די
דאזיגע נשמה אין איהר גאנצער פּראכטפולער שינקייט .איז דארט
גיבּליבּען פארגראבּען דעם גאנצען טאג און צום סוף דערמאהן איך זיך
אן אנ'אבענד אין אונזער שטאט .וועלכע ליגט איינגעטונקט אין גרינע
פארצאמטע גערטנער ,און שימערירט אין בּלויליכעי גרינליך-שווארצע
און קרייטיג-ווייסליכע קאלירען .און פּלוצים װערט פון דער ווייטענס
ערגיץ וואו העל אין פענסטער  --דאס אייגענע פענסטער; עס װערט
בּאצויגען מיט א שמאלען פּאס פון ראזא און גאלדפארבּיגער ליכטיגקייט
און אין דערמיט פון איהר דערקען איך די פיגור פון א פרויי ואס
בּאוועגט זיך פאר מיינע אויגען -אבּער דער װעג צו איהר גנאָד איז
פאר מיר פארשפּארט :א לאנגע צייט דערנאך האבּ איך מיט ציטער-
דיגע קניי אנגישפּארט אן א מויער פון א גארטען איבּער דער שטאדט
בּאטראכט דאס דאזיגע פענסטער .וואס האט פּלוצלינג אויפגעבּליהט
אין דעם ווייטען און פרייען שטחי אזוי װי א פּאסטאך בּאטראכט דעם
שטערן ווענוסי וואס בּאווייזט זיך אין דער הויך .אין יענעם אבענד
בּין איך אויף א רגע געבּליבּען איינער אליין אין אונזער שלאפצימער.
וואס האט שוין אנגיווארען זיין פריהערדיגען חן  --מארי אין גראד
גיווען פארנומען אין קיך  --און איך האבּ נאכגעקוקט דעם גישטער-
נען פענסטערי אין גאנצען פארזונקען אין אויסטערליש הויכע גידאנקען :
רבּונו של עולם .וואס פאר א מאוּימדיגע ווייטקייטען עס רינגלען אונז
ארום פון אלע זייטען און צושיידען אונז איינע פון די אנדערעי וואס
פאר אומענדליכע ווייטקייטען הן אין שטחי הן אין צייט' ואו מיר
ווערען בּטל כּעפרא דארעאי און ועלכע וארפען אויף אונז אן אזא
אימהי אז עס כאפּט אונז אן א גרויל! דאס אלץ האט אין זיך א מין
שרעקליכע שיינקייטי א מין מאוימדיגע פּראכט .פון וועלכע מיר זוכען
זיך צו בּאהאלטעןי
איך גידענק נישט אויף קלאר .װען דאס איז גיווען איך גי-
דענק נאר אז איך האבּ גיהאט יסורים א גאנצען יאהר צוליב
א חשדי וואס איך האבּ גיקראגען אנטקעגען מאריען .לױט געװויסע
פאקטען און געוויסע קאפּריזען פון מאריען האט זיך מיר אוסגעדוכט,
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אז עמיצער איז גישטאנען צווישען איהר און מיר .א חוץ אבּער די
דאזיגע שוואכע סימנים און די טיפע סליאדעס' ואס זיי האבּען
איבּערגילאזט אין מאריעס כאראקטערי האבּ איך גאר נישט גיוואוסט:
דער אמת ארום מיר איז מעהר נישט גיװען װי א שאטען פון אנ'-
אמת .איך האבּ געפיהלט א טיפען און שארפען װעהטאג' איך
האבּ געפיהלט בּזיונות' חרפּה און כּעס -איך האבּ מיט אלע מיינע
כֹּחוֹת מלחמה גיהאלטען קעגען דעם דאיגען סוד'י װועלכען איך
האבּ נישט גיקאנט בּייקומעןף אבּער סוף כֹּל סוף איז מיין חשד
ביסלאכווייז פון זיך אליין גיוארען איינגישטילטי .איך האבּ זיך
אנגיטון א כֹּח און האבּ פארטריבּען דעם דאזיגען בּייזען חלום.
וואס האט מיך געדריקט װי א בּארג .עס קאן גרייליך זיין אז מיין
אויפווארף קעגען מאריען האט קיין שום יסוד נישט גיהאט -עס
איז דאך אבּער א ציקאװע זאך' װי גרינג מען גלױבּט דאס אין
אלצדינגי װען מען װיל נאר גלױכּען
אין די סאציאליסטישע טיפענישען האט עס שין פון לאנג
אן אנגעהויבּען צו רודערען :מיט אמאל איז אויסגיבּראכען א שטרייק
אין דער פאבּריק .װעלכער האט זיך פארענדיגט מיט א דעמאנ-
סטראציעי א כוואליע פון דעמאנסטראנטען האט זיך א גאָס גיטון
איבּער דער איינגישראקענער שטאט .אומעטום האבּען זיך אראב
גילאזען די פארהאנגלאך איבּער די פענסטער -קרעמער האבּען
פארמאכט די לאדענס אין אויסגילאשען דאס ליכט .די שטאט האט
גיהאט א פּנים .װי עס ואלט זיך אנגירוקט איף איהר א מין
|
:
שרעקלאכער יום טובי
אויפץ שװעל פון אונזער שטוכּ האט זיך בּאװיזען בּענאָאַ
|
און האט ארויסגעשריען די נייעסי וואס ער האט גיהערט אין שטאט:
;די מאסען גרייטען זיך ארויסצוטרעטען בפּומבי"; -װי קומט עס
אז דו האסט פון קיין זאך נישט גיואוסט אין דער פאבּריק?"
איך מוז זיך מודה זיין אז איך האבּ עס נישט בּאמערקטי
מיט א שעה שפּעטער האט מען זיך דערװאוסט' אז בּראש
פון די דעמאנסטראנטען װעט ארויסטרעטען א דעלעגאציע פון די
מסוכּנדיגסטע מאכערס אין דער פּארטיע -די דאיגעַ דעלעגאציע
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האט איבּערגענומען די שליחות ארויסצורייסען פון די בּעליבּתִּים
דורך פארשיידענע סטראשונקעס עפּעס גאר גרויסע זא משונהדיגע
קאנצעסיעס פאר די ארבּייטערי
די גאס האט בּעקומען אנ'אבּגעלאזענעם אויסזעהען די גע
וועהנטלאכע פארבּייגעהער פון גאאנץ יאהר האבּען זיך איצט גיגנבהט
און גיסטארעט זיך צו כאפּען פון ערגיץ וואו א ידיעה מוכּח דער דע-
מאנסטראציע :אױבּ עס האט זיך װאוֹ נישט װאו גיעפנעט א טיר
פון א הויזי האט זי זיך תּיכּף װידער צוגיקלאפּט .ערטערוייז זענען
גישטאנען קופּקעלאך און האבּען זיך גיסודעט מכּוֹח דעם' אן פּאלי-
ציע האט נישט אנגינומען קיין רעכטע מיטלען צו פארהיטען די
דעמאנסטראציע .איבּער דעם ערפאלג פון די דעמאנסטראנטען הא-
בּען זיך ארומגיטראגען פארשיידענע ידיעות.
פזײי געהען שין אריבּער דעם טײיךיע
4זײי זענען שוין בּיים ראג פון צלם-פּלאץיע
פזײי לאזען זיך צום פּאלאץ!ע
איך בּין אריין צו פאנטאנען פאנטאן איז נישט גיװען אין
דער הייםי אין שטובּ בּיי איהם איז גיווען טונקעל מחמת די צוגי-
מאכטע לאדענס .און עס זענען דארט גיזעסען א פּאר מענשען
וועלכע האבּען געפיהרט א שטילֶען שמועסי
 +די בּאראנעסע איז אויסער זיך -זי האט פון דער ווייטענס דער-
זעהען די שווארצע מאסע .יונגע לייט פון דער אריסטאקראטיע הא
זי האט גיאגט:
בּען זיך בּאוואפענט און היטען דעם הױףי
?דאס איז א בּונט!"ע
 6דער אױיבּערשטער זאל שומר ומציל זיין!ע מאכט קרײאָן
אּיסעל א מהומה!ע
א6יז דאס ב
6אס איז דער אנהויבּ פונם סוף ! 2רופט אויס דער אלטער פאנס
ד
און טוט א שאקעל מיט זיין געלבּלאך-גרויען שטערןי ואס איו פול
מיט קנייטשעןי
עס איז אװעק א היבּשע בּיסעל צײיט .און מען האט נישט
גיהערט קיין שום נייעסי ואס טוען זיי דארט .בּיי די גאָזלאן'ס!
וועלכע ידיעות וועלען זי בּריינגען!
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ארום דריי א זייגער קומט פּאָסטער און שטעלט זיך אװעק אין
דער סאמע מיט פון דער טיר :ער איז שׂטארק פארשװיצט און איז
אויסער זיך פון התפּעלות.
 6א סוף אנ'עק !ע הױבּט ער אן צו דערצעהלען מיט א פארכאפּטען
אָטעםי איצט איז שוין אלץ כּשר וישרי אַי כאפּט זיי דער וואטעמאכער!
אנגיקומען זענען זיי א גאנצע מחנה' און טאקע גלייך אריין צו די
גאָזלאנס אין דער װילע' אט װי דו זעהסט מיך א לעבּעדיגען די
גאָזלאן'ס זענען דעמאלט גראד גיווען אין דער הייםי און װי נאר די .
דעלעגאציע קומט ארייןי אזוי הױבּען זיי דאס נישט אן צו ליארעמען און
צו סטראשען װי דו זעהסט מיך א לעבּעדיגען אַי כאפּט זײי דער
וואטעמאכער! איינער פוו די גאזלאן'ס הױבּט זיך אויף און גיט א
,אטי רבּותי .דאס איז נאך נישט אלץי אבּער פריהער דארף
א זאג ש
מען נעהמען צו בּיסלאך משקהי לאמיר נאר אקערשט מאכען לחיים'
איר מעגט זיין בּטוחי אז דערנאך װעט זיך שמועסען א סך גישמאקער!"
עס איז גישטאנען א טישי און אויפפן טיש זענען גיווען אנגישטעלט
פולע פלעשער מיט שאמפּאניער .איך שװער דיר בּנאמנות .מען האט
זיי גיגעבּען צו טרינקען .איין מאל אין נאך א מאלי און א דריטען
מאל .און איך שװער דיר בּנאמנות .אז זיי האבּען גימאכט א כּוסה
כּדבּעי ,אַי כאפּט זיי דער וואטעמאכערּ! עס האבּען זיך בּאוויזען אלץ
נייע פלעשער מיט שאמפּאניער .אזוי װי זי וואלטען ארויס ערגיץ פון
דער ערד דורך א כּישוף .אט װי דו זעהסט מיך א לעבּעדיגעך-
פּאָנטאן האט אן אנ'אויפהער גיבּראכט צושלעפּען אלץ נייע פלעשערי
אזוי װי ער וואלט זיי אויסגיטראכט :און זאגען מוז איך דיר! אז דאס
איז גיווען שאמפּאניער כּדבּעי .מן המובחר' טאקע וואס שאמפּאניער
הייסט .פאר אזא שאמפּאניערי בּרודער-לעבּי דארף מען זיך היטעף
אין  43שעה ארום איז די גאנצע דעלעגאציע געװען שכּור װי לוטי
זיי האבּען זיך גישאקעלטי האבּען עפּעס גיבּעבּעט מיט דער צנונגי
האבּען זיך ארומגענומען און גיקושטי װי דו זעהסט מיך א לעבּעדיגעןי
עס זענען צווישען זי יא גיװען א פּאר' װעלכע האבּען זיך נאך װי
עס איז גיהאלטען .אבּער זיי זענען בּטל גיווארען בּרובּאי די אנדערע
האבּען אפילו נישט גיוואוסט .צוליבּ וואס זיי זענען גיקומען אהערצו.
44

און די בּעלי-בּתּים װעלכע האבּען זיך פריהער גישראקען האבּען
זיך איצט גיהאלטען בּיי די זייטען לאכענדיג גאנץ אפען איך שװער דיר
בּנאמנות' און מארגען אויבּ זיי װעלען װוידער אנהױבּען .וועלען שוין
זיין סאלדאטען אין דער פאבּריקי עּ
עס האט זיך דערהערט א פרייליכער זשומען -דער שטרייק איז
פארטרונקען גיווארען אין וויין! און מען האט זיך גיזאגט .איינער
דעם אנדערען:
 6מארגען וועלען שוין זיין סאלדאטען וע
 6א! לשטאמעלט קרייאןי דרעהענדיג מיט פארוואונדערטע אויגען.
פאט דאס איז א שטיקעל ארבּייט! זעהר ואהלי טאקע אממזריש
שטיקעל ארבּייט :ע און ער לאכט מיט דעם גראבּען און צופרידענעם
גילעכטער פון א מענשען וואס נעהמט נקמהי ער חזרט איבּער זיין
פּזמון מיט'ן פולען האלז, :אט די חברה לייט װעלכע האלטען פון
זיך אנ'עולם ומלואו .און קענען קוים איינשטעהען אויף די פיס".
:

:

8

אחוץ א פּאר בּעלי-בּתּים פּחדנים' װעלכע האבּען שין זייט
פאליטישע
זײערע
דעם היינטיגען פריהמארגען אָן אומגעבּיטען
מיינונגען .זעה איך א גרויסע גישטאלט פאר מיינע אויגען :דאס
איז פאָנטאַן .איך דערמאהן זיך אָן יענע נאכט אנוסטען װען איך
האבּ על פּי מקרה דורך א לאך אין זיין ויינקעלער דערזעהען
גאנצע קאסטענס מיט פלעשער שאמפּאניער' שפּיציג װי די גרא-
נאטעףף וװעלכע זענען גישטאנען צוגיגרייט און גיווארט -ער האט
שוין מיט עטלאכע טעג צוריק פארויסגיזעהען דעם היינטיגען נצחון
אט דאס איז טאקע אין דער אמת'ן א גרויסער מענש' מיט
א שארפען און ווייטען קוק -דורך א מין גאונישען חוש האט ער
פארשטאנען .װי אזוי צו ראטעווען און אבּצוהיטען די ארדענונג.
דעם גאנצען טאג האט מען זיך איינגיהאלטעןי װארום מען
האט גילעבּט אונטער דעם יאָך פון א מורא' װעלכע האט גיבּונ-
איצט אבּער האט דאס
דען די צינגער און די בּאװעגונגען.
געפיהל פון גיבּונדענקייט ארויסגיפּלאצט אין א געפיהל פון פריידי
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מיט א רעש און א געפילדער װארפט מען פון זִיךְ אראבּ די
סודות---און חשדפולע מינעס .װעלכע מען האט גיהאט אױף זיך
אנגיצויגען פון אין דער פריה אף די פענסטער' וװעלכע זענען
גיווען פארמאכט בּשעת דעם בּונטי װערען װידער בּרייטלאך פא-
נאנדערגיעפענט .די הייזער עטעמען אבי
4מען איז פּטור גיווארען פון דער דאזיגער בּאנדע "' זאגט
איינער דעם אנדערעןי װען מען טרעפט זיך אויפן גאס.
פון דעם דאיגען בּאפרייאונגס-געפיהל װערען פארכאפּט
לעבּען דעם בּלוטיג:רויטלאכען שיינק
די קלענסטע מענשעלאך-
דערזעה איך דעם הער מיעלװואך' װעלכער טאנצט אוש פאר גרויס
נחת .ער פרירט אונטער זיין גרויעף דינען מאנטעלעי און פון
זיין אויסגידארטען פּנים קאן מעף דוכט זיך' ארױסלײענען אלע

יענע בּויגעלאך פּאפּיער .װעלכע ער שרײבּט איבּער צװישען.
זיינע לאנגע טעג און קורצע נעכטי כּדי צו פארדינען א פאר
גראשען -צוליבּ געװיסע טעמים געהט ער אין שיינקעל גופא
נישט אריין .אבּער עס איז קאָנטיג .אז ער קלײבּט נחת פון דעם
גיזעלשאפטלאכען סך הכּלי װעלכען דער הינטיגער טאג האט
גיבּראכט מים זיך! און פריילין קאנסטאנטיןי אנ'ארימע ארבּייטארין
וועלכע װערט פארשווארצט בּיי איהר ניימאשין .װװייס זיך נישט
וואו אהינצוטון פון גרויס שמחה -א בּלאסע' א ברודיגע' א צו-
קראכענע און פארחושכטעי עפענט זי בּרייט פאנאנדער איהרע .
אויגען װעלכע זעהען אויס תּמיד װי פארצויגען מיט טרערעף.
און פּאטשט מיט די הענט.

מאריע און איך  -מיר דערהערען

פון דער װײטען די /

שרעקלאכע קלעפּ פון דעם שמידס האמער אויף דער קאואדלע'
און מיר פלאצען ביידע ארויס אין א היכען גילעכטערי מיר
האבּען שוין לאנג אזוי נישט גילאכטי
בּיי נאכט' אז איך האבּ זיך גילייגט שלאפעןף האבּ איך זיך 
דערמאהנט

אן

מיײנע

דעמאקראטישע

נסיות

פון

אנוסטעױ

איך

בּין גאט צו דאנקעף ניצול גיווארען פון א גרויסע סכּנה! און
אז עס איז גיוען א סכּנה' דאס זעה איך דאך בּאשימפּערלאך
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:

אָן דעם גרויסען שרעק װעלכען די פאדערונגען און סטראשונקעס
פון די ארבּייטער האבּען פארשפרייט אין די בּעלי-בּתישע קרייזען
און אין דער אלגימיינער שמחה' װעלכע האט בּאלײט זײיער מפּלה.
פון היינט אן געפין איך זיך שוין אין גאנצען אונטער
דער שליטה פון מיין אייגענער טבעי און אלץ איז װידער װי גיווען
4

+

+

עס זענען פארגאנגען א שאָק מיט יאהרעןף אט איז שוין צעהן
יאהר .װי איך האבּ חתונה גיהאטי און אין דעם משך פון דער גאנצער
צייט איז נישט פארגיקומען קיין איינציגע חשובע פּאסירונג אין אונזער
לעבּען .אחוץ דעםי וואס בּיי מאריען איז גישטארבּען א רייכע מוהמע,
וועלכע האט אונז בּיידען בּמחילה אנגיפייפטי ווארום זי האט אונז נישט
איבּערגילאזט אפילו קיין שוה פּרוטה נישט :פון פּאָקאַר'ס גישעפטען
האט זיך אויסגילאזט א בּױידעם; :דאס איז סך הכּל גיווען א פּשוטער
שווינדעלי וועלכער האט בּדיל הדל גישטעלט א סך קליינע מענשלאך,
וואס האבּען בּיז אהער װי עס איז גיצויגען זייער חיונה :די פּאליטיקע
האט אויסגינוצט דעם דאזיגען סקאנדאל .און א סך בּעלי-בּתּים האבּען
וואס גיכער אוועקגילייגט זייער געלט בּיי הער בּולאַך .וועלכער האט
אוועקגישטעלט זיינע גישעפטען אויף א פעסטען יסודי ואס נאך?
יעי --נאך א לאנגער קרענק איז גישטארבּען מיין שװער -דאס איז
גיווען א שװערער קלאפּ פאר מאריע .מיר בּיידע האבּען א ציט
נאכדעם גיטראגען שווארצע מלבּושים צום סימן פון טרויערי
איך גופא האבּ זיך כּמעט װי גארנישט פארענדערטי נאר אין
מאריען איז פארגיקומען א גרויסער שינויי .זי האט זיך צולאזט אין
דער בּרייט .איז גיווארען דיק און שווער .און האט גיקראגען גישווא-
לענע אויגען מיט אנגירויטעלט עזשאָסניעס :זי ווערט וואס ווייטער אלץ
שטילער :פון די פרייהערדיגע אחדותי וואס האט גיוועלטיגט צווישען אונז
בּנוגע צו די פּרטים פונ'ם הויזליכען לעבּען איז איצט קיין זכר נישט געבֹּלי-
בּען -פריהער פלעגט מארי תּמיד מסכּים זיין מיט מיר ,זי איז גיווען מיט
מיר .וי מען זאגט דאס :אדרבּה ואדרבּה .איצט איז זי מיט מיר אויף קידער
ווידערי און בּיי איטליכער קלייניגקייטי וואס טרעפט זיך אין שטובּי הערט
מען פון איהר רק ניין און ניין ! אויבּ איך לאז נישט אבּי הױבּט זי זיך אן
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איינצושטעלען פאר איהר מינונג מיט א װילדע עקשנותי הגם זי
ווייס אליין גאנץ גוט .אז זי איז אפטמאל אומגירעכטי אט למשל האט
מען גירעדט מכּוח דעםי צי מען זאל איינווארפען די שירם-וואנד פון
דעם אונטערשטען חררי צי נישט .און דערבּיי האבּען מיר זיך בּיידע
אזוי צוּוװוערטעלט .אז א זייטיגער מענש וואלט מיינען .אז מיר האבּען
זיך בּיידע צוקריגט -א לאנגע צייט נאך אזעלכע סכסוכים געהט מארי
אּנים
ארום פאארבּיסענע און זוכט זיך נוקם צו זיין .אדער זי מאכט פ
פון א קרבּן .און אנ'אנדערמאל טאקע האבּען מיר זיך גאר פּשוט
פיינטי

אפטמאל גיט זי א זאג גאר נישט צו דער זאך:
 4זעהסט דוי אז מיר וואלטען גיהאט א קינד וואלט גוווען גאנץ
אנדערשיע

איך װער וואס ווייטער אלץ מעהר אבּגילאזען -עפּעס פאּוסטקײט
צוגיסט זיך אין מיינע איברים .און איך געפין עס גאר נישט פאר
נויטיגי אנצונעהמען מיטלען א קעגען איהר .-אז מיר זעצען זיך צום
טישי האבּ איך אפטמאל נישט קיין גאנץ זױבּערע הענד .מיינע װיזי-
טען בּיים דאנטיסט לייג איך אבּ פון טאג צוֹ טאג און פון חודש צו
חודשי איך פארלאז מיינע ציין .זיי װוערען קאליע און צובּרעקלען זיךי
בּנוגע צו מיינע ליבּעס ווייזט מארי קיין אייפערזוכט אנטקעגען
מיר נישט ארויסי אפילו נישט קיין חשדי איהר צוטרוי צו מיר האט
נישט קיין גרעניץ! איינס פון די בּיידע :אדער זי איז נישט איבּערגע-
שפּיצט :אדער איך האב בּיי איהר קיין בּאטרעף נישט :איהר אפּאטיע
צורייצט מיך נאך מעהר.
און איצטער טרעפט זיך .אז איך זעה ארום מיר פרויען וואס
זענען צו יונגי כּדי זיי זאלען מיך קאנען האָלט האבּעןף דער חלוק
אין די יאהרען .די גרעסטע מניעה אויף דעם װעג צו ליבּעי הױבּט
אן צו דערװוייטערן די ליבּעבּאדערפטיגע פרויען פון מיר :און נישט
קוקענדיג אויף דערויף גאַר איך נאך ליבּע און עס ציהט מיך צוֹ דער
יוגענד! מיין קליינע שװעגערין .מאַרטע' האט מיר א מאל א זאג
,יהר זענט שוין אלט" אזא מין פּשוטעי אהן-חכמותדיגע
גיטון :א
מיינונג פון א פופצעהניאהריגעןי פריש אויפגעבּליהטען קינד בּנוגע צוּ
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א מענשען פון פינף און דרייסיג יאהר איז די ערשטע התראה פונ'ם
גורלי דער ערשטער טרויריגער טאגי וואס זאגט אן אין מיטען זומערי
.
אז עס וועלען קומען ווינטערדיגע טעגי
איינמאל אין אבענדי אריינגעהענדיג אין מיין צימער .האבּ איך
עפּעס דערזעהען אויף א נישט גאנץ קלארען אופן װי מאַרי זיצט
פארטראכט בּיים פענסטער -בּיי מיין אריינקומען האט זי זיך אױפ-
גיהױיבּען פונ'ם ארט .דאס איז גיווען מאַרטע! דאס בּין-השמשותדיגע
ליכט האט איהרע גאלדענע האהר בּאדעקט מיט א בּלאסקייט .און דעם
שמייכעל אויף איהרע ליפּען פארצויגען צו א קנייטשי אין דעם
מטוושטשדיגען פּלאנטער פון די אבענד-אבּגלאנצען האט איהר האלך
אויסגיזעהען װי אנגישוואלען .און איהר געזיכט .װי פארוויאנעט .װײל .
זי האט גיגעניצט .האבּען זיך איהרע אויגען בּאצויגען מיט א פייכטקייט
אוּן די זשאסניעס האבּען זיך אנגיהויבּען צו רויטלעןי
די עהנליכקייט צווישען די בּיידע שוועסטער האט מיר אנגימאכט'
גרויסע יסורים .מארטע מיט איהר פולען און רייכען קערפּער .מיט
די גישמאקע קאליארען פון איהרע ליכטיגע אויגעף איהרע פרישע
ווארעמע בּאקען און זאפטיגע ליפּען דאס דאזיגע יונגע מיידעל מיט
איהרע בּרייטע לענדען און דאס קיילעכדיגע ווייכע פוּן די פיס אונטער דער
קורצער קליידעל איז מגשם פאר מיר דעם בּילד פון דער אמאליגער מאַרי-

פאר מיר איז דאס א שרעקלאכע אנטפּלעקונג.
מאַרטע א סך עהנליכער

צו יענער

מאריי

און אין דער אמתן איז

װעלכע

מאל
איך האבּ א

געליבּטי איידער די מארי פון היינט' צו יענער מאריי וועלכע
אִיז גיקומען פון אומבּאקאנטע מקומות און איז גיזעסען אונטער די
רויזענקוסטעס

א שטילע

און

א ליכטיגעי

פּנים

אֹל פּנים

מיט

דער ליבּעי
איך טו מיר אָן אשרעקלאכען כּוח כּדי זיך נישט צו בּאנארישען
און צו זוכען א התקרבות צו מארטען :נעכטיגע טעגי א חלום פון
חלום-לאנד! זי שפּילט א ליבּע מיט א יונגעןי אבּיסעל קאָמישען
בּחור'לי וועלכער דרעהט זיך ארום איהר צייטענװוייז; איינמאל האט
זי זיך פּלוצים צוזונגען .הגם זי איז בטבע נישט קיין גרויסע זינגער-
קע דאס איז גיווען אין דעם טאגי ווען איהרע א קליינע קאנקורענטקע
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איז קראנק גיווארען -איהרע מיידעלשע נצחונות און איהרע פאנטאז"
יעס זענען מיר אזוי פרעמד .אזוי וי איך וואלט איהר גיװוען א שונאי
איינמאל האט זי זיך בּאוויזען אויף דעם שװעל פון מיין חדר אין א
קראנץ פון בּלומען .און טאָפּענדיג מיט די פיס .זי איז דאן
אויסגיקומען אין מיינע אויגען װי א מין בּאשעפעניש פון אנאנ-
דער וועלטי

איינמאל אין א ווינטערדיגען טאג איז מארי ערגיץ וואו אװועק-
גיגאנגען און איך בּין געבּליבּען איינער אליין אין דער הייםי איך
האבּ אנגיהױבּען מאכען ארדענונג אין מיינע פּאפּירען און דערבּיי
גיפונען א בּריף וועלכען איך האבּ אנומאלט אנגעשריעבּען און װעל-
כער איז נישט אבּגעשיקט גיווארען .איך האבּ דעם דאזיגען איבּערי-
גען דאקומענט אריינגישליידערט אין אױבעןף אז מארי איז אין
אבענד צוריקגיקומען האט זי זיך אװעקגיזעצט לעבּען הרובּעי כֹּדי
זיך אבּצוטריקענען און האט דערבּיי אויפגיבּלאזען דעם פייערי דער
בּריף :וועלכער איז ערטערווייז נאך געבּליבּען גאנץ האט אנגיהויבּען
צו בּרענעןי און מיט אמאל האס א בּליאַסק גיטון א שטיקעל פּאפּיר
מיט א שטיקעל אויפשריפט : איך האבּ דיך ליבּ אזוי שטארקי וי
דו האסט מיך ליב !*
די דאזיגע אויפשריפטי וועלכע האט גילויכטען אין דער פינ-
סטערניש איז גיוען אזוי קלאָר .אז אלע פּירושים זענען גיוען
איבּעריג.
מיר האבּען נישט גיקאנט ריידען מיטאנאנד .מיר האבּען אפילו
נישט גיקאנט אנקוקען איינער דעם אנדערען! מיר האבּען זיך אין
דער דאזיגער רגע צום אונגליק אזוי גוט פארשטאנען .אז מיר האבּען
זיך אבּגיקעהרט איינער פון דעם אנדערען הגם עס איז גיוען פינ-
סטער -מיר האבּען אויסגעמידען דעם אמת! אין אזעלכענע גרויסע
מאמענטען װערען מיר פרעמד איינער פאר דעם אנדערען .ווייל מיר
האבּען זיך פריהער צו ווייניג גיקענט .אזוי איז דאס שוין אויף דער
װעלט :פון װילד פרעמדע מענשען זענען מיר אבּגיזונדערט דוּרך
אע
יק
דרך
א דינע ווענטיל .און פון אונזערע נאהענטסטע אייגענע דו
מויערי -
100
י

נאך אלע דיאזיגע פּאסירונגען האבּ איך אנגיהױיבּען צו לעבּען
וי פריהער -אמת .איך בּין נישט אזוי אומגליקלאך .װי אסך אנדערע,
וועלכע טראגען אנ'אײיבּיגע וואונד אין הארצען .מחמת זייער געוויסען
פּלאגט זייי אָדער מחמת זיי קלאגען אויף דעם טוט פון א נאהענטען
מענשען -אבּער איך בּין נישט אזוי גליקלאך .װי איך האבּ מיר דאס
פריהער פארגישטעלט .די ליבּע פון די מאנזבּילען און די שיינקייט
פון די פרויען פארגעהען אזוי גיך' און פונדעסוועגען בּלייבּט דאך
די ליעבּע די איינציגע זאך צוליבּ װעלכע די מאננבּילען .און
שיינקייט די איינציגע זאך צוליבּ װעלכע די פרויען לעבּעןף אמאל
וואלט מען גיװען א בּעלן צו זאגעף אז די ליעבּעי די איינציגע
ריינע און ציכטיגע זאך אויף דער װעלט .די אינציגע זאך צוליבּ
װעלכע עס לױנט צו לעבּען איז דאך אין תּוך גירעדט אנ'
עבירה .ווייל זי ווערט דאך פריהער אדער שפּעטער בּאשטראפטי
איך קאן דאס נישט פארשטעהע מיר זענען אלע עלענטע מענשען
און אומעטום ארום אונזי אין אונזער גאנצער סביבה' אין אונזערע
מעשים און בּאוועגונגען .אין אונזערע הייזערי אין אונזערע טעג
און נעכט .װעלכע מיר פארבּריינגען .איז עפּעס פארהאן א מין
קליינקעפּעלדיגקײט .וועלכע דערשטיקט אונזי דעם מענשענס גורל
איז גרוי און טרויריג.
און דערוויילע װער איך וואס װײַטער אלץ תּקיפערי איך
פארדין שוין  063פראנק א חודש און אחוץ דעם האבּ איך אנ'אנטייל
אין דעם ריווחי אנ'ערך פון  05פראנק א חודשי זינט אנדערטאלב
יאר קװועטש איך שוין נישט מעהר די בּאנק אין מיין גלעזערנעם
בּיוראצימער .און מיין ארט פארנעמט איצט הער מיעלװאַק .וועלכער
איז עולה לגדולה גיווארעןף אפט טרעפט זיך? אז מען זאגט מיר
,כ'לעבּען .איהר האט מזֹל!יי פריהער האבּ איך אנדערע מקנא גיווען!
איצטער איז מען מיך מקנא -לכתּחילה איז דאס פאר מיר א חידושי
אבּער דערנאך גיוועהן איך זיך צו דערצוי
מיין פּאליטיקע האבּ איך אװעקגישטעלט אױף א נייעם דרך'
אבּער איצטער פלייס איך זיך אדורכצופיהרען א קלארען פּלאן
וועלכער ליגט זיך אױיפן שכלי מען האט מיך אנגימערקט פאר
י
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א מיטגליד אינ'ם שטאטראט אויף קרײאָנס אָרטי פריהער אדער
שפּעטער װעל איך בּלי ספק מיין ציל דערגרייכעף דאס לעבּען
אליין בּריינגט שוין מיט זיך .אז איך הויבּ אן צו װערען א שטיקעל
מענשי הגם איך גופא טו נישט אריין אפילו קיין פינגער אין קאלטע
וואסער נישטי און אויך אנדערע סטארען זיך נישט פאר מירי
הינטער מיר ליגט א פארענדיגטער טייל פון מיין לעבּען
אנאנדערמאל .װען איך גיב א טראכט װאָגען דעם' װער איך
נשתּומם .וואס פאר א שלל פון צײיט עס איז שוין אװעקגיגאנגעף
וויפיל טעג און יאהרען איך האבּ שוין אװעקגיפּטערט :דאס אלץ
איז עפּעס גיקומען מאדנע גיך' און פון דעם אנדער צד' האבּ איך
זיך קיין סך נישט פארענדערט .איך קעהר אבּ די איגען פון
דעם דאזיגען בּילד .וואס אין אזוי ממשותדיג און אין דערזעלבּיגער
צייט אזוי איבּער דעם דרך הטבעי אבּער װי די מעשה איז  --די
קומענדיגע יאהרען מאלען זיך אויס קלאר פאר מינע אױגען
און נעהמען אן א פארטיגע פארםי מיין צוקונפט װעט עהנליך זיין
צו מיין עברי זי איז שוין צו איהם עהנליך -איך בּאטראכט דאס וואס
איך בּין .און דאס וואס איך װעל זיין:

קול כבאב טי
ינט די גרויסע מאנעװרעס פון דעם חוֹדש סענטיאבּר 3191
איז ויוויע גיווארען א חשובער מיטעלפונקט פאר כּלערלײ
אומעטום האט זיך גיעוסקט
סטראטעגישע קאמבּינאציעס.
מיליטער און אין דעם גאנצען קאנט ארום און ארום האבּען
געגריבּעלט און געשװיבּעלט בּלויע און רויטע מונדירעןי

בּריבּי איז גיווען דער איינציגער .װעלכער איז נישט נתפּעל
גיווארען פון דעם גאנצען טאראראם .און גיהאלטען רק אין איין
זידלען זיך :און געזידעלט האט ער זיך מיט א טאלקי נישט אב-
טרעדענדיג חלילה פון זיינע פּרינציפּעף אויף דעם בּערגיל פון
שאַטעָניע איז גישטאנען א קופּקעלע מענשען וואס האבּען אראבּגיקוקט
אויף א סמאטרע .בּריבּי .וועלכער איז אויך גיווען צווישען די צוקוקערס
האָט גיטייטעלט מיט'ן פינגער אויף די מחנות סאלדאטען און גיזאגט:
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 4ווייסט איהר צו וואס די דאזיגע מאנעוורעס זענען געגליכען?
דאס איז דאך ממש א חוזק! רויטע קאקארדעס גראבּען אויס גראבּענס
און בּלויע קאקארדעס פארשטאפּען זיי װידערי נעמט אװעק דעם
קריגסראט .און פון דער גאנצער זאך לאזט זיך אס א שפּיל פאר
חדריונגלאךי עּ
4אס שמעקט מיט מלחמה ! ע רוּפט זיך אבּ א מיליטערישער קא-
ד
רעספּאנדענט ,װעלכער איז דערבּיי גישטאנען -דער זשורנאליסט האט
דערנאך אנגיהױבּען צו שמועסען מיט זיינעם א הבר מכּוח די רוסען
בּריבּי מישט זיך אריין אין דעם שמועסי
4די רוסען!ע  - -י ,זאגט ערי אוארט נאר אקארשט .לאזען
זי נאר קריגען א רעפּובליק * י יע
4וואס פאר א שוטה דאס איזיע רופט זיך אבּ דער זשורנאליסט.
דער שיכּור הױבּט אן זיין גיוועהנטליכען פּזמון:
טיא מלחמה' נישט מלחמה .אבּער א משוגעת איז דא לכל
הדעות! קוקט נאר א בּיסעל אן די רטע היזעף װעלכע מען
דערזעהט פאר א מייל .פארוואס גיט מען זיי נישט קיין פּשוטע הויזען!
אהן קיין שום פארבּ! מן הֹסתּם װיל מען זײ אלע אויסקוילענען
נישט אנדערשיע

א דאמעי וועלכע שטעהט דערבּייי קאן זיך נישט איינהאלטען:
 6סטייטש .וואס רעדט איהר? אומבּייטען די רויטע הויזען פון
אונזערע סאלדאטלאך! דאס קאן נישט זיין! זיי װעלען דאס
קיינמאל נישט דערלאזען .זי וועלען מאכען א רעוואלוציעיע
א6ויף נאמנות ! ע רופט זיך אבּ יאונגער אפיציר .מ:יר וואלטען
זיך דאן אלע אבּגעזאגט צו דינען! אגב זענען די רטע הוזען
גאר נישט אזא סכּנה .װי מען מיינט .:אז מען וואלט זיי קאנען זעהען
פון דער ווייטענס .וואלט דאס דער גענעראלשטאבּ אודאי שוין לאנג
בּאמערקט און אנגינומען מיטלע לכל הפּחות בּנוגע צו די מונדירען
בּשעת מלחמה .אבּער די מונדירען בּשעת א פּאראד ואלט מען
נישט גיטשעפּעטי עּ
 6אז עס װעט קומען דער יום הדיןי דער טאג פון נקמהי ע האקט
אִבּ אנ'אדיוטאנט קורץ און שארף .זיך װענדענדיג צו בּריבּי מיט
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א בּטול אין זיין ציטערדיגער שטים .וועלען מיר זיך מוזען איינ"
שטעלען מיטץ לעבּען פאר אזוינע חברה-לייט .וי איהרי ע
בּריבּי האט עפּעס אונטערגיבּרומט אונטער דער נאזי דעה.
אדיוטאנט איז גיווען א גבר און דערבּיי א בּיטערער יונג -בּאזונדער
האט זיך דאס ארויסגעװיזעןי װען ער איז גיוען צװישען
מענשעןי
אין דעם פּריצישען פּאלאץ איז איינגישטאנען א שטאבּי בּײ
דער דאזיגער גילעגענהייט אין מען גיגאנגען אויף גיעג אין די
פּריצישע מאיאנטקעס .און מען האט גיזעהען פארבּייגעהען גאנצע
פּראצעסיעס :צווישען די גענעראלען און די שררות האט גישיינט
אנ'עסטרייכישער פּרינץ' אנ'אמתר פּרינץ מלידה ומבּטן ,וועלכער האט
גיטראגען איינעם פון די גרויסע נעמען פון גאָטאַי און איז גיקומען
קיין פראנקרייך צוקוקען זיך צו די תּכסיסי מלחמה צוליבּ דעם
אאנגע
דאזיגען כּלומרשט קיניגליכען גאסט פון דער בּאראנעסע האט ל
צייט גישװעבּט איבּער דער מדינה א הויך פון גאעשיכטליכען אידעאלי
מען האט גיחזרט זיין נאמען מען האט געויזען די פענסטער אין
דער מיט פון דעם הויזפארענט .מען האט עס גיהאלטען פאר א גליק,
ווען מען האט גיזעהען .װי עס רוקען זיך פאנאנדער די פארהענגלאךי
א סך אדימע פאמיליעס האבּען אין אבענד פארלאזען זייערע הייזער
כּדי אוועקצושטעלען זיך און וארטען פאר דער װאנד פון דעם
פּאלאץ .וואו ער האט גיוואהנט:
מארי און איך.מיר  5האבּען איהם גיזעהען פון דער
נאהענט צוויימאלי
איינמאל אין אבענדי אין דער צייט פון א נאכמיטאג' האבּען
מיר איהם אנגיטראפען אין גאס .אט אזוי װי מען שטױסט זיך
אן אויף א פּשוטען פארבּייגעהערי ער איז גיגאנגען איינער אליין,
אהן קיין שום בּאגלייטונגי און איז גיווען אנגיטאן און א גרויען
רעגענמאנטעל .אױף דעם קאפּ האט ער גיטראגען א פילצערנעם
הוט מיט א קורצע פעדער :אויף זיין פּרצוף זענען בּולט ארויסגיטרא-
טען די סמנים פון זיין אבּשטאמונג :א לאנגע פארבּויגענע נאז און
א משופּעדיגער שטערןף אז ער איז שוין גיווען פארבּייגיגאנגען
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האבּען מיר בּיידע .איך און מאריי א בּיסעל צומישט א זאג גיטאן
אין איין קול :אניאדלער !
דאס לעצטע מאל האבּען מיר איהם גיזעהען בּיי דער פאר-
ענדיגונג פון א גייעגי אין דעם וואלד פון מאָרטע .האט מען אריינ-
געטריבּען א הירשי גיקוילעט האט מען איהם נישט ווייט פון דער מויער,
| אין א ליידיגען פּלאץ פון דעם פּארקי די בּאראנעסע' ואס האט
תּמיד גיהאט אין זינען דעם עולם פון שטאט האט גיהייסען עפענען
דעם קליינען טויער .ואס פיהרט ארויס איף דעם דאזיגען טײל
פון איהר מאיאנטעקי כֹּדי דער עולם זאל אויך הנאה האבּען פון
דעם פּאראדי און דאס איז טאקע גיווען א פּאראד כּדבּעי .אבּגעשפּילט
האט ער זיך אין דער סאמער מיט פון דעם אלטען ואלדי דאס
איז גיװען א קיילעכדיגער פּלאץ .בּאוואקסען מיט טונקעל גרינע
גראז -אריינקומענדיג אהינצו פון דעם פרייען זונבּאשיינטען פעלד
האבּען זיך קודם כֹּל גיווארפען אין די אויגען די גדלנותדיגע שפּיצען
פון די בּוימער' וועלכע האבּען זיך אזש פארלארען אין די וואלקענס.
און בּאדעקט דעם אויסגיהאקטען פּלאץ װי מיט סכךי איינטונקענדיג
אין גארינלאכע .בּיןךהשמשותדיגע ליכטיגקייטי און אין דער
פּראכטפולער שיינקייט פון דער ארומיגער נאטור' אונטען אין דעם
גראזי צווישען מאָך און שטיקלאך פוילע האלץ האט געשװיבּעלט
און געגריבּעלט אַ בּלאנקענדיגע מחנה ארום די לעצטע הכנות פון
דעם הירש'ס שחיטה:
דער הירש איוֹ גילעגען אויף דער ערד א דערשלאגענער
און א צובּראכענער :זיין גאנצע גישטאלט איז עפּעס אי װי פאר-
קליינערט גיווארען -מען האט זיך גישטופּט .מען האט ארויסגישטרעקט
די העלזער אדורך די קעפּ און די פּלייצעסי כּדי צו כאפּען א שאר-
פערען קוקי  מען האט קלאר ארויסגיזעהען דעם גרויסען קוסט
פון זיינע פארצווייגטע הערנער .זיין לאנגען צונג' ואס איז איהם
/ארויסגיהאנגען פון מױל .מען האט גיזעהען װ! עס האבּען זיך
בּיי איהם אויפגיהויבּען און אראבּגילאזען די זײטעןי װי ער
האט מיט מאטערניש גיכאפּט דעם אטעם' װעֶלכער האט צו-
ריסען זיין פארמאטערטען קערפּער :צו זיין בּרוסט האט זיך גיטוליעט
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א קליינער הירשעלע .פון װעלכען דאס בּלוט האט זיך גיגאסען
װי פון א קוואלי די גאנצע צערעמאניע איז גיװוען איינגיטיילט
אין עטליכע שורות :די פּארובּקעס האבּען אריינגיטראגען א רויטען
און שרייענדיגען טאן אין די האלבּ גרינלאכע' האלבּ אשגרויע
בּאלייכטונג .די יעגער .סיי מאנזבּילען .סיי פרויען .אנגיטון אין רויטע
רעקלאך און מיט שווארצע היט אויף די קעפּי זענען אראפּגיקראכען

פון זייערע פערדי און גישטאנען ארום אין געדיכטע קופּקעלאךי.
אָן אזייט זענען גישטאנען רייט -און קארעטען-פערד און האבּען
געבּריקעט מיט די הינטערשטע פיס :מען האט גיהערט .װי עס
רייבּען זיך אנאנדער די לעדערנע זאטלען און װי עס בּראזשגענען
די שטאלענע צוימען -ואס װייטער .איז אלץ צוגעקומען א ניער
ציקאווער עולם .װעלכער האט זיך גישפּארט דוקא צום סאמען
גילעגער פון דעם הירשי און פאר וועלכען מען האבּ פארצאמט דעם וועג
דורך א שטריקי וואס מען האט איבּערגיהאנגען אין איילעניש איבּער
שטעקענסי
דאס בּלוּט .וואס האט גירונען פון דעם קליינעם הירשעלע האט
וך בּיסלעכווייז אנגיזאמעלט .אזוי אז עס איז דערפון גיוארען
א רעכטע לוזשעי די דאמען ואס האבּען אנטייל גינומען אין
דער גייעג' זענען צוגיקומען גאנץ נאהענט .כּדי צו בּאטראכטען
איהם פּנים אל פּנים -זײי האבּען פארקאשערט זײיערע קליידעלאך .כַּדי
זי זאלען זיך נישט חלילה פארפּאצקען אין בּלוטי דער הירש
איז גילעגען אפארמאטערטער ביז אין טוט אריין .און האט ואס
ווייטער אלץ טיפער אראבּגילאזען דעם קאפּ מיט די געדיכטע הערנער-
צווייגען .פארטומעלט דורך די בילענדיגע הינטי װעלכע מען
האט קוים גיקאנט איינהאלטען .און נישט קאנענדיג צוזעהען דעם צער
פון דעם קליינעם חערשעלע' װעלכער האט זיך געדריקט צו זין
בּרוסט מיט אנ'אפענעם האלזי
איך האבּ בּאמערקטי װי

בּיי די

הכנות

צו

דער

שחיטה

האט"+-

זיך דער עולם עפעס מאדנע צוקאכט -ארום מיר האט מען זיך
גישטויסען מיט די פּלײצעס און די אילענבּויגענסי כּדי בּעסער צו
זעהען .א בּאזונדערען אימפּעט האבּען דערבּיי ארויסגעויזען די
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פרויען און די יונגע מיידלאך .זי האבּען אלעװויילע א ציטער גיטון
אוּן זענען גיווען מלא שמחהי .מען האט די בּיידע חיות גיקוילעט.
דעם גרויסען און דעם קליינעם הירש :ארום און ארום האט גיועל-
טיגט אנ אויסטערלישעי כּמעט רעליגיעזע שטילקייט .די שטילקייט
אין דער צייט פון א תּפילה .פרוי לאקאַי האט געציטערט מיט אלע

/איהרע איברים פון קאפּ בּיז די פיס .מארי איז גיווען רוהיגי אבּער
אין איהרע אױגען האבען זיך צײטענװוייז געװיזען פייערלאך.
די קליינע מארטא האט זיך אנגיהאנגען אן מיר' אזוי אז זי האט
איינגיגראבּען איהרע נעגעל אין מיין פלייש.
נישט ווייט פון אונז איז גישטאנען דער פּריִנץ און האט זיך
צוגיקוקט צו דעם לעצטען אקט פון דעם גײעגי ער איז געבּליבּען
 זיצען אויף זיין פערדי די רויטקייט פון זיין פיגור איז גיווען האפער-דיגער איידער די רויטקייט פון די אנדערע פיגורעןף עפּעס איז
ער גיווען בּאפּורפּערט מיט דעם אבּשיין פון א טרא גירעדט האט
ער אויפץ

קול .װי איינער'

ואס

איז גיואהנט

צו

בּעליבּתּעװען

אין האט האָלט צו דרשענען זין גאנצע פיגור האט גיהאט די
פארם פון א בּאפעהל -פראנצויזיש האט ער גירעדט װי אנ'אמתר
פראנצויז .מיט אלע פּישצעװװקעס .מיט אלע פיינקייטען פון דער
שפראך -איך האבּ גיהערטי װי ער האט גיזאגט:
,די גרויסע מאנעוורעס' דאס זענען אין תּוך גירעדט' נישט
מעהר

װי

אַ פּורים-שפּיל -

דאס

אין

א מלחמה

פאר

א צירק,

געפיהרט דורך א רעזשיסאר .אט גייעגי זעהט איהר' דאס איז לגמרי
אנ'אנדער

ענין .א בּעסערער.

װייל דא זעהט מֶען לכל הפּחות בּלוטי

אין אונזער טרוקענער .יענטעוואטער און דברים-בּטלים'דיגער צייט
האט מען זיך שוין צופיל אבּגיוואהנט פון בּלוט -עי ניין כֹּל זמן
די מענשען האבּען האָלט גייעג .בּין איך זיך נישט מיאש פון זִיי!"
אין דער דאזיגער רגע האבּען א דונער גיטון די טרומייטען
און האבּען זיך צולאזט די הינט -אלץ איז פארהילכט און פארהוקעט
גיווארען דורך זייי דער פּרינץ האט זיך גִיגֶעבּען א שטעל אױיף
אין די שטייגבּיגלען .האט א הױבּ גיטון זיין שטאלצען קאפּ מיט
די רויטליכע וואנצעס איבּער די מיט אין בּלוט פארשמירטע מחנה פון
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די הינט .און האט בּרייט פאנאנדערגיעפענט זיינע נאזלעכער .אזוי
װי ער וואלט דערשמעקט דעם פּלאץ פון די שלאכטען:
אויף דעם אנדערען טאג זענען מיר גישטאנען איך און
נאך עטליכע פּארשוין.

אויפ'ן גאס לעבּען דעם

צושפּאלטענעם

װעג-

ווייזער .אט דארט װאו עס ליגט נאך אלץ די אלטע קעסטיל פון
קאנסערווען און האבּען מיטאנאנד װעגען עפּעס גישמועסטי מיט
אמאל געהט צו אונז צו בּענאָאַ .מען זעהטי אז עס רופעט איהם עפּעס
צו דערצעהלען -ער קאן זיך קוים איינהאלטען און זיין אונטערשטע
ליפּ האלט אין איין ציטערץ :גירעדט האט זיך .פארשטעהט זיך
|
מכּוח דעם פּרינץ-
6ר האט גיהרגעט א בּער!ע רופט ער אויס .און אין זיינע אויגען
ע
צינדט זיך אן א פייעריל .און איך זאג אייך' אזן עס איז גיוען
וואס צו זעהען -  -א צוגיוואהנְטעֶן בּער .פארשטעהט זיך :אט הערט
וי דאס איז גיווען :ער קעהרט זיך צוריק פון דער גייעג אין
איינעם מיט דעם מארקיז און דער פריילין בּערטע און דער גאנצער
קאמפּאניע פון זיין סויטע :און פּלוצים דארף ער זיך אנשטויסען
אויף א בּערענטרײיבּער .דאס איז גיווען א יאלד מיט לאנגע שווארצע
האהר אזוֹי װי פעדערן לעבּען איהם איז גישטאנען א בּער אין
א גארטעלי וואס פלעגט זיך שטעלען אויף די הינטערשטע פיס און
מאכען חנדלאך װי א הינטעלי דער פּרינץ האט גיהאלטען זיין
בּיקס אין די הענט .איך גידענק שױן נישט אויף קלאר .װי אזײ
דאס איז גיקומען .אבּער פּלוצים פאלט איהם ארין א גידאנק
אין קאפּי דעם פּרינץ הייסט עסי ער גיט א זאג, :איך ואלט גיוען
א בּעלן אוועקצולייגען דעם דאזיגען בּער -זאל זיך דוכטע .אז איף
האבּ איהם גיהרגעט אויף גייעגי זאגט זשע מירי פעטער לעבּ .וויפיל
וואלט איהרי' א שטייגער' גיוואלט פאר איער בּער! נישטקשה'
איהר װעט דערבּיי גאר נישט אנווערען .איך בּין אייך ערב דערפארי".
אט דאס האט ער גיזאגט :אונזער חברהמא דער בּערענטרייבּער'
הױבּט אן צו ציטערץ; .ער הױבּט אויף די הענט אין דער הויך -ער האט
האלט גיהאט דעם בּער! ,סטייטשי זאגט ערי וואס רעדט איהרי מיין
בּער איז מיר אקוראט װוי א לײבּליכער בּרודער!" היינט זייט זשע
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א חכם און טרעפט ואס דער מארקיז מאַנטײאָן האט גיטון? ער
האט גאר פּשוט ארויסגינומען דעם בּייטעל פון קעשענעי האט עס
אויפגיעפענט און האט עס אונטערגיטראַגען דעם יאלד אונטער דער
נאז .די גאנצע קאמפּאניע האט זיך ממש גיקייקעלט פון גילעכטער.
בּשעת זי האט בּאמערקט' ואס פאר א מינע דער בּערענטרײבּער
האט גימאכט דערזעהענדיג פאר זיך א פאק מיט רױטינקע און
בּלויאינקע אסיגנאציעס .-פארשטעהט איהר דאך שוין מן הֹסתּם אז
אונזער חברה-מאן האט זיך אבּגיטראגען .מען האט אפילו גיזעהען
װי ער האט גילאכט פאר נחת' אט דערזעלבּיגער יאלד' ואס האט
אקערשט ערשט גיויינט! דער פּרינץ האט אנגילאדעװװועט זיין בּיקס
צעהן טריט פון דעם בּער .האט אויסגישאסען ,און איהם אוועקגילייגט
מיט איין איינציגען מאלי דאס האט מען גידארפט זעהען!
קיין סך זענען דערבּיי נישט גיװוען איך בּין אבּער יא גיוען
דערבּיי .ע

די מעשה מיטץ בּער האט גימאכט א שטארקען רושםי
לכתּחילה האט מען געשוויגען -דערנאך האט זיך איינער אבּגירופען:
צבּלי ספק פיהרט זיך דאס אוי אין אונגארן אדער אין
בּעהמען און בּכּלל אין אלע יענע מדינותי אוואו עֹר גיוועלטיגט .בי
אונז װעט מען אזוינס נישט זעהען עּ
 6ער איז אנ'עסטרייכערי ע פארריכט טודארי
 4יעיע מורמעלט אונטער קרײאָן 6 .ואס איז די נפקא-מינה
צי ער איז אנ'עסטרייכער .אנ'אונגאר אדער א טשעך :דער עיקר
איז  --ער איז א וואזשנער פּארשוין .און דערפאר מעג ער טאקע
טון וואס איהם װילט זיך -נִישט אזוֹי?ע
פעטער עיידא ,װעלכער האט דא נישט לאנג אויפגיהױיבּען פון
װעג

און גיהאדעװעט

א קליינעם צוקאליטשעטען

איז גיראטעװעט גיווארען .פון א גײיעג
מקומות נישט גיפעלען גיווארען) האט
אפאר װערטער :-אבּער װי נאר ער האט
מען איהם פארהוקעט פון אלע זייטען:
אויך מיר מאענש !*

הירשעלע.

ואס

(דאס איז אין די הויכע
אויך גיוואלט אריינשטעלען
גיעפענט דעם מוילי האט
,עֵידא רעדט פון פּרינצען!
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אלע אנדערע

האבּען

גישאקעלט מיט די אראבּגילאזענע קעפּ

און אונטערגימירמעלט:

 4א וואזשנער פּארשויןי פּשיייע
די דאזיגע פּאר װערטער האבּען זיך שטילערהייט אין א טאן
פון אבּשיי און דרך-ארץ אומעטום פארשפּרייטי
א סך חשובע געסט זענען נאך פארבּליבּען אין פּאלאץ אױף
דעם יום טוב פון די ?;אלערהייליגסטע" .+עס איז שון בי אונז א
מנהג פון לאנג אָף אז אין דער צייט פון דעם דאזגען יום טוב
פּראווען מיר א צערמאניע מיט גרויס פּאראד :ארום צויי א זייגער
אכמיטאג פארזאמלען זיך אלע חשובע בּעלי בּתּים פון שטאט איף
דעם וועג צום קלויסטער אדער פאר דעם בּית-עלמן װעלכער ליגט
אויף דעם בּערגיל פון שאַטעָניע .מיט בּוקעטען אין די הענטי כַּדי
צוֹ דאוונען אויף דער פרישער לופט און אבּצוריכטען די צערמאניעי
וי נאר דער נאכמיטאג האט זיך אנגיהױבּען זענען מיר בּיידע,
איך אין מאריי אוועקגיגאנגען אהינצו .איך האבּ אנגיטון מיין שווארץ-
ווייסע זשילעטקע .אויף די פיס האבּ איך גיטראגען נײיאינקע לאק-
שיך .אויף וועלכע איך האבּ אלע װיילע א קוק גיטון עס איז גראד
גיווען א שיינער טאגי און די גלאקען האבּען גיקלונגען .אומעטום
האט זיך געשטופּט א גרויסער עולםי וועלכער האט גיקלעטערט אויפץ
בּערגיל :פּוערים אין פּלאציגע היטלאך .יום-טובדיג גיקליידטע אר-
בּייטערפאמיליעסי יונגע מיידלאך מיט װייסע און גלאטע געזיכטער
װי די ווייסע זיידענע חתונה-קליידער פון דער כֹּלה  -דער קאליר
פון זייערע גידאנקען  --און יונגע לייט מיט בּוקעטען אין די הענטי
אלע זענען צונויפגעקומען אויף דעם קלויסטערוועג' װאו די אלטע
ליפּעס זענען גישטאנען אין איינעם װי א פארזאמלונגי קינדער זע-
נען גיזעסען אויף דער ערדי
עס געהט פארבּיי הער בּאָנעאַס מיט זיין מוטער .זײי געהען
גיארמט .הער בּאָנעאַס איז אנגיטון אין שווארצען .אויף זיין גע-
זיכט איז אויסגיגאסען אנ'אויסטערלישע איידעלקייט .איך פארנייג
זיך פאר זיי און נעם אראבּ דעם הוט -ער וויזט אן אויף דאס
גאנצע בּילד .וואס אנטפּלעקט זיך פאר אונזי און זאגט מיר אגב אורחא:
10

=דאס איז דער יום טוב פון אוֹנזער שטאטיע
די דאזיגע װערטער זענען גורם דערצו .אז איך טראכט זיך
א בּיסעל טיפער אריין אין דעם' ואס שפּילט זיך אבּ פאר מיינע
אויגען :די דאזיגע רוהיגע און פארדבקהטע בּאװעגונג ואס
וויקעלט זיך פאנאנדער אין דעם שויס פון דער יום-טובדיגער נאטורי
דורך די צרות פונ'ם לעבּען און די ארבּייט פון דעם גידאנקען בּין
איך גיווארען מיושבדיגער װי פריהער .-עס הױבּט זיך אן ארויסצו-
ארבּייטען אין מיין מוח דער גידאנק פון א כּללי דער גידאנק פון א
גרויסען קבּוץי ואס איז אומבּאגרעניצט הן אין שטח און הן אין
צײַטי א קיבּוץי אין וועלכען איך געה אריין אלס א טײלי וואס האט
ארויפגילייגט זיין שטעמפּיל אויף מיין רוחניותדיגען פּרצוף ,וואס לאזט
מיך נישט צו ווייט אוועקגעהען פון דעם כּלל-טיפּ ,און וואס שלעפּט
מיך מיט אין זיין ריכטונג :מיינע קרובים .מיינע חבריםי
נישט וייט פון דעם פּאראדנעם טױער פון דעם בּית-עלמן
שטעהט די בּאראָנעסע גרייי זי געהט אנגיטון אין איהר רייטקלייך,
אין װעלכען זי האט זיך האָלט צו בּאװייזען פאר'ן המון -דער
מארקיז מאַנטײאָן איז אויך דאָ .ער שטעלט ארויס זיין פּראכטפולע
פיגורי זיין שיינעם און ענערגישען פּנים .-פעסט און גיפאקטי מיט
די בּאוועגונגען פון סאפּארטסמען .אין שפּאַגעלנײע רייטערקאמאשען
און שווארצע בּלאנקענדיגע שטיוװועלי געהט ער ארום און שמייכעלטי
צווישען די אַנגיקומענע געסט זעהט מען אויך א גיוועזענעם מיניסטערי
א דעפּוטאטי װעלכער שמועסט איצט מיט'ן אלטען הערצאָגי עס
זענען אויך דא די הערען גאָזלאן און נאך אסך אנדערע חשובע
מענשעןי וועלכע זענען דעם היגען עולם לגמרי נישט בּאקאנט .אנ-
דערע פון זיי זענען מיטגלידער פון דעם אינסטיטוט און פון גרויסע
|
וויסענשאפטליכע גיזעלשאפטעןי אדער סתֹּם מיליאנערןי
נישט ווייט פון די דאזיגע קופּקעלאך ואס זענען אבּגיצאמט
פון דעם איבּעריגען עולם דורך א רויטע שוֹרה פון פּאראָבּקעס מיט
זייערע טרומייטערסי וועלכע הענגען זי איבּער די פּלײצעסי שטעהט
זיך אָן א זייט הער פאָנטאַ דער דאזיגער סוחר מיט לעבּענס-
מיטלעןי וואס איז אין דערזעלבּיגער צייט א בּעל-הבּית פון א שענק
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די פּני און דעם פּשוטען המוף
גישטאַפּעלט װי דער בּויך פון א
װי א מאָנומענט און רעדט נישט
כראקעט נאכאנאנד ארום זיך; עס

געפינט זיך אין דער מיט צװישען
זיין געזיכט איז בּלאס' פעט און
בּודדא .ער שטעהט אומבּאװעגליך
אויס קיין ווארט .ער שפּייט און
ארט איהם קיין זאך נישט.
בּיי דער דאזיגער צערמאניעי וואס האט דעם פּנים פון גארוי- -
סען יום טובי האבּען זיך צונויפגעמישט די בּכּבודיגסטע בּעלי-בּתּים
און די איינוואהנער פון דעם פּראלעטארישען קווארטאל .זיי וייזען
אויס אזוי פארשיידען און זענען דאך אזוי עהנלאך צואנאנדי מען
טרעפט אָן גאנץ גיוועהנטלאכע טיפּען טיפען פון א גאנץ יאהרי
אט איז אַפּאַלינע :א פריש אויסגיצוואגטע .אנ'אויסגיפוצטעי בּאגאסען -
מיט אָדעקאלאָן .די אויגען בּלישצען די הויט פון געזיכט איז זי"
בּער' און די אויער'ן רויטלען זיך בּיי איהר פון הינטער די האהר
אפיר .אין די טעג פון א גאנץ יאהר איז זי תּמיד באּיסעל בּרודיג,
און די גילענקען פון איהרע הענט זענען גרוי װי קאָרע פון בּוימערי
איצט טראגט זי זיידענע העניטשקעס .-עס פעהלען אױך נישט קין
שאָטענס אויף דעם בּילד :עס איז גיקומען בּריבּי מיט זיין חבר
טערמיטען .דעם וואלד-גנבי כּדי צו פארשטערען דעם יום-טוב דורך
זייערע אבּגילאזענע און נישט פאסיגע פיגורען און אט איז נאך
א פלעק :א פרי פון אנ'ארבּייטערי װעלכע האלט דרשות אין פאר-
זאמלונגען .און אויף וועלכע מען טייטעלט מיט די פינגערי

פוואס טוט זי דאי די פּלוניתטע!ע
 6זי גלױיבּט נישט אין גאט  2גיט עמיצער א זאָגי
אי ע רופט זיך אבּ א מאמע פון קינדערי  4דאס איז טאקע דער-
פעאר ,ווייל זי האט נישט קיין קינדעריע
 6אבּער זי האט דאך צוויי קינדעריע
 6נוי איז דאס דערפאר ע זאגט די פרויי אווייל זי איז קיינמאל
קראנק נישט גיווען-ע
און אט איז די קליינע אנטאַָאַנעטע .ואס דער גלח פיהרט
פאר'ן האנד :איצט מוז זי שוין אלט זיין א יאהר פופצעהן אדער
זעכצעהן -זי איז נישט גרעסער גיווארעןף לכל הפּחות מערקט מען
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דאט נישט .דער גלח פּײיאַ .ואס מורמעלט שטענדיג אונטער'
א ווייסינקער און ואוייכערי איז אויך עפּעס קלענער גיווארען -מען
זעהט בּאשיינפּערלאך .װי ער בּויגט זיך אלץ טיפער אראבּ צום קברי
בּיידע קומען זיי אן מיט דראבּנע טריטי
*אסברהי' אז מען װעט זי בּאלד אויסקורירען מען טוט
שטארק אין דעריין :ע
פיע ...מיינט איהר נישט אודאי יענעם אויסטערלישען אומ-
בּאקאנטען מיטעלי וועלכען מען װיל אױספּרוּוען ?עּ
נ8יין פון יענעם מיטעל איז גאר נישט גיווארען -איך מיין
דעם נייען דאקטארי וואס האט זיך בּאזעצט אין שטאט .און פון
וועלכען מען זאגטי אז ער האט זיך גינומען דערפאריע
 4דאס ארימע שעפעלע נעבּאך !ע
דאס כּמעט בּלינדע קינדי פאר וועלכעס מען דאגהט אזויי געהט
פארבּיי א פארגליווערטעי אזוי װי זי וואלט גיווען שטום און טױב
פאר אלע אנווינשענישעןי וועלכע בּאלייטען איהרי
נאך דער תּפילה טרעט איינער ארויס און נעמט דאס וארטי
דאס איז אנ'אלטער מאןי אנ'אפיצער פון דער עהרען-לעגיאן ער
האט א שוואכע שטיםי אבּער אנ'איידעל געזיכט.
ער רעדט פון די גישטארבּענעי' ואס מען איז היינט מכּיר
נשמות -ער דערקלערט אונזי אז מיר זענען נישט וי וייט פון
נישט נאר דערפארי װייל
זייי װי דאס דוכט זיך אונז אס
| אזוי זאגט אונז אונזער הייליגער גלױבּען און װייל עס
| איז דא א יענע װעלטי נאר מחמת אונזער לעבּען אױף
עדר װעלט דארף זיין דער פּשוטער המשך פון דעם לעבּען פון די
גישטארבּענע -מען דארף טון דאס ואס זיי האבּען גיטון .מען דארף
גלױבּען אין דעםי אין וואס זיי האבּען גיגלױיבּט .אױבּ מען װיל נישט
אריינפאלען אין טעותץ און פאנטאזיעסי מיר זענען אלע אויסגי-
בּונדען איינע מיט די אנדערעי מיר זענען אלע צונויפגיבּונדען מיט
דעם עברי מיר זענען אלע צונויפגיבּונדען מיט א בּאשטימטען סכום
פון מנהגים און גיבּאטען .מיר דארפען זיך אבּגעבּען אין דעם רשות
פוּן אונזער גיוועהנליכען גורלי וואס איז צוגיפּאסט צו אונזער טבע'
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מיר .דארפען געהען אויף דעם אויסגיטראטענען װעג און נישט צו"
הערען זיך צו די פארפירונגען פון דער נײיער װעלטי צו די פאר-
פירונגען

פון שנאה

און קנאה  -בּאזונדער

פון קנאהי'

דער

דאזיגער.

גיזעלשאפט-

נגע-צרעתי וואס איז דער פיינד פון די דער גרויסער
ליכער מעלהי דער דיסציפּלין:
ער איז אנשוויגען גיווארען -דער וידערקלאנג פון די דאזיגע
גרויסעי פּראכטפולע װערטער שװעבּט אין דער ארומיגער שטילקייט:
נישט אלע פארשטעהען דעם בּאטייט פון דעםי ואס איז אקערשט
ערשט ארויסגיזאגט גיווארען .אבּער אלע לעבּען אונטער דעם שטאר-
קען רושם' אז דא האט זיך גירעדט פון פּשטות' פון חכמה .פון גי-
הארכזאמקייט .און בּיי דעם הויך פון די דאזיגע װערטער איז דורך
די קעפּ פון די פארזאמעלטע אדורכגילאפען א בּאוועגונג' עהנליך צו
דער בּאוועגונג פון די זאנגען אין קארנפעלד בּיי דעם בּלאז פון א וויגדי
4ר דרשהנט גאראגאנ ,
 6יעי  2מאכט קרייאָן .א פארטראכטערי ע
טיק -ער לייגט דיר ארויס אויפ'ן טעלערל אלץ וואס דו טראכסט אין האף' -
צען -עס איז דא פארהאן אי שכל הישרי אי דרך ארץי מען פיהלט ,אז
מען װערט דורך עפּעס צונויפגיהאלטען עּ

 6מען װוערט צונויפגיהאלטען דורך די ארדענונגי ע זאגט בּאָנעאַסי
 6און והא ראיה אז עס איז אמתיע האלט קרייאָן אונטערי א6ז די
גאנצע װועלט זאגט דאס אייגענשי ל
 6כ'לעבּען :ע גיט בּענאָאַ א צוגאָבּי  וויבּאלד די גאנצע וועלט זאגט
עסי און מען רעדט דערפון נאכאנאנד ,היינט איך מיין * יע

ארום דעם אלטיטשקען גלח האט זיך פארזאמעלט

א רעדיל
גלח

וועלכער הערט זיך צו צו זיינע װערטער בּדחילו ורחימוי דער
קייט עטליכע פּירושים צו דער אױיבּען דערמאהנטער דרשהי
 4אודאיי ע זאגט ערי  6עיקר הדברי מען טאר נישטריידען קעגען
דעם אױיבּערשטען :אַי זעהט איהרי װוען עס ואלט נישט גיוען קיין
גאט בּרוך הוא אויף דער וועלט וואלט מען אפשר גיקאנט זאגען א סך
זאכען -װיבּאלד אבּער מיר האבּען א פאטער אין הימעלי מוזען מיר
אלץ אננעהמען פאר גוטי און אלץ וואס קומט איז מה טוב .אזוי װי עס
פלעגט זאגען דער ארכיבּיסקופּ .מען װעט מאכען תּיקונים' דאס אין
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קלאר װי דער טאג -ארימקייטי מלחמות' קהלשע אומגליקען און אי-
בּערקעהרענישען  --מען װעט דאס שוין פארריכטעןף מען װעט דאס
מתקן זיין .בּלי שום ספקי לאזט אונז נאר אליין .קינדערלאך .מישט
זיך נישט אריין .ווארום איהר קענט אלץ קאליע מאכען .מיר װעלען
שוין דערמיט פארטיג וערען .האט קיין צער נישטי אבּער נישט ראפּ-
טוֹם .נישט בּאותו רגעי ווארט אבּ א וויילענקעיע
יעי אודאיי ע בּרומען אלע אונטער אין איין קול.
מ4יט מאאל גליקליך װוערעןיע הױבּט דער אלטיטשקער ווידער אָן
 +מגלגל זיין צרות אין שמחות און ארימקייט אין רײיכקײיט! כ'לעבּען
דאס איז אאוממיגליכע זאך און איך װעל אייך טאקע תּיכּף זאגען פאר-
וואס :אז דאס וואלט גיווען אזוי פּשוט' ואלט מען דאס שין לאנג
גימאכטי נישט אזוי ?ע
די גלאקען הױבּען אן צו קלינגען עס שלאגט פירי דער
שפּיץ פון גלאקענטורם װוערט שוין פארכאפּט פון דעם נעפּילי הגם ער
ווערט שפּעטער פאר אלעמען פארטונקעלטי אין קלויסטער הױבּט זיך
אן די אבענדתפילה .-די שררות און די פּני פון שטאט הױבּען זיך
ארויף אויף די פּערד אדער זעצען זיך אריין אין די קאראטען מען
צופאהרט זיך אהיים .עס שימערירען די מונדירען און עס פינקעלט
מיט גאלד .אויף דעם שפּיץ פון דעם בּערגיל .וואו עס ליגען בּאגרא-
בּען די מתים בּאווייזט זיך נאך א מאל דאס קופּקעלע פון אונזערע
תּקיפים -איינציגװוייז שווימען זיי ארויף אין דער הויך און פארשוויג-
דען -מיר אבּער לאזען זיך אראבּ .בּיידע צדדים אבּער .סיי די פון
אױיבּען סיי די פון אונטען גיסען זיך צונויף אין איין איינציגע מאסע.
פון דעם
זיך אבּ אין דער טנקעלקײט
וועלכע צײכענט

אבענדי
זי זענען דער פאדערשטער חילי וואס בּאשירמט און בּאהיט אונזי
זי זענען די אייבּיגע ראַם .וועלכע נעמט ארום דאס לאנד פון אונזערע
אבות .זיי זענען די כּוחות פון דעם עברי וואס בּאשיינען איהם און בּא-
שירמען איהם קעגען דעם שונא און די רעוואלוציעס .און נישט קו"
זענדיג אויף דערויף :וואס אונזערע נשמות זענען אזוי פארשיידען.
איינע פון די אנדערעי זענען מיר דאך אלע עהנליך איינער צו די
4 8
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אנדערע דורך די גרויסקייט פון די כּלל-אינטערעסען און אפילו דורך די
קליינקייט פון אונזערע פּערזענליכע צילע -וואס וייטערי הױבּ איך
אן אלץ שטארקער צו פיהלען די דאזיגע אחדות פון דער מאסע אונטער
דער בּרייטער ממשלהי וועלכע רופט ארויס א געפיהל פון דרך-ארץ און
אבּשיי צו זיך -זי בּריינגט דער נשמה א מין שטאלצען טרויסט און
איז גינוי צוגימאסטען צו דעם סארט לעבּען .וועלכען איך פיהרי די
דאזיגע אחדות לייען איך ארויס פון מיינע אויגען גראד היינטיגען
אבענדי אין די שטראהלען פון דער פארגעהענדיגער זון .און איך פאל
פאר איהר כּורעים'
מיר לאזען זיך אלע צוזאמען אראב אין דער לענג פון די
פעלדערי וואו עס וואקסט די וייץי אין דער לענג פון די אױיבּסט-
גערטענער.

וואו

די פארפלאנצטע

בּוימער האלטען דערבּיי

פארטיג

צו מאכען זייערע פּרות  -די שמעקענדיגע בּליטען און די פרוכטען!
וואס פארשיינקען זיך .די פעלדער שפּרײיטען זיך אויס אין אומ-
ענדליכע סטעפּעס' וואס פארטונקלען זיך און לאזען זיך בּיסלאכווייז
אראב צו די בּרוינלאכע טאלען אונטער דער בּלויקייט פון דעם הימעל
מיט איהר גרינלאכען אבּגלאנץ .א קליין מײדעלע' װעלכע איז
אקערשט גיקומען פון בּרונען האט אװעקגישטעלט דעם עמער און
שטעהט אױף דעם בּרעג פון דעם װעג -זי שטעלט ארויס אפּאר
גרויסע אויגען און קוקט זיך ארום אויף אלע זייטען .ציקאװוע בא-
טראכט זי די מחנה' ואס געהט פארבּייי און איהה פּנימעל שיינט.
װי קליין זי איז' אזוי נעמט זיך דאך אין איהר קליינקייט ארום די
גאנצע בּרייטקייט פונ'ם בּילדי װוייל עס אין אין איהם דא אסדר'
פאּױער .ואס האט גיארבּייט נישט קוקענדיג אויף דעם יום טוב
שטעהט איינגיבּויגען איבּער די שוארצע שטיקער פון זיין פעלדי
ער הױבּט אויף דעם קאפּ פון דער ערדי וואס איז איהם אזוי עהנליך
און גיט קאעהר זיין געזיכט צו דער זון:
פון ואנען אבּער האט זיך פּלוצים גינומען דער דאזיגער
פּרשוין .עפּעס א מין משוגענער :װעלכער שטעלט זיך אנידער אין
מיטען וועג און איז זיך מכין צו פארצאמען דורך זיין פיגור דעם
מיר האבּען דערקענט דעם שמיד בּריבּיי װעלכער איז
דורכגאנג!
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עס לאזען זיך הערען

איצט שיכּור װי לוט און פאלט פון די פיסי 
א שארך און א זידלערייי
פװילסט דוֹ אפשר איך זאל דיר זאגעןי װאוהין דאס אלץ
פיהרט? ע שרייט ער וילד ארויס  --און עס ווערט פּלוצים אזוי שטיל,
אז מען הערט מעהר נישט' װי זיין קול 4 --דאס פיהרט צו אלדי
דאס איז די אלטע
שווארץ יאהר' צום כֹּף הכּלע פיהרט דאט!
צופוילטע גיזעלשאפט מיט די גזלות פון דיי וואס פארמאגען און די
נארישקייט פון יענעי וועלכע לאזען זיך ראבּעװוען! צו אלדי שווארץ
יאהרי זאג איך דיר' אין ד'רערד מיט די בּיינער! מארגען װעט
שוין זיין סאוף צו דעם אלעם .ווארט נאר אקארשט .מארגען וע
אין דעם דאזיגעם טומעל לאזט זיך הערען דער אויסגעשריי
פון א פרוי;
4ארשטומט זאלסט דוֹ װערען מיאוסער נפש איינער' מאך
פ
יִשטנ

אָן קיין שרעק!ע

אבּער דער שיכּור רייסט זיך אויף אלע כּלים:
מ6ארגען ! מארגען! מיינט איהר אז דאס װעט אלע מאל
אבּגילטען ! איהר זענט נישט װערט ואס די ערד טראגט אייך.
א מיתה משונה אויף אייך! אין ד'רערד מיט די בּיינער!ע
צוישען דער קאמפּאניע האבּען זיך גיפונען אזעלכע .אויף
|
| וועלכע די דאזיגע װערטער האבּען גימאכט א רושם .זיי האבּען זיך
שטילינקערהייט אבּגיטראגען .די ואס זענען געבּליבּען האבּען זיך
 מיטגעשלעפּט מיט דעם וואריאט און האבּען גימורמעלטי 4ער איז נישט נאר א רשע מרושע נאר פּשוט אַ משוגענער'
|
א חסר דעהי דער פּאסקודניאק !עּ
 6דאס איז א חרפּה און א שאנד!ע רופט זיך אבּ א יונגער גלחיל.
בּריבּי טוט זיך צו איהם א לאז:
פװילסט דו אפשר איך זאל דיר נביאות זאגען וואס עס װעט
א מאל זיין דו יעזואיט' דו פּארך איינער! נישטקשהי מען קען דיך
מיט דיין גאנצער משפּחה פאַרסמער'ס!ע
4זאגט עס אקארשט נאך א מאליע
דעם דאזיגען אויסגעשריי האבּ איך גיטון -איך האב
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אינסטינקטיוו אבּגילאזען מארי'ס אָרעם און זיך א ווארף גיטון צו דעם
מאוימדיגען פּארשוין .נאך דעם גימורמעל אין פּלוצים װידער גי"
ווארען מאדנע שטיל .בּריבּי איז פּלוצים גיווארען בּלייך פאר שרעק
און האט זיך אבּגירוקט.
דער עולם האט זיך אבּיסעל בּארוהיגט אוּן האט אנגיהוי-
בּען לאכען:
 4דו בּיסט היינט גיװען א מאלאדיעץ ? .האט מיר מארי גיזאגט,
אז איך האבּ זי צוריק גינומען פאר'ץ ארים -גיקומען א היים בּין איך
אּיסעל בּגילופין ,א שטאלצער און צופרידענער פון מיין גרויס
היינט ב
איך האבּ גיפאלגט דער שטים פון דעם בּלוטי דער.
בּריהשקייט.
גרויסער אינסטינקט פון מיינע עלטערזיידעס האט מיר צונויפגעדריקט
די פויסטען און האט מיך א וארף גיטון קעגען דעם אלגעמי".
נעם שונא.
נאך מיטאג בּין איך אוועקגיגאנגען הערען װי דאס מיליטער.
שלאגט זאָרעס -דאס איז גיען א פּאטדיאטישע מאניפעסטאציע'.
וועלכע בּאָנעאַס האט איינגעפיהרטי מחמת מיין אבּגילאזענקייט פלעג.
דורך די הױפּטגאסען פון שטאט איז
איך זי אפט פארפעהלען-
דורכגילאפען א הילכעדיגער קלאנגי וועלכער ,האט אנגעפילט די הער.-
צער פון די ארומשטייענדיגדע און בּאזונדער פון די יונגע לייט מיט
מאין התלהבות פאר די גרויסע אויפטואונגען אין קומענדיגע :יי
בּראש פון דער מחנה האט גישפּרײיזט פּעטראלום בַּיי דער רויטעה
פלאם פון די לעמפּלאך .ער אין גיװען בּאגאסען מיט א פאנטאס-
ו
7
טישער רויטקייט:
איך דערמאהן זיך' אז איך האבּ אין יענעם אבענד אסך גיק
דרשהנט' אפריהער אויפ'ן גאס און דערנאך אין דער היים :אונזער
גאס האט אין זיך א בּיסעל פון שטאט .א בּיסעל פון פעלדי א בּיסעל
פון אומעטום .עס איז דאס פארקליינערטע בּילד פון אלע גיזעל-
שאפטען אין אונזער װעלט ,וואס איז אזוי אלטי פּונקט אזוי װי מיין

פּרט-לעבּען איז א בּילד פון דעם לעבּען בּכלל.
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דער

שורדםש

יינמאל אין א יולי אבענד באווייזט זיך בּענאָא אויף
דעם שװעל פון מיין טיר און זאגט מיר :בּאלד
וועלען מיר האבּען מלחמהי
נייף ע ענטפערט קריאָף װעלכער אין גישטאנען
דערבּיי6 .איך װייס גאנץ גוט .אז עס װעט אמאל זיין מלחמה'
ווארום מלחמות זענען גיווען זינט די וועלט איז אוועלט -אבּער איצטער
אִי אין דער דאזיגער מינוט זאל פארקומען אזא גרויסע פּאסירונג?
עטי עס איז נישט אמת .ניין"ע
עס זענען זיך אוועקגיגאנגען אפּאר רוהיגע טעגי אזוי װי די
טעג פון א גאנץ יאהר .און מיט א מאל שװימט ארויף די גרויסע
נייעס און וואקסט זיך פאנאנדער :עסטרייךי סערבּיען דער אולטימאטום,
רוסלאנד -בּאלד האט מען שוין פון דער מלחמה גירעדט אין אלע ווינקלאך.
מען האט גיזעהעןי װי מענשען װערען צוטראגען בּיי זייער ארבּייט
פון דעם דאזיגען גידאנק .מען האט איהם געפיהלט הינטער די
טירען און די פענסטער פון די הייזער .:איינמאל א שבּת צי נאכט
בּעת איך און מארי האבּען נישט גיוואוסט וואס איבּערצוטראכטען!
אזוי װי דער סרוב פראנצייזען .און האבּען גירעדט גלאט אין דער וועלט
אריין' האבּען מיר דערהערט דעם שטאטפּויקער .װעלכער איז ארומ-
גיגאנגען פּויקענדיג אין די שטעטלאך און די דערפערי
 4.אויי  2גיט מארי א גישרייי

מיר געהען ארויס און מיר דערזעהען פון װייטען דעם רוקען
פון דעם אױספּױקער : דאס העמדעל איו בּיי איהם גיווען אויפגי-
בּלאזען .עפּעס אזוי װי דער װינד וואלט איהם א שטויס גיגעבּען

און געטריבּען צו פּויקען .און כאטש מען האט איהם שלעכט גיזעהען
אי קוים גיהערט' האט ער דאך געהענדיג דורך די גאסען גימאכט
א שטארקען און גרויסען רושם.
אין א װינקעל איז גישטאנען א רעדיל.
מ6אבּיליזאציע ! ע
קיין אנדער ווארט האט מען שוין נישט גיהערט :איך געה פון איין
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קופּקעלע צו דער אנדערע כֹּדִי גיוואהר צו װערען מכּוח דעם ענין
אבּער די מענשען ציהען זיך אבּ מיט פארשלאסענע פּנימער אדער
מיט אויפגיהױבּענע הענט .גיוואוסט האט מען שוין אפילו וואס דאס
בּאטייטי אבּער א קלארען חשבּון װעגען דעם האט זיך קיינער נישט
גיקאנט אבּגעבּען
מיר געהען אין הויף אריין און קומען דורכ'ן פירהויז אין
אונזער צימער .איך זאג צו מארי:
8עם ניינטען פאהר איך .איבּערמארגען :אכט א זייגער שטעל
ד
איך זיך .אין דער קאזארמע פון מאָטװיל.-ע זי קוקט מיך אן און
ווייס נישט וואס איבּערצוקלערעןי
פון דער גלעזערנער שאפע נעהם איך ארויס מיין מיליטערישען
פּאסי און לייג איהם אװעק אויפן טיש :מיר שטעהען בּיידעי איך
און מאריי צנויפגעדריקט איינער צום אנדערען און בּאטראכטען
זאלבּאנאנד די רויטע בּלעטלאך .אין וועלכע עס איז פארשריבּען דער
טאג .אין װעלכען איך דארף זיך שטעלען -מיר לייענען בּיידע
אות בּיי אוֹת' אזוי װי מיר ואלטען זיך אקערשט גילערנט
לײיענעןי

אויף דעם אנדערען טאג האבּען זיך אלע ארויסגישאטען אויפץ
גאס און מען האט גיכאפּט צייטונגען :דארטען איז גישטאנען .אז גאנץ
פראנקרייך איז פארכאפּט גיווארען פון איין איינציגע ציטערניש :דער
קליינער עולם .ואס איז גישטאנען ארום איז אריין אין שטארקע
התפּעלות .מען האט זיך אנגעקוקט איינע די אנדערע מיט גלאנציגע
אויגען און מען האט זיך געפיהלט .אז מען איז איינס -איך אליין האב
דערהערט וי איך רוף אויס, :דערווארט זיך אמאל" -אונזער גאנצער
פּאטריאטיזם איז ארויפגעשוואומען אויף דער אויבּערפלאך.
די גאס האט זיך צוהיצט .מען האט גידרשהנטי מען האט מסבּיר
גיווען .מען האט ארויסגיזאגט כּללים אין דעם פּרט פון מוסר -דורך
אונז איז אדורכגילאפען דער אבּקלאנג פון אלע גרויסע און קליינע
נייעס .אין די גאסען זענען ארומגיגאנגען די אפיצערען מיט אויפ-
גיהױבּענע קעפּ .מען האט גיבּראכט די ידיעה ,אז דער קאמאנדאנט
פון טראנשא האט זיך ווידער גישטעלט בּראש פון זיין חילי נישט קוקענדיג
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אויף זיין אלטקייט .מען האט גיזאגטי אז די דייטשישע ארמיעס זענען
אויף אונז אנגיפאלען פון דריי זייטען:
מען האט גישאלטען דעם דייטשישען קיסר און מען האט שין
הנאה גיהאט פון דער מפּלהי וואס ער װעט אין גיכען בּאקומען -אין
! די אויגען פון אלעמען האט פראנקרייך פּלוצים גיקראגען א פּנים פּון
א מענשען; מען האט גיקלערט וועגען זיין גרויסען לעבּען .וואס האט
זיך מיט א מאל אזוי בּולט אנטפּלעקט.
די מלחמה האט גימוזט קומעף נישט אויי מען האט דאס
גיקאנט וויסען פון לאנג אן ע זאגט קרייאָן:
הער בּאָנעאַס גיט דעם סך-הכּל פון דער וועלט-דראמא :
4מיר זענען אלע בּיו אהער גיווען אזעלכע שטילינקע און
רוהיגע מענשעלאך .אלע זענען מיר גיווען רודפי-שלום .און דאס איז
שוין דערגאנגען בּיז צו שטות .-איטליכער פון אונז איז גיווען קאליינערהייליגער :קיינער האט אין פראנקרייך שוין מעהר נישט גירעדט פון
נקמה און קיינער האט דאס נישט גיוואלט .קיינער האט אפילו נישט
גיטראכט וועגען דעםי אז מען זאל זיך לכל הפּחות צוגרייטען צו דער
מלחמה .מיר האבּען אלע גיטראגען בּיי אונז אין הארצען דעם חלום
פון דעם מענשליכען גליקי דעם חלום פון פּראגרעס -און דערװיילע
האט דייטשלאנד שטילינקערהייט אלץ צוגיגרייט .כּדי א ווארף צו טון
זיך אויף אונז בּשעת הכּושר -אבּעריע האט ער מוסיף גיווען אריינ-
פאלענדיג אין התלהבותי מ6ען װעט שוין איהם אנרייבּען א מאָרדע ,און
| א סוף אנ'עק !עּ
אומעטום האט מען געשפּירט א פארלאנג נאך העלדישקייט און
אויסטערלישע מעשים -אומעטום האט מען געפיהלט' אז עס שטעהען
אן נאַפּאלעאָנישע צייטעןי
מעהר נישט די טעג און די אבענדען זענען געבּליבּען די אייגענע
וי פריהער .:אחוץ זיי איז אלץ גישטאנען קאפּויר און האט אויס-
גיזעהען .אז עס לעבּט אויף דערװויילע -די ארבּייטער האבּען ארומ-
גישמייעט און גידרשהנט .ארומגעהענדיג ליידיג' מיט די הענט אין די
| קעשינעס :מען האט אפילו בּאמערקט גאנץ קליינע שינויים אין אונזער
טאל און אויף אונזער הימעל:
11

אין אבענד האט מען גיזעהען די קיראסירס פון אונזער גארניזאן
ארויסגעהענדיג פון קאזארמע אויפ'ן גאס .:געדיכטע מחנות פון יונגע
רייטער האבּען זיך גיטראגען אִיבּער די גאסען .און האבּען פארהילכט
דעם בּרוק מיט זייער קלאפּעריי .און הינטער זיי האבען זיך גיצויגען
לאנגע שורות פון פארשיידענע ואגענס  --ואגענס מיט פוראזש
וואגענס פון דעם פּאלקי און סתּם וואגענס -דאס אלץ האט גיבּראזגעט
און גיטראסקעט אהן א סוף -אויפץ טראטואר זענען גישטאנען שורות
מיט מענשעןי וואס האבּען דאס אלץ בּאטראכט .:מיט א מאל האט זיך
פון דעם עולם גילאזט הערען א הוררא :דורך די פערד און די מענשען
איז אדורכגילאפען א ציטער .די רייטער האבּען זיך אויפגישטעלט אין
די זאטלען .און אז זייזענען צוריק אוועקגיפאהרען .זענען זי עפּעס גיווארען
גרעסערי אזוי וי זי וואלטען שוין צוריקגיקומען מיט א פארטיגען נצחון:
 6אוי האבּען דאס די פראנצויזען א בּיסעל האָלט מלחמה ! ע רופט
אויס מארי א צוקאכטע און דריקט מיר דעם ארעם מיט אלע כּוחות-
וואס ווייטער אלץ מעהר זעהט מען װי איינציגע פארשוינען
אדער גאנצע קופּקעלאך פאהרען אװעק צו זייערע קאזארמעסי אזי
וי עמיצער װאלט מיט אנאומבּרחמנותדיגער האנד לוט א פעסטען
פּלאן גיווארפען גורל און ארויסגיכאפּט פון דער בּאפעלקערונג אמאל
דעם און אמאל יענעם .וואס װײיטער .איז די בּאפעלקערונג אלץ
שיטערער גיווארען ארום די פרויען אין דער מיטען
דער טומעל איז גיוואקסען פון טאג צו טאג עס האבּען זיך
מיט א מאל אנטפּלעקט אלע יענע מיטלעןי װעלכע מען האט אנגינומען
שוין פון לאנג אן ; נייע מודעות האבּען בּאדעקט די אלטע ; מען האט רעק-
ווערירט חיות' עופות און פארשיידענע וואהנונגען; עס זיינען אראבּ-
גיקומען קאמיסיעס; מען האט אויסגעצאהלט געלד; עס האבּען זיך גע- -
טראגען מיט א הוזשעריי אויטאמאבּילען איבּער די גאסען ; דאס לעבּען
פון א סך מענשען האט זיך איבּערגיקערט מיט'ן קאפּ אראבּ און מיט
די פיס ארויף; אסך אלטעי איינגעפונדעװעטע גיוואהנהייטען זענען
פּלוצים איבּערגעהאקט גיווארען -אבּער אלע דאגות זענען פארטרי-
בּען געווארען דורך דעם בּליאסק פון איין איינציגער האפענונג .מען
האט גיקוואלען און געקליבּען נחת פון פראנקרייכס מיליטערישער
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=ארדנונג און צוגיגרייטקייט .פון פראנקרייכס מיליטערישע שיינקייט:
אויף די ראגען פון די גאסען פלעגען זיך אפטמאל בּאוייזען
פּארשוינען אין נייע מונדירען -הגם מען האט זי גיקענטי האט מען
זיי דאך נישט גיקאנט דערקענען .-אט איז דער גראף ארשאן א רע-
זערוועאפיציר .אט איז דער דאקטאר בּאַרדו א מאיאָר פון דער צוויי-
טער קלאס -צו זײי אלעמען האט מען זיך פארהאלטען מיט אמין
יראת הכּבוד . דער אדיוטאנט מארקאסעןי א שפּאגעל נייאינקער ,איינ-
גיטונקט אין רויט און אין בּלאה .מיט גאלדענע עפּאלעטען האט זיך
פּלוצים גיווארפען אין די אויגען אזוי װי ער וואלט אקארשט ערשט
ארויסגיוואקסען פון דער ערד .מען האט גיזעהען פון דער וייטען
וי ער בּאכּישופט די קאמפּאניעס פון די ווייסע חברהניקעס און גאסען-
קונדיסים .אזוי װי עפּעס א שררה ,וואס איז אראבּגיקומען פון אויס-
לאנד .מיט אכט טאג צוריק האבּען די אייגענע קונדיסים גיווארפען
אויף איהם שטיינערי
 4די גאנצע װעלט .סיי די גרויסע .סיי די קליינעי אלע װערען

סאלדאטעןי * מאכט א פראסטע פרוי מיט א מינע פון נצחון:
אנ'אנדער פרוי זאגטי אז עס װערט גיבּארען א נייע וועלט.
פון פרייטאג אן בּין איך גאנצען פארנומען גיווען מיט מיין
אוועקפאהר .אין יענעם טאג זענען מיר גיגאנגען איינקויפען שוכווארגי
מיר האבּען נישט גיקאנט זיך גינוג אנקוקען איף די שיינע
איינריכטונג פונ'ם זאלי וואס איז לכתּחילה גיווען א זאל פון א קינע-
מאטעגראף :און דערנאך מגולגל גיווארען אין א שפּיטאל פון דעם
רויטען צלם.
 6מען האט אן קיין זאך נישט פארגעסען * האט גיזאגט מארי
בּאטראכטענדיג די בּעטען די מעבּעל און די טייערע קאסטענסי וואס
זענען אנגיווארפען גיווען אין איין איינציגען הויפען .-דער דאזיגער
טייערער מאטעריאל איז דערנאך פון א קאמפּאניע סאניטעטססאלדאטען
אוועקגישטעלט גיווארען אויף זיין ארט אין דעם בּעסטען סדר -די סאני-
טעטס סאלדאטען האבּען אונטער דעם בּאפעהל פון דעם יונגען װאַרען
לוט דעם פראנצויזישען שטייגער זיך גענומען דערצו און מיט חשק
און גישמאק גיארבּייט:
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ארום שפּיטאל האט זיך גירודערט.
אויפגיבּויט גיווארען

תּוך כּדי דבּור איז דארט

א שיינקעל אויף דער פרישער

לופטי

אפּאלינע

פלעגט אפט אהינצוקומען כֹּדי אנצוגרייטען זיך מיט משקהי זינט
דער בּהלה פון דער מאבּיליזאציע איז פאר איהר איטליכער טאג גיווא-
רען א יום טוב -זי פלעגט זיך קומען צושלעפּען מיט די פלעשלאך
אין איהר קורצינקע און דיקע ארעמס און די רױטע שפּיצען פון
איהרע בּאקענבּיינער זענען גיווארען נאך רויטער -זי פלעגט זיך
שאקלען און געהען נאך איידער זי האט גיטרונקעןי
קומענדיג א היים זענען מיר .װי דער שטייגער איזי פארבּיי-
גיגאנגען פאר דעם קאפעהויז פון פאָנטאנען -ער איז גיווען שטארק
פארהאוועטי און אויף זיין געזיכט האט זיך בּרייט פאנאנדערגיגאסען
א פעטער שמייכעל .ער איז גישטאנען אין א וואלקען פון ציגארען-
און פּאפּיראסען-רויך :פון װעלכען עס האבּען זיך ארויסגעריסען די
קלאנגען פון דער מארסעליעזע :ער האט צוגינומען נאך א סך משרתים
און ער אליין האט זיך ממש צוריסען אויף שטיקערי ער איז ארומ-
גילאפען אהין און אהער און האט משמש גיװען דעם עולםי דער
גאנצער מצב האט פון זיך אליין גיבּראכט דערצוי אז זיינע עסקים
זענען גיגאנגען גוט:
אין אונזער גאס איז אלץ שטיל און פּוסט גיװוען װי פריהערי
די ציטעריגע קלאנגען פון דער מארסיעלעזעי װעלכע מען האט גע-
שפּילט פון דערווייטענסי זענען בּיסלאַכװײז אבּגישטארבּע -מען האט
אױף זין
כּוחות
אלע.
גיהערט װי בּריבּי בּראזגעט מיט
קאװואַדלע .אויף די הייזער ליגען די זעלבּע שאטענס װי אלעמאל'
בּלאָנקען ארום דיזעלבּיגע ליכטער .-נאך א זעקס טאג פון א שלא-
כּדרך-הטבעדיגער איבּעקעהרעניש האט דאס גיועהנליכע לעבּען פון
א גאנץ יאהר משמעות אנגינומען דיזעלבּיגע פארמעס װי גיווען -עס
האט אויסגעוויזען .אז אין אונזער ווינקעלע האט דער עבר גובר גיווען
דעם איצטיגען מאמענטי
איידער מיר האבּען אנגיהױבּען צו קלעטערין אויף די טרעפּ
האבּען מיר בּאמערקט דעם שווערען גוף פון קרייאנען .וועלכער איז
גישטאנען איינגיקארטשעט בּיי דער טיר פון זיין ווארשטאט .ער האט
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 -זיך גיעוסקט

ארום דער

לאמפּי

װעלכע

איז גיווען ארומגערינגעלט

פון מאשקעס און האט גראד גיהאלטען דערבּיי ארויפצוזעצען איף
 א שטעקעל א שטיק שמאטע -דאס האט גיזאלט זיין א סגולהקעגן די פליגען -ער איז גיווען שטארק פארטון .און פון זיין האלבּ
אפענעם

מויל

האט ארויסגיהאנגען

א פייכטע

צונג.

דערזעהענדיג

אונן

האט ער אוועקגיווארפען זיין ארבּעט :ער האט א זיפץ גיטאן און גיזאגט ;
נו איז דאס א בּיסעל א האלץ :נישט קיין מעסער דארף מען
דערצו נאר א פאדים .מיט וועלכען מען שנייט איבּער פּוטעריעּ
ער האט שוין גיהאט אנגיווארען דעם מוט און האט זיך אויפ-
גיהױיבּען פונ'ם ארט .עס איז איהם פלוצים אריינגיקומען אניאנדער
גידאנק אין קאפּי מיט א פּנים' בּאלויכטען פון דעם שיין פון דער
לאמפּי האט ער אויפגיהויבּען די האנד און מיר א פריינדליכען פּאטש
גיטאן איבּער פּלײצע!
 6צום אנהויבּ האט מען כּסדר גיטענהט :מלחמהי מלחמהי נו
גוט .איצטער א האבּען מיר שוין די מלחמהי האַי וואס מיינט איהר ?ע
|
אין דער היים זאג איך צו מאריען

א
2

 4נאך דריי טעגי עּ

מארי געהט ארום אין צימער און רעדט נאכאנאנד צונייהענדיג
די מעטאלענע קנעפּ צו מיין נייען ראַניעץי א פּנים' אז זי האט זיך
גיסטארעט צו פארטרייבּען מיינע אומעטיגע גידאנקען זי האט גי-
טראגען א בּלאהען און אבּגעניצטען זשאקעטעל .פון וועלכען עס האט
זיך ארויסגיזעהען איהר בּלױיזער האלזי זי האט פארנומען א גרויסען
ארט אין צימער .זי האט מיך גיפרעגט װי לאנג איך װעל בּליבּען
ווייט פון דער הייסי און אזוי װי אלעמאל בּיי דער דאזיגער פראגע
האט זי מיניה-וּביה אליין גיענטפערט, :דו אליין ווייסט אויך נישט .מן
אּראסטער
הסתּם" -זי האט בּאדויערט .וואס איך בּין נישט מעהר װי פ
סאלדאט אזוי װי אלעי זי האט אבּער גיהאפטי אז פאר דעם קומענדיגען
ווינטערי װעט שוין אלץ זיין פארענדיגטי :איך האבּ געשויגען זי
האט גיווארפען אויף מיר בּליקען פון דער זייט און האט מיך פאר-
שאטען מיט פארשיידענע נייעסי ואס זי האט אנגיזאמעלט פאר דער
גאנצער צייטי
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 4דו ווייסט .דער יונגער גלח איז אוועקגיגאנגען אלס א פּרא-
סטער סאלדאט .װי אלע גלחיםי און דער מארקיזי וואס איז שין
אייגענטליך אין גאנצען פּטור פון סלוזשבּע :וארום נאך מיט א יאהר
צוריק האט זיך פארענ/יגט דער סראָקי אין וועלכען ער בּאדארף זיך
שטעלען האט געשריבּען דעם

מלחמה-מיניסטער.

אז ער װיל פארט

געהען דינען .אבּער דער מיניסטער האט איהם גידאנקט אין א בּא-
זונדערען בּריףי ע
זי האט איינגיפּאקט און צוגיבּונדען מיט שנירלעך װעש און
עסענווארג אזוי װי פאר א נסיעהי
4דא האסט דו אלץי ואס דו בּאדארפסט -עס װעט דיר קיין
זאך נישט פעהלען -דו זעהסט דאךיע
זי האט זיך צוגעזעצט און א זיפץ גיטאן.
 6נאך אלעמען איז דאך די מלחמה א סך שרעקלאכערי איידער
מען שטעלט זיך דאס פאר .ע
אפּנים .אז דאס הארץ האט איהר גיזאגט .אז עס װעלען קומען
שרעקליכע פּאסירונגען .איהר געזיכט איז גיווען בּלאסער װי אלע-
מאל .די גיוועהנליכע מאטקייטי ואס אין גילעגען תּמיד איף די
שטריכען פון איהר פיזאנאמיעי איז גיווען פול מיט הןף די זשאס-
נעס פון איהרע אויגען זענען גיווען ראָזא רויט .זי האט א שוואכען
שמייכעל גיטון און גיזאגט:
 4עס זענען פארהאן יונגע לײט צו  81יאהר'װאס האבּען זיך
גישטעלט .אבּער נאר פאר די צייט פון דער מלהמה .זיי זענען טאקע
גירעכט :שפּעטערי אין לעבּען .װעט עס זיי צוניצקומעןי ע
מאנטאג האט מען זיך נאך ארומגיפּאָרעט אין שטובּי וועלכע איך
האבּ צום סוף פארלאזען ארום פיר א זייגערי איך האבּ זיך גילאזען
קודם כֹּל צום ראַטהױז .און פון דארטען האט מען שוין גידארפט געהען
צו דער בּאהן:
אין ראטהויז האט זיך בּאוועגט א קופּקעלע פון פּארשוינען .וואס
האבּען זיך אלע גיפונען אין דעמזעלבּיגען מצב װי איך .אלע האבּען
זי גיטראגען אויף די רוקענס פּארשנורעװעטע פּעקלאך .און פון די
פּלײצעס זענען בּיי זיי אראבּגיהאנגען נייע שטיװעל .איך בִּין
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ױ
! צוגישטאנען צו מיינע חבריםי כּדי צו ווערען איינער פון זיי טודאר האט
גיטראגען אויפן קאפּ א היטעלע פון אנ'ארטילעריסט .מיעלװאַק איז
גיווען שטארק צוטראגען .אקוראט װי אין זיין גישעפטי ער האט
גיהאלטען אין האנד א פּאק מיט פּאפּיערען און האט פארבּיטען זיין
פּענסנע מיט בּרילען -דאס האט בּאטייט .אז ער װעט בּאלד מיט מזל
אנטוּן א מוּנדיר .איטליכער האט גירעדט פון זיך און האט גיגעגבּען
פארשיידענע ידיעות מכֹּח זיין פּאלקי זיין קאזארמעי און אנדערע
פּארזענליכע ענינים'
אין דער מיט פון דעם גאנצען טומעל איז גישטאנען אנ'אדיו-
טאנט .א ממונה איבּער די וואפען .אין א נייען און ציכטיגען מונדיר
פון אנ'אקטיווען אפיציר : וואס איז נוגע צו מירי * זאגט ער 6 .בּלײבּ איך
אין דער היים .לט דעם ארט ואס איך פארנעם אין דער ארמיע,
האבּ איך א לגאטע :קיינער האט נישט דאס רעכטי מיך אוועקצושיקען
אויף דער פראנט .ל
מען האט לאנג גיווארטי און עס זענען פארבּייגיגאנגען גאנצע
שעה'ן אין דער דאזיגער וארטענישי עס האט זיך פארשפּרײיט א
קלאנג .אז מען װעט ערשט מארגען ארויסגעהען -פּלוצים איז גיווארען

שטילי אלע האבּען זיך אויפגישטעלט און גימאכט פַּאד קאָזיראָקי .עס
איז אריינגיקומען דער קאמענדאנט פון טראַנשאָי
די װײבּער האבּען זיך אבּגירוקט .א פארשוין אין ציווילע
קליידער .וואס האט שוין לאנג אױיסגיקוקט נאך דעם דאזיגען אפיציר
איז צו איהם צוגיגאנגען און האט איהם מיט דער היטעל אין דער
האנד עפּעס שטילערהייט גיזאגט.
 8אבּער ליבּער פריינדי * האט דער קאמענדאנט אויסגירופען אין
ראפּטום אבּגיטראטען פון דעם פּארשוין מיט דער בּקשה+ .עס לוינט
זיך גארנישט :אין צוויי חדשים איז א סוף צו דער גאנצער מלחמה ול
דער קאמענדאנט איז צוגיגאנגען צו אונזי איף זיין היטעל
האט ער גיטראגען א ווייסע קאקארדעי מען האט גיזאגט אז ער איז
דער ממונה אויף די בּאהנען:
ער האט פאר אונז גיהאלטען א קורצע אבּער רושם-פולע פּאט-
ריאטישע דרשה' ער האט גירעדט פון דעם יום הדיןי אויף וועלכען

:
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אזוי פיעל פראנצויזישע הערצער האבּען אזוי לאנג גיווארט .און האט
אונז מבטיח גיווען .אז שפּעטער וועלען מיר זיך האלטען גרויסי וואס
מיר האבּען גילעבּט אין אזעלכע צייטען -בּקיצור .ער האט אונז אריינ-
גיבּראכט אין א ציטער פון התפּעלות .צום סוף האט ער מוסיף גיװען
גיזעגענט זיך מיט אייערע פאמיליעס און מיט אייערע קרובים.
מיט װײיבּער איז איצט אויס :און מיר דארפען שוין טאקע תּיכֹּף געהען:
ווארום איך בּאלייט אייך בּיז צו דער בּאהן .ע
אין דעם גרויסען זאל איז גיווארען א גירודער--צום לעצטען
מאל .מען האט גיהערטי װי מען קושט זיך בּיים גיזעגענען זיך' און
וי מען גיט בּרכות און אנווינשענישען אויפץ ועגי
איך האבּ זיך צוקושט מיט מארי און גילאפען אניאגען מיינע
חברים .וועלכע האבּען זיך שוין פארזאמעלט לעבּען דעם גרויסען וועג.
מען איז ארויסגיטראטען צו פיר אין א שורה -אלע טראטוארען
זענען צוליעבּ אונז גיווען בּאזייט מיט מענשען אין דער דאזיגער
מינוט האבּ איך געפיהלט א שטארקע התפּעלות און א ציטער פון העל-
דישקייט איז מיר אדורכגילאפען דורכץ ליב
בּיי א ראג פזן גאאס האבּ איך דערזעהען קרײאָנען און מאריען,
וועלכע זענען גילאפען פארויסי כּדי אבּצוהיטען אונזער פארבּייגאננג.
זי האבּען מיר צוגעוואונקען:
4װערט נישט אן דעם מוט .קינדער! נישטקשה' איהר װעט
נישט שטארבּען יהאט אונז קרייאן צוגירופען.
מארי האט גיקוקט און געשוויגען זי האט נישט גיקאנט ארויס-
ריידען קיין איינציג ווארט.
דער פעלדפעבּעל מארקאסען האט גישפּאנט לעבּען דער אבּטיי-
לונג און האט קאמאנדעוועט:
 8טריטווייזי איינס .צוויי! 2
מיר זענען אדורכגיגאנגען די גאסען פון אונזער שטאט .אויף
וועכלע עס האט זיך שוין אראבּגילאזט דער אבענד .לעבּען מיר האט
גישפּרײיזט א פּוױער .און האט אלץ גישאקעלט מיט'ן קאפּי פאר אונז
איז גילעגען אױסגישפּרײט א שווארצלאכע בּרייטקייט .מיר האבּען
פארלאזען /א גאנצע װעלט אין גרויסע טריט .װעלכע האבּען זיך
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 צונויפגיגאסען אין איין איינציגע טראט .און אין דער מיט פון דעם! אלעמען האט דער פּױער גיזאגט אומקלארע וװוערטער:
איז דאס א בּיסעל א מהומה! איך האבּ נאך גאר קיין צייט
נישט גיהאט דאס אלץ צו בּאנעהמען מיט'ץ שכל .מען זאגט .אז עסזענען פארהאן אזעלכע מענשעןי וואס פארשטעהען אלץי וואס עס טוט
זיך דא אבּי עטי איך גלויבּ עס נישט :עס איז נישט אמתי
און אט איז די בּאהן -מען שטעלט זיך נישׂט אבּ .מען האט
פאר אונז בּרייט פאנאנדערגיעפענט דעם געלען שלאגבּוים .װעלכען
מען הױבּט קיינמאל נישט אויף .מיר שפּרײיזען אריבּער רעלסעס און
שפּאלעס .און מען שטעלט אונז אװעק אױיף אגרויסען .אומעטיגען
פּלאץ .וואס איז בּאדֶעקט מיט אייזערנע סלופּעס -און מיט אמאל
 זעהען מיר .אז מיר זענען אליין.די שטאט איז געבּליבּען הינטער אונז  די שטאט און דאס
'
לעבּען .דאס אלץ איז געבּליבּען אויף דער אנדער זט פון דעם
דאזיגען אומעטיגען פעלד .וואס איז בּאצויגען מיט א גאנצען נעץ
| פון נעפּיל.פון רעלסעס .פון שטעזשקעס און פארשיידענע נידעריגע
 גיבּייען .אין איינעם מיט דעם בּין-השמשות לאזט זיך אויף אונז| אראב די קיהלקייט פון אבענד .זי פאלט איף אונזערע הייסע
| קערפּערס און אויף אונזערע התפּעלות .מען ציטערט פון קעלט.
| מען ווארט :עס ווערט טונקעל ,און דערנאך שווארץ .די נאכט האט
| אונז פארשפּארט אין איהר אומענדליכע ענגשאפט .עס טרייסעלט
א צאהן אן א צאהן און מען זעהט שוין לחלוטין גאר נישט .קוים
ו-ואס עס פּינטעלט מיר אין די אױיגען א מין טונקעלע בּאװעגונג
ו אֶונטער דעם דאך פון די וויסטע און פּוסטע זאלען.אין וועלכע מען
| טאפּעט ארום; קוים וואס איך הער א גירויש פון שטימען און איך
!דערשפּיר א ריח פון טאבּאק .אמאל דא און אמאל דארט גיט
פּלוצים א שיין דאס פלעמיל פון א שװעבּעלע אדער דער רױטער
פּינטעל פון א פּאפּיראס און א געזיכט װערט בּאלויכטען און מען
ווארט ,בּיז עס װערט אזש נודנע ווארטענדיג .מען זעץ זיך צו
אויף דער ערדי מען דריקט זיך צונויף איינע צו די אנדערע  --אין
| דער טונקעלקייט און פּוסטקײט פון דער נאכטי
9
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אין עטליכע שעה ארום קומט אריין דער פעלדפעבּעל
מארקאסען מיט א לאמטערנע אין דער האנד און הױבּט צו ציילען
און אויסצורופען די נעמען .דערנאך געהט ער וידער אװעקי און
עס הױבּט זיך װוידער אן די סדרה פון ווארטעניש.
צעהן א זייגער אין אבענד האט מען אנגיזאגט דעם אנקומען
פון דעם אמתן פּאיעזד .פריהער זענען מיר עטליכע מאל אומזיסט
אויפגעשפּרונגען .איצטער איז ער טאקע איף אנ'אמתן אנגיקומען
אנ'אנגיבּלאזענער ,אין גאנצען א רױטער און א בּלאהער :ער איז
שוין אנגיפּאקט מיט מענשען און לאזט פון זיך ארויס משונהדיגע
קולות .ער שטעלט זיך אבּי און דער פּלאץ װערט מגולגל אין א
גאס .מען זעצט זיך אריין אין די וואגאנעס' און מען קלײבּט זיך
אויס אנ'ארט פאר די זאכען בּיי דעם שיין פון קליינע לאמטער-
לעך .וואס טאנצען ארום בּאלד דאי בּאלד דארטי זעהט מען אויף
די װענט פון די וואגאנעס אויסגימאלט מיט קרייט חזרשע קעפּ
אין שפּיציגע קאסקעס מיט דער אויפשריפט* :קיין בּרלין !*
דער פּאיעזד פאהרט זיך .מיר שפּארען זיך אלע צונויף צו די
פענסטער און פּרוּווען ארויסצוקוקען -איבּער דעם בּריק סטארען מיר
זיך צו כאפּען א קוק אויף די מענשען פון אונזער שטאט.י צװישען
וועלכע מיר האבּען פארבּראכט אונזער לעבּעןף און װעלכע שטעהען
אפשר אין ווארטען אונז אבּי אבּער פאר די אויגען מישט זיך אלץ צו-
נויף צו איין איינציגען געשװיבּעל .מיר פאלען צוריק צו אונזערע
פּלעצער -אז מיר װערען שוין אין גאנצען איינגישלונגען פון דער
קלאפּעריי פון די רעדערי הױבּט מען אן פאנאנדערלייגען די זאכען
מען זוכט זיך אויס גאעלעגער צום שלאפען :מען רויכערטי מען טרינקט,
מען רעדט :דער שטייג פון ואגאן .אין װעלכען מיר זיצען איז
שלעכט בּאלויכטען און פארצויגען אין גאנצען מיט רויך .עֶר איז עהנ-
לאך צו א װינקעל פון א שיינקי וואס װערט פארטראגען אין אומבּא-
קאנטע מקומות.
עס זשומען די רעדערי און עס זשומען צום טאקט עטליכע
שמועתן -מיינע שכנים ריידען מכּוח דער לאנדווירטשאפט .פון דער
זון און פון רעגען -אנדערע פריילאכע יונגען פון פּאריז ריידען פון
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זינגערס אין קאפע-שאַנטאַנען:
מױיל .ואס איז אנגישפּארט
איך בּאטראכט די פּרטים פון
אן די גיוװועזענע צייט .װאו

בּאקאנטע פּארזענליכקייטען .בּאזונדער פון
אנדערע אבּער שלאפען מיט אנ'אפענעם
אן עפּעס -דאס טרייסלען ארט זיי נישט.
דעם לעצטען טאג און דערמאן זיך אפילו
עס האט גאר נישט פּאסירטי
מען איז גיפאהרען א גאנצע נאכט -װען נישט װען האט עמי-
צער בּיי סאטאציע אויפגיהױבּען די שױבּ פון פאענסטערי אין דער
טרוקענער לופט פון דעם וואגאן פלעגט זיך אריינרייסען א פייכטער
הויך .מען האט גיזעהען א געדיכטע פינסטערנישי און אין דער מיט
פון איהר ארומטאנצענדיג די לאמטערנע פון א קאנדוקטערי
עטליכע מאל איז מען לאנג געבּליבּען שטעהעןף מען האט גי-
דארפט פארבּיילאזען פּאיעזדען מיט אקטיווע סאלדאטען .אויף סאטא-
ציע' אוואו מיר זענען גישטאנען שעהץ לאנגי האבּען מיר גיזעהען
עטליכע אזעלכע פארבּיי פליהען -צוליעבּ דער גיכקייט האבּען זיך
פארמישט די ליניעס פון די פענסטער און די טירען .מען האט מעהר
נישט געזעהען וי איין איינציגען קנויל פון סאלראטען :און אז דער
בּליק איז יע אמאל אריינגידרונגען אינעווייניג האט מען בּאמערקט א
לאנגע ציטערדיגע ליניע .איינגיטונקט אין רוט און אין בּלאה .לאנגע
כוואליעס פון מענשעןי צונויפגיסענדיג זיך איינע מיט די אנדערעי הא-
בּען זיך אלע גילאזען אין דער ריכטונג פון דער גרעניץ.

די בצויערן
יך זענען שטעהען געבּליבּען בּאגינען -מען האט אונז
גיזאגט :אט דא איז דאסי /
גענעצענדיג און קלאפּענדיג מיט די ציינער זענען מיר
ארויסגיקראכען פון די וואגאנעס אויף שאווארצלאכער
און פארנעפּעלטער פּלאטפארמע :מיר זענען אלע גיווען איינגיוויקעלט
אין שלייער פון א געדיכטען נעפּיל .ועלכען עס האט פון דער װיי-
טענס אדורכגעריסען דאס פייפען פון לאקאמאטיווען -מיר זענען אליין
גיווען שווארצלאך און גישטאנען װי די שאטענס :אױסגיפּאקט פון די
וואגאנעס האבּען זיך די דאזיגע שאטענס צונויפגעדריקט אין הויפענס
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און גיווארט װי אױיסגיפּאקטע סחורות אין דעם ווינטערדיגען פריהמאר-
גע מארקאסען .וועלכער האט ערשט גידארפט קר די נויטיגע
בּאפעהלען ,איז צוריקגיקומען.
6ט אהינצו דארף מען געהעױיע
א
ער האט אונז אויסגישטעלט צו פיר אין א שורהי
6ארויס ! און שטעלט זיך אקערשט אויף! און בּיי טראט!
פ
מיר דארפען דאך עפּעס ווייזען וואס מיר זענען הא ? עּ
די אבּגימאסטענע טריט נאכ'ן טאקט האבּען אונז אויסגיצויגען
די פיס .אזוי אז איין פוס האט זיך פון זיך אליין אנגיקייטעלט אָן דעם
אנדערען .-דער פעלדפעבּעל איז גיגאנען פון דער זייט .אין דער לענג
פון דער אבּטיילונג .עמיצער פון אונזי וועלכער האט איהם גוט גיקענט
האט זיך גיווענדט צו איהםי אבּער ער האט נישט גיענטפערט .װען
נישט װוען האט ער אויף אונז גיווארפען א קורצען קוקי װי א שמיץ
פון א בּייטשי כּדי אכטונג צו געבּען .צו מיר געהען אין טראט:
איך האבּ גימיינטי אז איך װעל טרעפען די אלטע קאזארמע ,וואו
איך האבּ פריהער געדינט .נישט דער מין אפילו! מיינע דערװאר-
טונגען האבּען זיך נישט דערפילט .דאס האט מיך שטארק פאדראסעו'
אבּער אייגענטלאך האט דאס דער שכל גאר נישט מחייב גיווען -דורן
קאיילאכדיגען און בּרודיג ווייסלאכען גיבּיי :וואס האט זיך גראד גיהאל-
טען אין בּויעןי זענען מציורגיקומען צו א נייע קאזארמעי עפּעס אנ"
אומעטיג ווייסע אין דעם געדיכטען נעפּיל -פאר דער פריש אבּגי-
פארבּטע פארטקע איז שוין גישטאנען אנ'עולם אין דעם קופּערפארבּיגען
שטויבּ פון די ערשטע שטראהלען .אויך אזעלכע פּארשוינען װי מיר
אלע אין זייערע טרויעריגע ציווילנע קליידערי דורך די קליינע פארטקע
האט מען אונז גיהייסען אריינגעהען אין דער קאזארמעי
מען האט אונז גיהייסען זיך צו זעצען אויף די בּענקי מיר הא-
בּען גיווארט א גאנצען טאג -די טרוקען-הייסע זון .וואס האט ארומ-
גישפּאצירט איבּער אלע פענסטער האט אונז גיצוואונגען עטלאכע מאל
אומצובּייטען אונזערע ערטער :מען האט גיגעסען אויף די קניי אויפ-
מאכענדיג די פּעקלאך .וועלכע מארי האט מיר מיטגיגעבּען האט זיך
מיר אבּגידוכט .אז איך ריהר אן איהרע הענט .אז עס איז גיקומען דער
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אבענדי האט אונז אנ'אפיצער בּאמערקטי האט אונז אויסגיפרעגט ,און
האט אונז פארזאמעלט .מיר זענען פארשלונגען גיווארען אין דעם
שווארצען גיבּיי .אונזערע פיס האבּען זיך אנגישטויסען איינער אן
דעם אנדערען און האבּען גיקלעטערט אֹהן א סדר צװישען גיקאלכטע
וענט אויף די שטיגען פון נאסע טרעפּ .פון וועלכע עס האט זיך גי-
טראגען א ריח פון א מין שמירעכץ .מיט וואס מען פּוצט די פּאָדלא-
געס :מען האט אונז אריינגעפיהרט אין א לאנגען און טונקעלען קארי-
=ט
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דארי וועלכער איז גיווען דורכגילעכערט פון קליינע בּלויע פענסטער-

לאךי און אין וועלכען עס האט נאכאנאנד גיבּלאזען א וינדי פון אלע
פיר עקען האבּען ארויסגישטארצעט גאז-לעמפּלאַך .ואס האבּען גי-
בּרענט מיט א גיטראסק און א גיזשום'
פאר א בּאלויכטענע טיר האט זיך גישטופּט א הויפען מענשעף
דאס איז גיווען דער מאגאזין .דער שפּײיכלער אין װעלכען עס זענען

גילעגען די מיליטערישע זאכען -איך בּין אריינגישטופּט גיווארען דורך
א כוואליע פון מענשען .וועלכע האט מיך גישטויסען װי א ספּראנזינעי
צווישען א גאנצען הויפען פון נייע קליידער זענען ארומגישטאנען די
ממונהס אויף די זאכען מיט גדלות .סוף כּל סוף האבּ איך זיך .װי עס
איזי ארויסגימאכט פון דעם גאנצען קננוילי בּין ארומגיגאנגען איבּער
דעם זאלי און בּין ארויסגיגאנגען אנגיטון אין רויטען הויזען און טרא-
גענדיג מיינע אלטע ציווילנע מלבּושים אויף די ארעמס :איך האב מיך
אבּער נישט דערוועגט אנציטון די נייע היטעל אויפ'ן קאפּי
אנגיטון זענען מיר גיווען אלע אויף דעם איגענעם שטייגערי
איך האבּ אלץ בּאטראכט די אנדערע .ווייל אויף זיך אליין האבּ איך
נישט גיקאנט קוקען -פון זיי האבּ איך דערקענט .װי איך אליין זעה
אויס.

ע
יייט
ייכ
ירט
ראליר

בּיי דער אומעטיגער בּאלייכטונג פון א ליכט עסט מען טרויע-

ריג די פּארציעס :מען װאשט די שיסלען און מען געהט ארונטער
אין דעם גרויען הויף פון דער קאזארמע .עס טוט א גרילץ א פארטקע,
װעלכע מען פארשליסט און א קייט' ואס מען ציהט אויס פארץ
טויער .א בּאוואפענטער סאלדאט געהט ארויף און אראב פאר דעם
אריינגאנג : מען טאר נישט ארויס פון קאזארמע .אנישט קומט מען
פאר דעם קריגסגעריכט .אין מערב אױיף דער אנדער זייט פון
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פארנעפּילטע פּלעצער ליגט די בּאהן .אין גאנצען א רויטע :זי רויכט וי א
פאבּריקי און עס רייסען זיך פון איהר האלבּ פארשטיקטע בּליצען -פון
דער קעגענאיבּערדיגער זייט זעהט מען די פארטיפונג פון א גאסי א
פּאר ליכטיגע פּינטלעך פון פענסטערס אין א בּאלויכטענע קראם -איך
שטעק אריין דעם פּנים צווישען די גראטעס און בּאטראכט דעם דאזי-
גען אבּגלאנץ פון אנ'אנדער לעבּען דערנאך געה איך װידער ארויף
אויף די פינסטערע טרעפּי געה א-דורך דעם קארידאר און קום אריין אין
שלאפזאל :דוכט זיך .אז איך בּין עפּעס :און פונדעסטוועגען בּין איך
גארנישטי א טראפּען וואסער אין א טייך.
מען ציהט זיך אויס אויף די שטרויענע גילעגערס אונטער דינע
קאלדרעס .איך לייג צוקאפּענס דעם פּאק מיט מיינע ציווילנע מלבּושים
און שלאף איין .:צומארגנס בּין איך אויף און פּלאנטער זיך ארויס פון
עפּעס א לאנגען חלום .וואס איך קאן גאר נישט בּאנעהמען :--מין
שכן זיצט אויף זיין שטרויענעם גילעגער' די האהר הענגען איהם
אראב איבּער'ן פּנים :ער נעהמט זיך קראצען די פיסי ער געניצט אזש
בּיז צו טרעהרען און גיט מיר א זאג :
 4עס האט זיך מיר גיחלומט פון דער הייםי ע
עס געהען אוועק עטלאכע טעג -מען איז נאך אלץ פארשפּארט
אין דער קאזארמע .און מען װוייס פון גאר גישט .מען שטופּט אונז
אדורך דורך די גראטעס פון קאזארמעהויף צייטונגען .און מיר דער-
וויסען זיך פון די טאג-פּאסירונגען .די מלחמה פארציהט זיך און
נעהמט אן אומבּאוועגלאכע פארמעס .און מיר טוען גאר נישטי מען
רופט אונז אויס בּיי די נעמען .מען הערט אס דעם ראפּארטי מען
פארזאמעלט אונז צייטענווייז צו פארשיידענע ארבּייטען און דאס איז
אלץ -אין שטאט האט מען נישט גיטארטי און מיר פלעגען וארטען
אויף דעם אבענד .מען איז גישטאנען? מען האט ארומגישפּאצירט אין
צימער .וואס איז קיינמאל נישט גיווען אין גאנצען לעדיגי ווארום עס
איז תּמיִד אנגעפילט גיווען מיט א שװערען ריח .מען האט גיבּלאנקעט
אויף די טונקעלע טרעפּ און אין די טונקעלע קארידארעןי אין הויף
בּיז צו דער פארטקע און בּיז סאמע צו די קיך .וועלכע איז גילעגען אין
א הינטערשטען גיבּײי' און פון װעלכער עס האט זיך דעם
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גאנצען טאג גיטראגען א ריח דא פקואןפעאבּזאץי און דא פון חלב.
בּאלד האט מען אנגיהױבּען צו זאגען .אז מיר וועלען דא אפשר
וִ
 פארבּלייבּען בּיז צום סאמען סוף פון דער מלחמהי ניין .נישט אפשר' נאר טאקע בּלי ספקי מען האט זיך גינודזעט .בּעת מען האט זיך אנידערגילייגט שלאפען .איז מען גיווען פארמאטערט פון דער לאנגעראומבּאוועגליכקייט .אדער דערפוןי װאָס מען איז ארומגיגאנגען דעם
 .גאנצען טאג אזוי פּאוואליע -מען האט שױן גיואלט געהען צו
| דער פראנטי
מארקאסען האט גיוואהנט אין דער קאנצעלאריע פֿון דער ראטע.
 ער איז תּמיד גיווען לעבּען אונז און האט שטילערהייט געגעבּען אכ. -טונג אויף אונז .איינמאל איז ער אויף מיר פּלוצים אנגיפאלען דער-
פארי וואס איך האבּ אריינגיגאסען וואסער אין די גיפעס נישט צו דער
-,בּאפאהלענער צייט :איך האבּ גימוזט שוין שטעהען פאר איהם אויס-
= גִיצויגען אין דער פּאזיציע פון א סאלדאט :ער האט מיך גראב גי
פרעגט צו איך קאן לייענען .ער האט גירעדט מכּוח בּאשטראפונג און
וצום סוף גיזאגט, :ווייטער זאל דאס נישט פארקומען ":דער דאזיגער
,גראבּער ארויסטרייט פון דעם גיוועזענעם פּעטראָלוסי וועלכער איז אין
תּוך גירעדט גירעכט גיװועף האט מיך טיעף בּאליידיגט און אריינגי-
/ווארפען אין א מרה שחורה דעם גאנצען טאג נאך אנדערע פּאסירונ-
וגען האבּען מיר געוויזען .אז איך בּין שוין מעהר קיין בּעל-הבּית נישט
אויף מיר אליין.
איינמאל איז א פּאריזער צוגיגאנגען צום פעלדפעבּעל מארקאסען
שאון האט בּיי איהם גיפרעגטי
 6הער פעלדפעבעל .איך וואלט װעלען ויסען .װען מען װעט
0
שוין פון דאנען ארויסי ע
דער פעלדפעבּעל האט קרום א קוק גיטוּן אויף די גאנצע זאך.
|
 4רק מען װויל וויסען !ע האט ער גאישריי גיטון 6 .עפּעס א מין
אנשיקעניש אויף די פראנצויזען וואס זיי ווילען תּמיד וויסען וואו עס
ה-אלטי און וואס עס טוט זיך -זאג איך אייך איינמאל פאר אלעמאל'.
אז פון היינט אן װעט איהר גארנישט װויסען! עס זענען שוין פאר.
|האן אזעלכעי וועלכע וויסען פאר אייך און גיפּטרט אנ'עסק! פון היינט
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6
אן הױבּט זיך אן גאר אנאנדער סדרה :דיסציפלין און שווייגען ע
דער אימפּעט .מיט וועלכען מען האט זיך פריהער געריסען צו
דער פראנט איז בּיסלעכווייז אבּגעקיהלט גיווארען -און גראד דארף
זיך טרעפען .אז א פּאר האבּען זיך ארויסגידרייהט פון סלוזשבּע -מען .
האט גיהערט .װי מען האט גיזאגט:
 6היינט וויבּאלד .אז מען דרעהט זיך יא ארויס .טא וואס זאל
איך זיין דער שוטה און געהן צו דער פראנטי עּ
די אנדערע האבּען גישוויגען.
צום סוף האט מען גילייענט אין אנ'אנגיקלעבּטע מודעהי אז מען
דארף פארשטארקונגען אויף דער פראנט :אלטע און יונגע אהן קיין
שום חלוק :צווישען פארשיידענע אינטריגעס און שפּיצלאך האט מען
אין קאנצעלאריע אויסגיארבּייט א רשימה .-עס האבּען זיך אויפגיהוי-
בּען פּראטעסטען און זענען װידער פארזונקען גיווארען אין דער שטיל

פון דער קאזארמעי
געבּליבּען בּין איך דארטען  24טעגי
חודש סעפּטעמבּער

האט מען גיקריגען

ארום

דער

די ערלױבּעניש

מיט

פון דעם

ארויסצוגעהען

אין שטאט אריין נאך וויעטשערע .און איטליכען זונטאג -אין אבענד /
פלעגען מיר צוגעהען צום ראטהויז לייענען די ידיעותי וואס זענען גי"
ווען מאנאטאן װי א רעגען .פון דארטען פלעגט מען אריינגעהען אין 
א רעסטאראציע :איך פלעג גיוועהנטלאך געהען מיט נאך א חברי גיגאנ-
גען זענען מיר בּיי טראט .מאכענדיג מיט די ארעמס אין דער לופטען.
און איבּערווארפענדיג זיך מיט א פּאר װערטער -אין תּוך גירעדט הא" /
בּען מיר נישט גיהאט וואס צו טון .און איטליכער איז גיווען פאר זיךי.
אמאל פלעגט זיך אריינרייסען א גאנצע קאמפּאניעי און איך פלעג.
דערבּיי אלע מאל בּלײיבּען אליין .אינ'ם זאל האבּען גישװעבּט דיזעל-
בּיגע ריחות װי אמאל בּיי פאנטאנען אין די גוטע יאהרען -קוועטשענ-
דיג אפלאכע בּאנקי אנשטעלענדיג די אויגען אויף דעם ווייסען מירמעל. -
| שטיין ,און האלטענדיג די שטיװועל אויף דער גליטשיגער פּאדלאגע
פלעג איך דעמאלט איבּערלעבּען א שטיק פון א לאנגען חלום פון

דעם עבר :אלטע דערינערונגען פלעגען מיך דענסמאל פעסט ארומ-
נעהמען -דארטען פלעג איך שרײבּען מיינע בּריף צו מאריען און.
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איבּערלייענען איהרע בּריף צו מיר ,אין וועלכע זי פלעגט מיר שרייבּען.
= אז זינט איך בּין אוועקגיפאהרען האט זיך גאר נישט אומגיבּיטען:
איינמאל ,א זונטאגי זיצענדיג אויפן בּאנק אין שטאטפּארק און

4
4
וע1

געניצענדיג בּיז צו טרעהרען אונטער א פּוסטען הימעל האבּ איך גי-
זעהען פארבּייגעהען א פרוי .א געוויסע ענליכקייט אין דער פיגור
{ | האט מיך דערמאנט אן א פרויי װעלכע איך האבּ א מאל געליבט.
 איך האבּ זיך דערמאהנט אן יענע צייטי וואו דאס לעבּען איז נאך גי- ווען א לעבּען :אן דעם שיינעם גוף :וואס האט זיך גילאסצעט צו מיר.מיר האט זיך שוין אויסגידוכטי אז איך האלט זי אין מיינע ארעמסי און
 איך האבּ זי געפיהלט אזוי נאהנט צו מיר ,אז איך האבּ דערשפּירט אויףמײַנע זשאסנעס איהר אטעם װי די בּאריהרונג פון סאמעט.
בּיי א פּאראד האט מען גיזעהען דעם קאפּיטאן .אין יענער מינוט

 1האט מען אנגיהױבּען צו ריידען

דערפון.

אז מען װעט אױף דאס

ניי אבּפאהרען צו דער פראנט .דאס איז אבּער גיווען אפאלשע ידיעה.

דענסטמאל װידער האט מען אנגיהױיבּען צו זאגען .אז מיר וועלען קיינ-
מאל נישט האלטען מלחמה .און עס איז גרינגער גווארען אויפץ
הארצען.:

מיין נאמען האט זיך מיר א ווארף גיטון אין די אױגען אין
{ א רשימהי וואס איז אנגיקלעפּט גיווען אויף דער וואנד -דארטען זענען
ווען פארצייכענט אלעי וואס האבּען בּאדארפט אוועקצוגעהען -מעןגי
ה-אט גילייענט מיין נאמען בּייס אויסרופען .און מיר האט זיך אב-
גידוכטי אז קיין אנדערע נעמען א חוץ מיינעם לייענט מען גאר נישט.
איך האבּ קיין צייט נישט גיהאט זיך מכין צוֹ זיין :אויף דעם אנדע-
רען טאג אין אבענד איז אונזער ראטע דורך דעם קליינען טויער ארויס-
גיגאנגעי פוי דער קאזארמעי
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צק וועצלם
אס פאהרט מען קיין עלזאס האבּען גיזאגט מענשען .וועל-
כע ווייסע ;דאס פאהרט מען צו דער סאָמע .האבּען

גיזאגט אנדערעי וואס ויייסען בּעסערי
מען איז גיפאהרען  63שעה אויף דעם דאך פון א וואגאן
פאר פערד און קיהי צונויפגיקוועטשט צווישען ראנצעסי טארבּעס בּרויט,
וואפען און אבּגימאטערטע קערפּער .אויף די סטאציעס איז מען לאנג
גישטאנען .אזוי אז בּיי מיר איז איבּערגעבּליבּען א רושםי אז דער פּא-
יעזד איז די גאנצע צייט געבּליבּען אומבּאוועגלאך :נאך מיטאג איז
מען ארויסגיקראכען .-אויף דעם הימעל האבּען זיך אנגירוקט שװוערע
כמארעס :ארויס איז מען אויף א וואקזאל .וואס איז מיט א קורצע צייט
בּאמבּארדירט און פאנאנדערגינומען גיווארעןף דער דאך האט בי
איהם ארויסגיסטארצעט װי דאס בּיינדעל פון א פיש -דער וואקזאל איז
גישטאנען איבּער א האלבּ צושטערטע שטעטיל ,וואו א פּאר איבּריג
געבּליבּענע פאמיליעס האבּען גיוואהנט אונטער רעגען צווישען בּרודיג-
שנייאיגע חורבותי
ווייזט אויס אז מיר זענען אין ען * האט מען גיזאגט.
עס האט גיגאסען א שטארקער רעגעןף מען האט אוסגיפאקט
און צוטיילט בּרויטלאך מיט שטייפע און נאסע פינגער און טרייסלענ-
דיג זיך פון קעלטי גיגעסען האט מען כאפּענדיג און אין איילעניש.
שטעהענדיג אויף דעם גרויסען װועג .וואס איז גיווען בּאדעקט מיט א
געדיכטער גראהקייט אין לאנגע פּאראלעלע גאסען אהן א סוף איט:
ליכער האט גיטראכט װעגען זיך .און מען האט זיך נישט גיחברט
איינער צום אנדערען -דורכדעם האט מען שארפער גישפּירט די קעלט.
בּיים וועג זענען גילעגען פון בּיידע זייטען פּוסטע און פּלאציגע סטע-
פּעס מיט שטיקלאך דארע און איינגיהויקערטע בּוימער .וואס האבּען
זיך אבּגישפּיגעלט אין דעם בּרודיגען וואסער פון פארשימעלטע פעל-
דער .בּאצויגען מיט א גרינער בּלאטע:
דעם ראניעץ אויפץ רוקען און מארש!? האט א קאמאנדעווע
גיטון דער פעלדפעבּעל מארקאסעןי
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וואואהין געהט מען דאס? קיינער ווייס נישט .מען איז דאורכ-
ג-יגאנגען דעם איבּעריגן טייל פון דעם דארף די דייטשען האבּען
איהם גיהאט בּאזעצט בּשעת זייער אבּטראט אין דעם חודש אױגוסט.
יער איז גיווען צושטערט .און די צושטערונג האט אנגיהױבּען צו לע-
בּען איהר אייגענעם לעבּען .ער האט זיך אנגיהױיבּען צו בּאדעקען מיטפרישע חורבות אין מיט פרישען קיט' ער האט אנגיהױבּען צו
פוילען און זיך אבּצונוצען -דער רעגען האט מיט א מין טרויריגקייט
אויפגיהערט צו גיסען :אין דער הויך .אין די ליכטיגע ערטער פון הי-מעל ,ארום די אעראפּלאנעס האבּען שראפּנעלס פּעקלאכווייז דורכגילע-
!כערט די לופט .מען האט גיהערט װי זיי האבּען פון דער װייטענס
ּ,גיהילכט .אויף דעם קויטיגען און טייגיגען װעג האט מען בּאגע-
אב
גענט פארמאכטע אויטאמאבּילען פון דעם רויטען צלם' װעלכע זענען
אדורכגיפלויגען איבּער רעלסעס פון בּלאטעי לכתּחילה האט מען זיך
מיט אלץ אינטערעסירטי מען האט אלץ אויסגיפרעגט .אזוי װי אויטלענ-
דער :אנ'אויסגיהיילטער פארוואונדעטערי וועלכער האט אנגיאגט אונזער
פ,אלק האט אונז װען ניט װען געגעבּען א תּשובה -ער פלעגט תּמיד
מ!וסיף זיין , :דאס איז נאך גאר נישט .ווארטי איהר װעט שוין זעהען
פ,ארטיגערהייט" :דערנאך איז מען גיווארען שטיל.
מיין ראניעץ איז גיווען געדיכט גיפּאקט עפּעס אין א מין טיי-
ג
וועלשער איבּערגעשפּיצקײט .די טאש מיט פּאטראנען איז גיװען
אכזריותדיג שװוער אנגילאדען .די קיילעכדיגע טארבּעס מיט בּרױט
האבען געשניטען מיט ר שארפע רימענס :דאס אלץ האט מיך גי-
=
-

ציינער שיער נישט

אע וט

דער וועהטאג איז בּאלד גיווא-

ען אזוי שארף .אז עס איז ממש נישט גיווען אריבּערצוטראגען -איךה
-אבּ גיקייכט און גיסאפּעט און בּין כּמעט דערשטיקט גיווארען .נישט
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-

נאך א טראט װײטער און װײל איך האבּ מיך איטליכעס מאל גי-
פרעגט די קשיהי פאר וואס זאל איך זיך גראד איצטער אבּשטעלען און
נישט מיט א רגע שפּעטער .איך בּין דערנאך גיוואהר גיווארעף או.
אין דעריין שטעקט דער איינציגערי לחלוטין אומבּאוואוסטער שכל פאר
וואס די סאלדאטען טוען אבּ בּיז צום סאמען! סוף אזעלכע ארבייטען ,
וואס געהען אריבּער די מענטשליכע כּוחות.
און בּעת מיר האבּען זיך אזוי גישלעפּט צווישען דורכגיווייקטע
און פארטונקעלטע פעלדער האט אונז פּלוצים ארומגינומען א שארפער
ווינד .איינער פון יענע' װעלכע האבּען גיחלשט געהען צו דעה.
פראנט איז בּיי א פּױזע אנידערגיפאלען צװישען די קוסטעס ער
איז גיווען אזוי פארמאטערטי אז מען האט איהם קוים גיקאנט דער.-
קענעןף ער האט מיר גיזאגט' אז פאר זיין חלק האט ער שױן.
גינוג פון דער גאנצער מלחמהי און דער קליינער מעלוסאָן .וועלכען.
איך האבּ אמאל גיטראפען אין ויוויע האט אױיפגיהױבּען צו מיר.
א געלבּליכען פּנים :איינגיטונקט אין שווייס .אויף װעלכען די זשאס.-
נעס איבּער די אױגען האבּען אױסגיזעהעןי' אי װי זי ואלטען.
גיווען אויסגימאלט מיט קרייטי ער האט מיך מודיע גיװעןף או.
מארגען װעט ער זיך אנגעבּען פאר קראנקי
פירמאל זענען מיר שטעהען געבּליבּעןף מיר זענען גישטאנען 
איטליכעס מאל אזוי לאנג' אז מיר זענען אריינגיפאלען אין יאושי.
מען האט זיך אבּנישטעלט אויף צוויי הייסע און פייכטע שעה' אױף.
אנ'ערד אהן פארבּי אונטער א הימעל אהן ליכטיגקייט' אויף דעם.
שפּיץ פון א בּערגיל איבּער א דארף :װעלכעס איז אפען גיוען 
פאר אלע קאלטע ווינטען :מיר זענען פארכאפּט גיווארען פון אאומעט'.
וואס איז דערגאנגען בּיז צו א חולאתי פאר ואס האט מען זיך
אבּגישטעלט ? קיינער האט נישט גיוואוסט.
אין אבענד זענען מיר ארינגיקראכען אין דארף אר
ערגיץ אין א גאס איז מען ווייטער געבּליבּען שטעהע דער הימעל.
האט זיך אנגילאדען מיט א שװערע טונקעלקייט :די הײזער זענען
גיווען בּאדעקט מיט שימעל און די פענסטער האבּען זיך אבּגעשפּ.
געלט אין די לוזשעס פון דער גאס :-פאר אונזערע אויגען אי
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:

גילעגען אױסגישפּרײט

דער

קיילעכדיגער מארק פון דעם דארף

א שווארצער מיט גלאנציגע סליאדעס .אזוי װי אנ'אלטערי אבּגינוצטער

שפּיגעליאויף וועלכען דער שפּיגעלגלאז איז גילעגען נאר ערטערווייז,
אבּיסעל דא און אבּיסעל דארט .אין מיטען נאכט האט מען אונז
װידער א קאמאנדעװוע גיטון ,מארש" -מען האט אונז גיהייסען
געהען פארויס און דערנאך װידער געהען צוריק אין די גאסען
געסלאך און הויפען פון דעם דארף בּיים ליכט פון אשטורקאץ האט
מען אונז צוטיילט קאמפּאניעסווייז .מיך האט מען צוגיטיילט צו
דער -11טער קאמפּאניעי װעלכע איז איינגישטאנען אין א וילעי
איך
מארקאסען איז גיווארען דער ראש איבּער מיין אבּטײלונג
עין גיווען א בּיסעל צופרידען דערפון .אין דער טרויריגער בּהלה
האט מען זיך צוגיבּונדען װי די הינט צו בּאקאנטע פּנימערי גילעגען
זענען מיר אין א שטאל .וואס איז דורכגילעכערט גיװען וי
א שטייג -מיינע נייע חברים האבּען מיר דערקלערטי אז מיר זענען
נאך גאנץ װייט פון דעם עצם פראנט 01 :קילאמעטערי זיי האבּען
גיזאגט .אז מיר װעלען זיך דא אבּרוהען פיר טעג און דערנאך
יועלען מיר געהען פארנעהמען די גראבּענס בּיי דער גלאזפאבּריק.
א.זוי װעט דאס זיין אלע פיר טעג אין דער גאנצער צייט פון דער
ימלחמה און מיר זאלען קיין סך נישט דאגהנען די דאזיגע װערטער
האבּען אונז א בּיסעל בּארוהיגט .מען האט זיך א בּיסעל אבּגירוהט.
ימען האט אנגיהױבּען צו שרייבּען בּריף און צו שפּילען אין קארטען.
איך האבּ אויך געשריבּען א בּריף צו מאריען און דאטירט דעם בּריף
יפון דער פראנט מיט א מין גדלות .איך האבּ אנגיהױבּען צו
יפארשטעהען ,אז העלדישקייט ליגט אין דעריין .ואס מען טוט נאך
יאלץ .ואס אלע טועף אי אז מען קאן פוץ זיך זאגען :איך
 .בּין אויך גיווען דערבּלי?.
מיר זענען גישטאנען דריי טעגי איך האבּ זיך צוגיוואהנט
/
 ,צו דעם דאזיגען לעבּעןף ואס איז אוּיסגעפילט גיווען מיט סמאטרעס
און פארשיידענע ארבּייטען אין דער קאזארמעי און האבּ שוין כּמעט
אנגיהויבּען צו פארגעסען ,אז איך האבּ א מאל אנדערש גילעבּטיפרייטאגי א זייגער דריי האבּען מיר זיך פארזאמעלט אויף דעם הויף
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פון דער שקאלע אין אונזערע מיליטערישע בּגדים מיט אונזערע
וואפען -א פארלאזענער פּלאץי איף װעלכען עס האבּען זיך ארומ-
גיוואגלערט גרויסע שטיינער .ארויסגעריסענע פון מויערן .און גאנצע
שטיקער גיװעלבּען פון טױערן און טירען עס האט גיבּלאזען
א שטארקער און בּייזער װינדי דער קאפּיטאן האט אונז אלעמען
ארומגיזוכט .ער האט גיגראבּעלט אין אונזערע ראנצעס און פּאטראנ-
טאשען' כּדי צו זעהען .אױבּ מיר האבּען די ריכטיגע צאהל פון די
פּאטראנען און דעם ריכטיגען סכום פון עסעננווארג .בּיי װעמען
עס האט גיפעהלטי דער איז בּאשטראפט גיווארען מיט גיפענקענישי
אין אבענד זענען מיר זינגענדיג און לאכענדיג ארויס אויף די קרומע
זייטיגע געסלאך פון דעם טראַקט :בּאלד אבּער איז איף אונז
אנגיפאלען א מידקייט .און מיר זענען אנטשויגען גיווארעף דאס
איז גיווען א בּייזער און פארבּיסענער שווייגען :בּיינאכט זענען מיר
אנגיקומען צו א גליטשיקען און אומענדלאך לאנגען װעגי ואס!
האט געפיהרט נאכאנאנד בארג ארויף .און האט זיך אבּגיצייכנעט!
אויף א שווער פארכמארעטען הימעלי געדיכט און שווארץ װי מאיסט-
הויפען :קלעטערנדיג אויף דעם דאזיגען אומענדליכעןי קויטיגען און
משופּעדיגען וועגי זענען א.סך גישטרויכעלט און גיפאלען מיט א בּראזג
פון מעטאלענע מכשירים און וואפען אויף זײערע פּלײיצעסי אין
דעם דאזיגען משופּעדיגען חושך האבּען געשװיבּעלט און געגריבּעלט
מענשען .וועלכע האבּען זיך איטליכעס מאל אראבּגיקייקעלט צוריק,
האבּען גיקרעכצט און גיאױיקעט מחמת גרויס מידקייט און זיך
געזידעלט פון גרויס כּעס :מיר זענען פון אלע זייטען ארומגערינגעלט
גיווען פון אויסגעשרייען  ווייטער .װײיטער!? די דאזיגע קוויטשיגע
אויסגעשרייען האבּען גיקלונגען אין אונזערע אױערען װי דאס
בּילען פון הינט .לעבּען מיר האבּ איך געהערט דעם קול פון דעם
פעלדפעבּעל מארקאסען .װעלכער האט אלץ גיבּרומט, :נו מילא'
איז ואס? דאס איז דאך אלץ פאר פראנקרייך!? קוים האבּען מיר
זיך ארויפגיכאפּט איף דעם שפּיץ פון דעם בארג' האבּען מיר
אנגוהױיבּען אראבּצוקריכען פון דער אנדער זייט .עס איז אנגיקומען
א בּאפעהל אויסצולעשען די פּיפּקעס און צו טרעטען שטילערהייט'
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פון װייטען האט מען גיהערט .װי עס רױישט און רעשטי און
פּלוצים שטעה איך פאר אנ'עפענונגי מיר האבּען זיך אלע צושאטען
צווישען פּלאציגע גיבּייען -די װענט פון די דאזיגע גיבּייען האבּען
גיהאט לעכער גרויס װי די אױװענס :דער צוגאנג צו זיי איז
גיווען פארלייגט מיט אבּפאלעכטס און מיט בּאלקענסי פול אנגישטעקט
מיט צװעקעס :-נישט קוקענדיג אויף די פינסטערקייט האבּען זיך
דאך אויף די גיבּייען ארויסגיזעהען ווייסליכע פּלאמעסי

דאס

זענען

גיווען שטיינערי .צעמענט און קאלך .וואס זענען אבּגעריסען גיווארען
דורך די צושטערננג .אבּגישטעלט האט מען זיך אין א קארידאר
מיט צובּראכּענע װענט און שױבּעף װאו מען האט נישט גיקאנט
מאכען א טראט אדער אװעקזעצען זיך' נישט אנטרעדענדיג איף
גלאז -ארויסגיגאנגען איז מען פון דער גלאזפאבּריק דורך טייגיג-
קלעבּעדיגע סטעזשקעס .פול מיט שערבּלאך און דערנאך מיט בּלאטע:
דורך זומפּיגעי קאלטע און מאוימדיגע פעלדער ואס זענען קױים
קוים בּאלויכטען גיווארען דורך די נאכט .איז מען גיקומען צו דעם
בּרעג פון א גרויסע און בּלאסע הויהלי אין דער מיט פון פייכטע
פעלדערי וואס האבּען זיך גיצויגען אהן א סוף מיט א טינטיג-שוואר-
צען אבּגלאנץ .אין דער טיפעניש פון דעם דאזיגען אבּגרונד
האבּען זיך ארומגיטראגען פייערליך און פארשיידענע גירוישען
 4דאס איז דער שטינבּרוך-ע  --האט מען מיך מודיע גיווען:
און מען איז װייטער גיגאנגען אהן קיין שום ציעל פאר
די אויגען .אלץ כּסדר אראבּ בּארג אין דער ריכטונג פון די דאזיגע
טיפענישען .וואו מען פלעגט פּלוצים פאלען מיט דער נאז אױף
א גאנצען פּלאנטער פון וואגענס און פוהרען פון א פּאלקי ואס מען
האט גראד צוריקגינומען .מען איז אריבּערגיגאנגען איבּער נידריגע
הילצערנע כאטקעסי אנגיווארפען צו פוסען פון א קריידיגעןי קיילעכ-
יגען אבּהאנג .װעלכער האט זיך שוואך אבּגיצייכענט אין דעם
ארומיגען שווארצען שטח :ואס װייטער זענען די שאסען גיווארען
אלץ נעהנטער און געדיכטער -בּאלד האבּען זי אוּנז ארומגערינגעלט
פון אלע זייטען .אונטער אונזערע פיס און איבּער אונזערע קעפּ
האט זיך אלץ גיטרייסעלט פון א הארעמאטען-שיסעריי :און פּלוצים
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אין װעלכען

דערזעה איך פאר מיר א שמאלען ערדיגען שפּאלט.
מיינע חברים װערען איינציגווייז איינגישלונגעןי
6אס זענען די אקאפּעסי'ע האט מיר שטילערהייט אזאג גיטון .
ד
איינער פון דיי װעלכע זענען גיווען הינטער מיר4 .דעם אנהױבּ
זעהט מען אפילו גאנץ קלארי אבּער דעם סוף קיינמאל נישטי נו'
מילאי געה ווייטער !ע
דורך די אקאפּעס איז מען גיקראכען דרי גאנצע שעהי אין
א משך פון דריי שעה האט מען זיך אלץ טיפער פארגראבּען אין
די וייטקייטי פּוסטקײט און פינסטערנישי פארטשעפּענענדיג די ווענט
מיט די פּעקלאך און אבּשטעלענדיג זיך פּלוצים אין די בּאזונדער
עגגע ערטער .װייל די רימענס פון די בּרויט-טארבּעס האבּען זיך.
ערגיץ-וואו פארפּלאנטערט .:עס האט זיך אויסגידוכט .אז די ערד
סטארעט זיך מיט א מין עקשנות אונז צוֹ דערשטיקען און צו צו"
קוועטשען .און צייטענווייז האט זי אונז פּלוצים גיגעבּען אשטארקען
זעץ -און איבּער די פעלדער ,אין וועלכע מיר האבּען זיך בּאהאלטען!
איז דער גאנצער שטח דורכגילעכערט גיווארען פון שאסען און
אמאל האט א פייער בּאלויכטען די פייכטע גידערם פון דער הויהל'
און דאן האט מען דערזעהען א לאנגע שורה פון געדיכטע שאטענס,
איינגיהויקערט אונטער דער משא פון די פּעקלאך .טאפּענענדיג אין
א שווארצען ערדזאק .און זיך צונויפדריקענדיג בּיי די בּאװעגונגען
בּיי א שטארקען שאס פון א הארעמאט פלעגט זיך דער גאנצער
הימעלגיצעלט אויפרייסען און בּאגאסען װערען מיט פייערי און.
דערנאך פלעגט ער װידער קומען אויף זיין פרייהערדיגען ארט
 6גיט אכטונג ! דעם דורכגאנג אפען האלטען ! עּ
אקעגען אונז האט זיך אויפגיהויבּען א ואנד פון ערדי דער
וועג איז גיווען פארשפּארט :דער גראבּען האט פּלוצים אויפגיהערטי,
ער האט זיך מסתּמא װוידער אנגיהױבּען א בּיסעל ווייטערי
ארעג גיטון.
6אר וואס עפּעס?ע האבּ איך נישט ווילענדיג פ
פ
פאט אװי; האט מען מיר גיענטפערט און מען האט!

ווייטער גיזאגט:

|

|

בּ6ויג איין דעם קאפּ און הויבּ אן צו לויפעןי ע
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מען האט אנגיהױיבּען צו קלעטערן אויף די נאסע און צוּװייקטע
שטיגעןי האלטענדיג דעם האלז איינגיבּויגען -מען האט זיך א לאזגיטון איינציגווייז און מען האט זיך א ווארף גיטון אויף א פרייען
-פּלאץ .וואס איז מעהר נישט גיווען בּאשירמטי װי פון דער טונקעלקייט

אליין  דאס טראסקענען מיט די שראפּנעלען .וועלכע האבּען צוהאקטדי לופט און זי בּאשפּריצט מיט פייער האט מיר געויזען בּאשיינ-
פּערלאך .אז מיר זענען אלע נישט מעהר װי כּחרס הנשבּר -נישט
קוקענדיג? וואס אלע מיינע אברים זענען פארגליווערט פון מידקייט
האבּ איך זיך דאך א שליידער גיטון מיט אלע כּוחות; מיט עפּעס
א מין פארבּיסענקייט האבּ איך זיך אנגעטשעפּעט אין די סליאדעס
פון א שווער אנגילאדענעם און בּראזגענדיגען קערפּער .ואס איז
ילאפען אפריהער -איך האבּ זיך פּלוצים גיפונען אין א שמאלע
געסעל .קוּים אבּכאפּענדיג דעם אטעם .לופענדיג האבּ איך אין
יילעניש גיכאפּט א קוק אויף דעם װיסטען פעלד :הילכענדיג
פון די גיפאלענע קוילען .דורכגילעכערט פון טיפע גראבּענסי בּאדעקט
מיט אױסגישפּרײיטע און איינגיקנייטשטע שטיקער און מיט א פּלאנ:
טער פון צלמים און פלאקענס'

שווארץ

װי אויסגילאשענע

דער

האלא-

טאג

וואשקעסי האט ער זיך גיצויגען אונטער א הימעלי װאו
און די נאכט האבּען זיך מיטאנאנד גיראנגעלט"
 6דוכט זיך.אז איך האבּ גיזעהען טויטע קערפּערסיע האבּ איך
גיזאגט מיט אנ'אבּגיהאקטע שטים צו מיין שכ ער האט אנגיהוי-
בּען צו לאכען.
 6דו קומסט פון דארףי ע זאגט ער מיר -עס װעלען שוין דא
:
מן הסתּם ליגען אסך העלדען.
צופרידען :וואס איך בּין ארויס בּשלום' האבּ איך אנגיהױיבּען
וּ

מג
0

צו לאכען :מיר האבּען זיך װוייטער

אנגיהױבּען

צו שלעפּען איינער

נאך דעם אנדערען דורך א הילכיגען נעפּיל .צופּאסעוועט פון קוילען,
צושניטען פון בּליצען און צייטענווייז איינגיטונקט אין ליכטיגקייט.
מחמת די ענגשאפט און די שמאלקײט פונ'ם גראבּען פלעגען
מיר זיך איטליכעס מאל א ווארף טון פון איין זייט צו דער אנדער
|זייט .בּיים גאנג פלעגען מיר זיך שאקלען מיט'ן גאנצען גוף אהין
10

:
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און אהערי קייכענדיג אונטער דער משא פון אונזער גיפּעקי וואס
האט אונז צוגעדריקט צו דער ערדי אבּער איטליכעס מאל װידער
אונטערגעטריבּען פון אונזער רצוף דארטען װאו דער װעג האט
זיך פאנאנדערגעטיילט פלעגען מיר זיך פארקעהרעװען א מאל אױיף
לינקס און א מאל אויף רעכטס .זיך צונויפדריקענדיג צו איין איינציגען
גרויסען גוף' דעם גוף פון אונזער ראָטע :װעלכע איז בּלינד
גילאפען צו איהר ציעל .אין מיטען נאכט האבּען מיר זיך אבּגישטעלט
צוֹם לעצטען מאל .איך בּין גיווען אזוי פארמאטערטי אַז איך האב
זיך א ווארף גיטון אויף דער נאסער ערדי איך האבּ דאן פארבּראכט
א פּאר גליקליכע מינוטען און בּאלד איז גיקומען איך מיין
צייט .װען איך האבּ זיך בּאדארפט שטעלען אױף דער ואךי דער
אפיציר האט מיך אװעקגישטעלט פאר א שמאלען און לאנגען שפּאלט
און האט מיר גיהייסען צודריקען דאס געזיכט צו דער עפענונגי
ער האט מיר דערקלערט .אז גראד פאר אונז הױבּט זיך אן א וואל-
דיגער אבּהאנג .אונטען אין דער טיפעניש צו דער רעכטער זייט י003
מעטר פון דעם שליאך פון שאניי *ליגען זייי" מען טאר נישט
אראבּנעמען קיין אויג פון דער דאזיגער שווארצער טיפענישי און
טאמער קומט א סיגנאלי מוז מען אכטונג געבּען אױף דעם שליאך
וועלכער ליגט צווישען אונזערע אקאפּעס און די נעפּעל-בּאצויגענט
גראטעס פון די בּוימער בּיים װעג .ער האט מיר אויך גיזאגטי ואס
איך זאל טון בּשעת טרעוואגע און האט מיך דערנאך גילאזען אליין
איך האבּ געציטערט .מחמת מידקייט איז מיר גיווארען פּוסט
אין קאפּ און אמשא האט מיר געדריקט אויפ'ן הארצען איך בין
צוגיגאנגען צום שפּאלט און האבּ אויפגעריסען די אױיגען אין דער
פיינדליכער נאכט אריין -עס האט זיך מיר אויסגעדאכט' אז אין
זעה .װי עס בּלאנקען ארום פארשיידענע שאטענס צווישען די בּלאסע
שאטענס פון די פעלדער' אין די טיפעניש פון דעם ואלדיגען
אבּהאנגי און בּכלל אומעטום !
דער שרעק און דאס געפיהל פון א מוראדיגער אחריות האבּען
כּמעט געהאט אויסגעריסען פון מיר אנ'אויסגישרייי וועלכען אין
האבּ קוים אין זיך דערשטיקט .אבּער עס איז נישט גיוען אזױ
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יסטראשנעי' װי עס האט זיך מיר אויסגעויזען -די שרעקעדיגע
אנשטעלען .װעלכע די פינסטערקייט האט גיפּראװעט' זענען פאר-
ישוואונדען גיווארען .אלץ ארום מיר האט אנגיהויבּען אנצונעהמען
יאנ'אונבּאוועגליכע פארם.
דעם ראניעץ מיט דער בּרויט-טארבּע האבּ איך פון זיך
:
אראבּגיווארפען ,און האבּ זיך איינגידעקט אין מיין קאלדרע -די מע-
יכאנישע מלחמה האט מיך שוין ארומגינומען מיט א גרויסען רייףי
וואס האט זיך גיצויגען פון איין עק הימעל בּיו דעם אנדערעף
ביסלעכווייז איז מיר גיווארען גרינגער .איך האבּ שוין פון זיך
נישט גיקלערט :איך האבּ נאר גיקוקט :גיזעהען האבּ איך גאר נישט
און גיוואוסט האבּ איך גאר נישט.
אין צוויי שעה ארום האבּ איך דערהערט דעם רוהיגען טראט
יפון דעם סאלדאט .ואס איז גיקומען מיך אראבּצונעהמעף און
איך בּין שוין אין גאנצען גיקומען צו זיך -איך האבּ פארלאזען
ידעם ארט .צו וועלכען איך בּין די גאנצע צייט גיווען צוגעשמידטי
און בּין אוועקגיגאנגען שלאפען אין מיין גראבּען.
דער גראבּען איז גיװען זעהר גרויס און בּהרחבותדיג' אבּער
ַזוי נידעריגי אז בּיי איין ארט האט מען גימווט קריכען אויף די
ײילענבּויגענס כּדי ארונטערצוקומען אונטער זיין בּרייטער סטעליע.
יעס איז אויף איהם גילעגען א געדיכטע און ווארימע פייכטיגקייט פון
מענשליכע קערפּער .איך האבּ זיך אויסגיצויגען אויף מיין פּלאץ,
אונטערגעלייגט צוקאפּענס מיין ראניעץ .און פארמאכט די אויגען .איך
.האבּ זיך ממש מחיה גיווען .אויפעפענדיג װידער די אויגען האבּ איך
דערזעהען א קופּקעלע סאלדאטען זיצענדיג ארום א שיסעל .פון וועלכערזיי האבּען עפּעס גיזופּט .זײיערע קעפּ זענען פארשוואונדען גיווארען
א-ין דער טונקעלקייט פון דער סטעליע -זײיערע פיס ארום דער שיסעל
זענען גיווען שווארץי אומגעלומפּערט און פייכט .אזוי װי ארויסגיגראבּענע
ישטיינער -זיי האבּען גיגעסען צוזאמען .אהן לעפעל און אהן גאפּלען-
-מיין שכן האט זיך מכין גיווען צו געהען אויף דער װאַך -ער

יהאט זיך נישט גיאיילט .ער האט אנגישטאפּט זיין פּיפּקעי האט ארויס-
!יצויגען פון קעשענע א לאנגען צינדפאדים און האט מיר גיזאגט :
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 8װעסט זיך שטעלען אויף דער וואך ערשט זעקס א זייגער .אזוי
וואהל איז צו דיר און דיין נשמה -דער געדיכטער רויך פון זיין פּיפּקע
האט זיך צונויפגעמישט מיט די אויסעטעמונגען פון די קערפּערס :וואס
זענען גילעגען און כראפּענדיג גישלאפען .צונויפלייגענדיג די זאכען
'
האט ער מיר גיזאגט:
פנאר נישט גידאגהט -דא פּאסירט קיינמאל גארנישט נישטי
ערגער פאר אלץ איז דאס געהען אויף דער װאַך -דאס איז טאקע א בּיטערע
מעשהי בּאזונדער ווען עס ווילט זיך שלאפען -אבּער דערנאך פארגעסט
מען דאך :ערגער פאר אלץ איזי אז מען געהט ארויס אויף אנ'אפענעם
פּלאץ .אבּער קיין איינציגען פזן מיינע בּאקאנטע האט מען דארט נאך
נישט דערהרגט .עס זענען אלץ גיװען אנדערע -אט אזי איז דאס
שוין זייט צוויי חדשים .פעטערלעבּען .מיר וועלען האלטען מלחמה און
עס װעט אונז חלילה נישט שאדען ל

בּאגינען בּין איך װוידער אוועקגיגאנגען צו מיין שפּאלט .אױיף
דעם אבּהאנג פון דעם װעלדעל זענען די קוסטעס און די צווייגען
בּאזייט גיווען מיט טראפּען פון טוי .-פאר מיינע אויגען האבּען זיך
גיצויגען פעלדער פון טויטי וואו כּלערלײי קוילען .בּאמבּעס און גראנאטען
זענען גיווען אזא גיוועהנטליכע זאך .װי קלארקייט בּיי טאג .און דאך
איז זיך דאס פעלד געבּליבּען פאעלד און דער שליאך איז זיך געבּליבּען
שאליאך .מען קאן אפילו יא דערקענען פון וייטענס א פּאר טויטע
קערפּער .אבּער א טויטער קערפּער אין א פעלד איז א זאך .וואס װערט
בּטל בּרובּא .ער איז עפּעס מאדנע קליין און װערט פארשואונדען
צווישען די מינדסטע גרעזלאך .עס גיט פּלוצים א שיין שאטראהל פון
דער זון ער האט אויסגיזעהען אין מיינע אויגען װי פון דער פאר-
גאנגענהייט אנ'אנטפּלעקונגי
אט אזוי זענען זיך אװועק טעג וואכען און חדשים .פיר טעג
אין דער ערשטער פּאזיציעי דאס געהען און דאס צוריקומען פון
וועלכען מען װערט שטארק פארמאטערטי דאס מאנאטאנע שטעהען
אויף דער וואך ,דער ארויסקוק אויף די פעלדערי די פּוסטע און װיסטע
סטעפּעסי וואס שלעפערן איין און פון װעלכע עס הױבּט זיך אן צו
דרעהען דער קאפּ .און דערנאך פיר טעג פון דעם אזוי אנגירופענעם
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אבּרוה .פיר טעג ואס זענען פול מיט גענג .מיט סמאטרעס .און מיט
 פּוצען פון זאכען און גאסען -און דערנאך די שטרענגע תּקנותי וואס בּאשטראפען פאר איטליכעס פּיצעלי די טויזענטער גיבּאטען אקעגען וועלכע מען פארזינדיגט זיך נישט ווילענדיג בּיי דער מינדסטער בּא- -וועגונג .דער שטענדיגער מזמור פון די אפּטימיסטישע און אוטאפּיס-

טישע פראזעס אין די ידיעות פון דער מלחמה .און א קאפּיטאן וואס
האט רק אין זינען די  002פּאטראנעס און דאס עסענווארגי וואס מען
דארף האלטען גרייט על כֹּל צרה שלא תּבא .קיין היזקות האט אונזער
 :פּאלק נישט גיהאטי אדער כּמעט נישט גיהאט.

5
4
רב
4מ2ע

אז מען פלעגט אראב

נעהמען א פּאלקי פלעגט מען געפינען א פּאר פארוואונדעטע און ווען
נישט װען א פּאר הרוגים .פון װעלכע מען האט גירעדט .װי פון
אנ'אומגליקליכע פּאסירונג .מעהר נישט .מען האט גיהאט אריבּערצו-
טראגען שווערע ארבּייט און גרויס מאטערניש .איין ארבּייט פלעגט
קומען נאך דער אנדערער -די סאלדאטען האבּען גיזאגט .אז סך הכּל
לעבּט מען אין א מצב פון שלום.
מארי פלעגט מיר שרײבּען , :די פּיאָס האבּען דיך גילויבּט"
אדער *טראמפּסאנ'ס זון איז גיווארען אנ'אונטעראפיציר" אדער אויך
יווען דו וואלסט וויסען וואס פאר א שפּיצלאך מען טוט אבּי כּדי צו
בּאהאלטען דאס גאלדי זינט די מלוכה האט עס אנגיהױבּען צו פאדערן !
ווען דו וואלסט וויסען .וואס פאר מיאוסע זאכען עס טוען זיך אבּ!"
און א מאל אויך בּזה הלשון ,אלץ איז געבּליבּען .װי גיווען".

אז מען פלעגט צוריקקומען פון די פּאזיציעס' פלעגט מען זיך
|
גיוועהנטלאך אבּשטעלען אין דעם נאהענטסטען דארף :איינמאל אבּער

האט מען זיך נישט אפּגישטעלט און מען האט גישפּאנט ווייטער -די
סאלדאטען .וואס זענען אויסגיגאנגען מיט די כּוחות אונטער דער משא
פון זייער גיפּעק האט די מעשה שטארק פארדראסען מיט אראבּגי-
אעה ארום
 לאזענע קעפּ האט מען זיך גישלעפּט ווייטער .און אין שהאט מען זיך צושאטען צווישען די פינסטערע הייזערי די איינציגע וועג-
ווייזער אין אומבּאקאנטע מקומות .מען האט אונז צוטיילט אין דעם חושך,
וואס האט אבּער דאסמאל גיהאט עפּעס אנ'אנדער פארםי פון יענעם
א-בענד אן האט מען אלץ געבּיטען די דערפּער .קיינמאל האט מען א
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פריהער נישט גיוואוסט אין וועלכען דארף עס װעט אויסקומען צו נעכטי-
גען -איך האבּ גינעכטיגט אין שייערס .וואו מען האט גימוזט אריינקריכען
אויף א לייטער .אין ווילגאטנע שטאלען ,אין קעלערס ,וואו דער שטענדיגע

לופטצוג האט אויפגעריהעט דעם לאנג פארזעסענען שימעל .אין
שפּייכלערס מיט גישפּאלטענע ווענט און אין הילצערנע כאטקעסי קוים
צונויפגישטעלט פון בּרעטער און נייע דערפערי װעלכע האבּען זיך
גיבּױט .שלאפענדיג פלעגט מען אדורכגיטרייסעלט װערען פון װינד
און פון רעגען -כּדי זיך צו ראטעווען פון קעלט האט מען זיך אָפּאר
מאל בּאנוצט מיט קליינע אויוועלאך עס האט אבּער פון זי גיזעצט
א היץי וועלכע איז גיווען ממש סם המות און פון וועלכע עס האט זיך
גישפּאלטען דער קאפּי

אבּער מען פלעגט דאס אלץ װידער פארגעסען!

װי נאר מען האט געבּיטען דעם ארט .איינמאל האבּ איך גיפּרוּוט
פארצייכענען די נעמען פון די ערטער' דורך װעלכע איך בּין
אדורכגיגאנגען .אבּער אז איך האבּ זיי איבּערגילייענט פאר זיך' האב

איך זיך אליין פארלארען אין דעם שווארצען פּלאנטער פון די ווערטערי:
ארום מיר זענען איבּערגיווען אזויפיל מענשען .אז עס האט זיך מיר
קויס איינגיגעבּען צו גידיינקען די נעמען .װען איך האבּ אפילו דער-
קענט די פּנימערי
מיינע חברים זענען גיווען נישט שלעכט צו מיר .אבּער פאר זי
בּין איך גיווען דער אייגענער יחסן װי איטליכער אנדערער .אין די
פרייע צייט פלעג איך ארומבּלאנקען אהן קיין שום אינטערעס .אין
דעם חושכדיגען מונדיר פון א פּשוטען סאלדאט בּין איך בּטל
גיווארען צווישען טויזענד אנדערע -איטליכער האט מיך גידוצטי די
װײיבּער האבּען אפילו אין מיין זייט נישט גיקוקט :עס זענען דאך
עפּעס גיווען בּילכערע פאר מיר  --די אונטעראפיצירעןי אפיצירען וכּדומה:

אנ'אפיציר װי למשל טראמפּסאנ'ס זון װעל איך נישט װוערען --
דאס האבּ איך גיוואוסט .אין מיין אבּטיילונג איז דאס נישט גיוען
אזוי גרינג .כּדי איך זאל װערען אנ'אפיציר האבּען גידארפט פּאסירען
אזעלכענע זאכעןי וועלכע האבּען נישט פּאסירט .איך האבּ אבּער זעהר
גיוואלט זיין אין דער קאנצעלאריע :אנדערע ,וועלכע האבּען וועניגער פאר
מיר גיטויגט צו דער ארבּייט .זענען דארט יא גיווען -איך האבּ גיקוקט
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אויף מיר װי אויף א קרבּן פון דער אומגירעכטיגקייט .איינמאל אין
א פריהמארגען האבּ איך זיך אנגיטראפען פּנים אל פּנים מיט טערמיטען,
ידעם חבר פון בּריבּי . מאלט אייך' אז ער איז גיגאנגען פרייוויליג

דינען !

:

ער איז גיוען דאר און קאר פּונקט װי פריהער .און דער
! מונדיר איז אויף איהם גיהאנגען וי אויף א שטעקען -הגם דער מאנטעל,
ווואס ער האט גיטראגעןי איז גיווען נייי האט ער דאך גיהאט א פּנִים
פון אנ'אבּגעניצטען .די שטיװעל האבּען אויסגיזעהען .אזוי װי ער
(וואלט זי גיהאט אנגיטון פארקעהרט :דערזעלבּיגע מנוּוולדיגער פּרצוף
מיט די שווארצע בּאוואקסענע בּאקען .דערזעלבּיגער קולי וואס רייסט
אין די אויערן -איך האבּ איהם מקבּל גיווען בּסבר פּנים יפותי ווייל
זיין איצטיגע סלוזשבּע האט מכפּר גיווען אויף אלע זיינע זינד פון
ואמאל .-ער האט עס אויסגינוצט און האט מיך אנגיהױיבּען צו דוצעף
איך האבּ מיט איהם גירעדט פון ויוויע און האבּ איהם אפילו דערצעהלט,
ואס מארי האט מיר געשריבּען מכּוח יאזעפעןי אז ער האט אויסגי-
האלטען אנ'עקזאמען אויף א זשאנדארמסקען אפיציערי
דער וואלדגנב האט זיך קיין סך נישט אומגעבּיטען .ער האט
1
אאך גיטון מיט זיין
,אויף מיר א קוק גיטון פון דער זייט און האט מ
אויף וועלכע עס איז גיווען אנגיהאנגען א בּלעכעל
װי דאס בּלעכעל פון די פעלד-שומרים (מן הֹסתּם

שווארצען דע
ילשם סימןי גרויס
האט ער עס גיגנבט אויף זיין בּאוואקסענעם און גנבהשען פּנים איז
אריופגעשוואומען די שנאה צו די נגידים און די אפיצירען :
{ =  6אט די נאציאנאליסטעןי די פּאסקודניאקעס * האט ער גיבּרומט.
זייער גאנצען לעבּען האבּען זיי פארבּראכט דערמיטי וואס זי האבּען אנ-
יגידולט די קעפּ מיט דער *רעוואנש" ,וואס זיי האבּען אויפגיבּלאזען די
שנאה דורך די פּאטריאטישע חברות .די פּאראדען .די דרשות אין די
נייטונגען .און אז עס איז גיקומען .זייער מלחמהי האבּען זיי גיזאגט
|
*געהט שלאגט זיך"יג
4ס זענען דאך אבּער דא צווישען זי אזעלכעי װעלכע זענען
ע
יִהרגעט גיווארען אין די פאדערשטע פּאזיציעס :אט די אלע האבּען
גיטון נאך מעהר װי דער חוב האט פון זיי פארלאנגט .כּ
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מיט זיין רעוואלוציאנערען נישט-גלױבּען אין קייז זאך .האט
| דאס מיין מענשיל נישט גיוואלט אנערקענען:
 8ניין .זי האבּען סך הכּל גיטון זייער חובי און נישט מעהר .
איך האבּ לכתּחילה גיוואלט אנוייזען אויך דערויף .אז העה
יאזעף איז בּטבע א חלושי א שוואכער מענשי אבּער זעהענדיג פאר זיך דעם.
דאזיגען סקעלעט מיט דעם דראבּנעם .צוקנייטשטען פּנים .האבּ איך זיך
איינגיהאלטען .אחוץ דעם האבּ איך בּאשלאסען קיינמאל נישט אנ-
ריהרען מיט איהם אזעלכע טעמעס :איך האבּ געפיהלט .אז װי נוה
אּרענענדיגעה
מען ריהרט אן אזעלכע ענינים װערט ער פול מיט ב
שנאה .און איז גרייט זיך צו בּייסען.
מארקאסען איז פון אונז נישט אבּגיטראטען .דער נייער מענש
אין איהם מיט די גאלדענע עפּאלעטען האט און גאנצען אויסגימעקט
דעם בּילד פון דעם פריהערדיגען פּעטראלוס -ער איז גיווארען גע-
בּילדעטער .און האט נישט גימאכט די פריהערדיגע גרייזען בּיים
ריידען .-ער איז גיווען אומעטום .האט גיהאט דעם מוט זיך איינצו-
שטעלען פאר זיך .און האט אלע מאל גיפונען מיטלען .װי אזוי זיך.
ארויסצושטעלען אין א מקום סכּנה .אז מען האט גידארפט בּיינאכט
אּאטרול אין די װיסטע בּית-עלמנסי וואס האבּען זי
ארויסשיקען פ
גיגרעניצט מיט די גראבּענס .אוואו עס זענען גילעגען די לעבּעדיגעי!
איז ער אלע מאל גיווען פון די ערשטע בּעלנים .אבּער ער איז תּמיד'
גיווען אין כּעס -לוט זיין מיינונג האט אונז גיפעהלט דער אמתעת
בּרען .די אמתע התלהבות .און דאס איז איהם דערגאנגען די יאהרען
צי מען האט גיארבּייט אין קאזארמע ,און דערבּיי פארמאטערט גיווארען.
בּיז אין טוט אריין .,צי מען איז גישטאנען שעה'ן לאנגי און דערבּײ
גיפּטרט דאס בּיסעל גיזונד .צו מען האט געליטען פון קעלט און פון'
רעגען .צו מען האט איבּערגילעבּט ענטטוישונגען  -אויף אלץ האט,
ער גיהאט איין איינציגען תּירוץ-
 8אבּער נישט שוין זעהט איהר דען נישטי אז דאס איז אלץ פו
פראנקרייכס װעגען? אי צו אלדי שווארצע יאהר! װי בּאלד אז דאס
איז צוליבּ פראנקרייך ! עּ
איינמאל אין א פריהמארגען ,אז מיר זענען צוריקגיקומען פון ד
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אקאפּעסי בּלאסע אין א בּלאסען װעטער .האבּען זיך בּיי אסאלדאט אין
{ די לעצטע מינוטען פּון א פּויזע ארויסגיכאפּט די װערטער* :מיר האט
 זיך שוין דאס אלץ צוגיגעסען וי א בּיטערע ציבּעלע" -דער פעלדװעבּעלהאט זיך א לאז גיטון צו איהם :
פװי האסט דו עס נישט קיין חרפּה און בּושה' דו דבר אחר
איינער! מיינסט דו אפשרי אז דו מיט דיין גאנצען ליב און לעבּען
מ'שטעהענס גיזאגט .און אז די אנדערע מיט זייער לײבּ און לעבּען .אז
איהר זייט אלע גרעסערע יחסנים פאר פראנקרייך ?* דעם סאלדאט האט
עס א צופּ גיגעבּען .און ער איז בּייז גיווארען:
=אנקרייך
 4וואס איז שייך פראנקרייך.האט עברּארום גיטון .פר
דאס זענען די פראנצויזען .ל
זיין חבר אין דער ראטע ,פארבּיטערט דורך די מידקייט' האט
:
אויסגירופען אויפ'ן קול:
סוף כֹּל סוף האט מען דאך צו טון
פאודאי .ואס דען?
מיט מענשען ע
 4צו אלדי רוחות ! * האט זיי דער פעלדװעבּעל א משונהדיגען

גישרי גיטון אין סאמען פּנים .אריין .פ4ראנקרייך איז פראנקרייך און
ווייטער נישט .און דו בּיזט גאר נישטי און דו אויך נישט ול
אבּער דער סאלדאט האט זיך איינגישפּארט און האט בּשום אופן
|
נישט גיוואלט אבּלאזען פון זיין גידאנק .ארויפרוקענדיג דעם ראניעץ
און נעהמענדיג מיט א טאן נידריגער פאר דעם צוקאכטען פעלד-
פעבּעלי האט ער גיסאפּעט און גימורמעלט:

די מענשען דאס זענען די מענשהייט :נישט אזויי װי?ע
מארקאסען האט אנגיהױיבּען צו לויפען אונטער דעם רעגען אין
דער לענג פון דער מארשירענדיגער ראטע :ער האט זיך אזוי צופלאמט,
אז עס האט איהם אזש גיטרייסעלט .ער איז גילאפען און האט
געשריען :
 4איך האבּ אין דער ערד דיין גאנצע מענשהייט און דיין גאנצען
אמת! מען קען די דבּורים :דער װעלט-יושר און די פּרינציפּען
פון דעם יאהר  .9871איך האבּ דאס אלץ אין דער לינקער פיאטע
אויף דער װעלט איז פארהאן נאר איין איינציגע זאך .ואס האט א
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אנרײבּען די יעקעס
ממשות :דאס איז פראנקרייכס גרויסקייט.
אמארדע און צוריק אבּנטהמען בּיי זי עלזאס-לאטרינגען און דאס
געלד .אט צוליבּ וואס מען דארף דיך האבּען  --און גיפּטרט אנ'עסקי
און אז מען װעט דאס אויספיהרען .וועלען ממילא פארענטפערט װערען
אלע קשיות.

דאס איז אזוי פּשוט .אז אפילו אזא אייזעל װי דוי וואלט

דאס אויך גיקאנט פארשטעהען -אױבּ דו פארשטעהסט עס נישט איז
דאס מעהר נישט דערפאר .װוייל דו קאנסט נישט אויפהױיבּען דיין חזר-
שען קאפּ אזוי הויך .כּדי צו זעהען דעם אידעאל' אדער דו בּיסט
א סאציאליסט און אנ'אונטערגיקויפטער!? ער איז אבּגיטראטען אן
זאייט פון דער ראטע .װעלכע איז פּלוצים שטום גיווארען און האט
ארומען קוקי פול מיט בּיטערקייט און גרימצארן .אין
גיווארפען ק
מאינוט ארום האבּ איך איהם גיזעהען גאנץ נאהענטי זיינע הענט
האבּען נאך געציטערט .עס האט מיך אנגינומען בּיים הארצען וען
איך האבּ דערזעהען טרעהרען אין זיינע אויגען -
ער שפּיאנעװעט אונז נאכאנאנד און זוכט זיך תּמיד צו טשעפּען:
ער פארקרימט דעם פּניםי כּדי איינצוהאלטען דעם וילדען כּעסי ואס
בּושעװעט אין איהם .ער רעדט פון דערולעד'ען און מיינט .אז
מען קאן צווינגען צו גלױבּעף װי מען קאן צווינגען צו יעדװועדער
אנדער זאך -ער איז אויסער זיך און פיהלט זיך אומגליקלאך .וייל
נישט אלע האבּען דיזעלבּיגע מיינונגי ואס ער -ער האט אבּער אױיף
דעם עולם אגרויסע השפּעה .װייל עס לעבּען תּמיד אין די מאסען
טיפע און שיינע אינסטינקטען .וועלכע ווארטען .אז מען זאל זי אויפוועקען-
אונזער קאפּיטאן איז שטרענג און זשאלעװעט נישט קיין קארצעױי
אוב ער געפינט נאר די קלענסטע סרחא אין דער סלושבּע -ער איז
אבּער בּטבע א מענש מיט אישוב הדעת .ער געפינט אז דער פעלד-
פעבּעל האט טייערע פּרינציפּעןי אבּער ער אליין איז נישט היציג .ער
האט אפּסיכאלאגישען חושי ער האט גיואגט פון מיר' אז איך בּין
| אסאלדאט מיט א געפיהל פון אחריות ,און אז עס וואלט נישט גישאדט.
ווען עס וואלטען זיך געפינען א סך אזעלכענע וי איך.
אונזער אפיציר איז נאך גאר א יונגיטשקערי ער איז א גוטער
בּרודער און א וואהלער מענשי .
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 6א וואהלער בּחור'ל בּיז גאר.י האבּען גיזאגט די סאלדאטען מיט
ו
יא געפיהל פון דאנקבּארקייט .מ+יט אנ'אנדעויען האט מען מורא ואוארט
אויסצוריידען .און אז דו רעדסט שוין יאי פארמאכט מען דיר תּיכּף
דעם מױל .מיט איהם אבּער קאנסט דו ריידעןי ויפיל דו וילסט.
איהם פון זיך און דיין
אפילו נארישקייטען .אז דו יט
פאמיליע ,וואס דאס איז דאך גאר נישט אינטערעסאנטי הערט ער דיך

יאויס -אט אזוי איז ערי פעטערלעבּען .ע
עס איז געקומען דער זומער און אונז איז א בּיסעל פרעה:

ליכער גיווארען אופ'ן הארצען -מיר האבּען זיך אבּגישטעלט
אין א נייען דארף .אין איינעם פון יענע טעג האבּ איך מיטגי-
נומען מיין חבר מארגא (ער האט געזידעלט דעם דארף-קרעמער.
יא גרויסען בּארייסער) און בּין מיט איהם אריייגעגאנגען אין האויזי
יוואס איז נישט לאנג בּאמבּארדירט געווארען -פון דעם גאנצען
הוז זענען סך הכּל געבּליבּען די בּלױזע בּאלקענס -דאס גאנצע
הויז איז פול געווען מים ליכטיגקייט און פארשיידענע אבּפאלעכטס.
ג.עציטערט האט עס וי א שיף -מיר האבּען ארויפגיקלעטערט אין
דער הויך .און זענען אריינגעקראכען אין שׂטובּ ארײן .די גאנצע
פּאעזיע פון דער בּעל-הבּתּישקייט האט זיך פון דארטען אױסגיװועבּט,
און עס וואלט שין בּעסער געװעף ווען זי וואלט אין גאנצעןל.יידיג גיווען -אין דעם צימער זענען נִיכֹּר גיווען איבּערבּלײבּעני-
שען פון אמאליגער רייכקייט און אויסגעפּוצטקייט :אנ'אויפגעריסענעהאט שױן אנגע-
/פארטעפּיאנע . א צובּױגענע  שאף .ואס
ה.ױיבּען צו פוילען אזוי װי מען וואלט זי ארויסגעגראבּען פון דער
ע-רדי דיעלען בּאזייט מיט א ווייסען שטױבּ .מיט שטיקלאך פוּן א
און איבּערגעקעהרטע
צווארפענע
בּאגילטענער רעהמיל .מיטבּיכער .און מיט שערבּלאך .וואס האבּען געסקריפּעט בּיי איטליכען
יטראט .בּיים פענסטער מיט א צובּראכענער שױבּ האט אנאברִיג

ווׂאעדערמוי גאנן איז געבּליבּען א שפּיגעל .וואס איז א
(
!אויף א צושפּאלטענעם קאמין:
מיר בּיידע האבּען פּלוצים בּאקומען אזוי װי איין איינציגע
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נשׂמה .די ריינקייט פון דעם דאזיגען היכען שפּיגעל האט אונז
בּאכּישופט .דורך זיין גאנצקייט אין דער מיט פון דעם דאיגען
חורבּן האט ער בּאקומען א בּאזונדערע ממשותי יעדער פון אונז
בּיידען האט אויפגעהױיבּען א ציגעל און א שליידער גיטון אין דעם
שפיגעל אריין .נישט וויסענדיג פאר וואס -דערנאך זענען מיר
אנטלאפען דורך א גידרעהטע טרעפּי וואס די שטיגען האט מען
נישט געקאנט ארויסזעהען צוליבּ דעם געדיכטען שטױבּ .וועלכער
האט זי בּאדעקט .ערשט אונטען האבּען מיר א קוק גיטון איינער
אויף דעם אנדערען -מיר זענען געווארען אומרוהיג און האבּען זיך
פארשעמט איבּער דער רציחהי וואס איז אויף אונז אנגיפאלען
 6וואס ווילסט דו? ע האט גיזאגט מאַרגאַ= .מען ווערט װוידער א
מענשי דאס איז מעשה מענשי ע
מיר האבּען נישט געהאט יענעם טאג וואס צו טון .און מיר
האבּען זיך צוגיזעצט .אונטער אונז איז געלעגען דער טאל .עס
איז גיווען זעהר א שיינער טאג מארגא האט זיך ארומגעקוקט פון
אלע זייטען .ער האט געקנייטשט דעם שטערן און געזידעלט דאס
דארף ,ווייל עס איז נישט געווען עהנליך צו זיין דארף אין דער
היים .וואס פאר א משוגעת דאס איז צו בּויען אזעלכענע הייזערי
עס איז איהם נישט געפעלען גיווארען דער קליסטער מיט דער
משונהדיגער פארםי דער גלאקענטורם האט לט זיין מיינונג בּא-
דארפט צו זיין נישט דאי נאר דארט -.אראנגא און רעמוס זענען
אונטערגיקומען און האבּען זיך אויך צוגעזעצט .פון וייטען האט.
מען האט גילאכט
מען גיזעהן .װי עס צופּלאצט א גראנאטע-
פון דעם שאס .וועלכער האט קיינעם נישט גישאדט -רעמוס האט
גימאכט א ריכטיגע בּאמערקונג.
 4עס קאן זיך גאר נישט גלױבּען אז די גראנאטע איז ערגיצוואו
גיפאלען ,װיבּאלד אז זי איז לעבּען אונז נישט געפאלען:נישט אזוי ? עּ
בּיי די דאזיגע װערטער האט זיך איפגיהױבּען א געדיכטער
וואלקען פון רויך .דאס האט גימוזט זיין אין דעם אונטערשטען
טייל פונ'ם דארף 005 .מעטער פון אונזי דער גירויש האט זיך
דערקייקעלט בּיז צו אונזי
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טייל פונ'ם דארף'ל האט

ז4י האקען אין דעם אונטערשטען
אראנגא קורץ בּאמערקט.
| == מארגא האט אויסגערופען:
=א שאד וואס זי איז נישט געפאלען אויף דעם קרעמער .ימח
שמוֹ .ער וואהנט אויף דער אנדער זייט .א שאד .ער הייסט זיך
אצאמלע וויפיל

ער ויל.און דערבּיי זאגט ער נאך:

,אױבּ דיר

מיין תּכשיטי"' א שאד

גיפעלט נישט .טא געה דיר גיזונטערהייט.
כ'לעבּען !ע
ער האט א זיפץ גיטון און ווידער אנגיהױיבּען:
4די קרעמער דערגעהען מיר די יאהרעף ,פּגרט אװעק,
ווערט בּדיל הדלי דאס איז נישט מיין דאגהי אבּי איך פארדין".ע
 4וואס האסט דו זיך מיט א מאל אזוי גינומען צו די קרעמער 1
|האט אראנגא א פרעג גיטון6 .זיי זענען דאך פון תּמיד אן אי
| גיווען :חאברה פון גנבים און זשוליקעסיע

!
0
0

עס איז גיווארען שטילי רעמוס האט א הוסט גיטון .כִּדי
אױסצופּרובען די פעסטקייט פון זיין שטים און האט גיזאגט :
 4איך בּין א קרעמערי ע

מארגא האט איהם גיענטפערט מיט פּשטות:
 4היינט וואס װוילסט דוי פעטערלעבּ י  - -מען װייס גאנץ גוט.
אז די שטארקסטע זאך אויף דער װעלט איז דער אייגענער נוצען -ל
 4אודאי .אודאי .ייהאט רעמוס צוריק גיענטפערט.
איינמאל האבּען מיר גישלעפּט בּינדלעך שטרוי פאר אונזערע
גילעגערס :איינער פון מיינע חברים אין דער ראטע .א שטילער
|ון פּשוטער מענש
א

איז צוגיגאנגען

צו

מִיר

און האט

מיך געהענדיג

גיפרעגט :
 4איך וואלט גיוואלט .אז איהר זאלט מיר מסבּיר זייןי פאר
ואס אי דאס נישטא קין יושר אויף דער װעלטי איך האב
גיבּעטען בּיים קאפּיטאןף ער זאל מיר געבּען אנ'ערלױבּעניש אויף
אבּצופאהרען .און דאס קומט מיר בּלי ספקי איך האבּ איהם געויזען
א בּריעף .אין װעלכען עס איז גישטאנען :אז מיין מוהמע איז
ודא נישט לאנג גישטארבּען, :פּוסטע מעשות".

האט ער מיר גיענטפערטי
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קלער איך מיר' דאס איז שוין א בּיסעל צו פילי און איצטער.
זאגט מיר .איך בּעט אייך' ואס איז די מעשה' אז בּעת עס האט.
זיך אנגיהױבּען די מלחמה .האט זיך אין דערזעלבּיגער צײט נישט/
אנגיהויבּען קיין גרויסע גירעכטיגקייט פאר אלעמען -וארום דעמאלט.
האט מען דאס גיקאנט בּאװייזען .קיינער ואלט דעמאלט נישט.
גיזאגט :איך װיל נישט .פאר ואס זשע זעהט מען געראד דעם היפך.
דערפון?

און מיינט נישטי אז דאס וואס האט מיט מיר פּאסירט איז די

איינציגע עולהי
וואס

מען זאגט'

פארדיענען

אז

צוליבּ

א טאג און נאך מעהרי

עס

דעם

אחוץ

זענען
גישלעג

דעם,

וואס

סוחרים'

פארהאן

גרויסע

אפשר

הונדערט

פראנק

זיי היטען אבּ זייער זונדעל .

ער זאל חלילה נישט געהען דינען .הינט די אױסגיפּוצטע חברה-
לייט הינטער דער פראנט' ואס דרעהען זיך ארויס פון סלזשבּע

און וואס זענען צעהן מאל געזינטער און שטארקער פאר יענע פאר.-
חושכטעי האלבּ-טויטע לאנדוועהר-סאלדאטען ואס מען האט היינט
אין דער פריה נאך נישט אבּגילאזט .און די הולטאיעס אין די
שטעט מיט די גענזעלאך .דעם שאמפאניער .מיט די דימענטען און
די פּערל .פון וועלכע זשיסראן האט זיך אזוי פיעל אנגידערצעהלט?ל
איך האבּ איהם גיענטפערט .אֹז א פולקאמער יושר איז ניט
מיגלאך .אז מען דארף זיך נישט אריינלאזען אין די אדער יענע
פּרטים .נאר קוקען אויף דאס גאנצע' דעם סך הכּל -און דאך בִין
איך נשתּומם גיווארען פון דער דאזיגער אינגישפּארטער .אומ-
געלומפּערטער און גינויער ציקאװועקייט פון מיין חבר' ואס האט

נישט

גיוואלט

אנדערש

מיט

דעם

אײגענעם

דערגעהען/

שכל

דעם אמתי

דער
גיפּרוװוט

האבּ

אפט

דעם

בּאטייט

פון

דאזיגער

איך האבּ נישט גיקאנטי עס זענען פארהאן

פּרטים'

וואס

מיר

דער מלחמהי

אבּגעבּען

זענען פאר מיר
מיר פון תּמיד
זיך אױף דיי
דעם פּרינציפּ
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פאל האט
א דין

גיבּראכט דערצוי
וחשבּון

איבּער

אי

איך

קלארי אבּער די דאזיגע פּרטים זענען גיװען פאר.
אן קלאר .און ווייטער װייס איך נישט .איך פארלאז.
װעלכע פיהרען אונז און זענען זיך סומך אױף.
פון דער מלוכה .אפטמאל אבּער בּאדויער איך .ואס

ײ
!איך האב נישט לעבּען מיר אזא מורה דרך

װי יאזעף

וט

זיך אריין א פּערזענליכער

אחוץ דארטען .װאו עס מישט
|אינטערעס .און אחוץ א פּאר פּלױדערזעקי וואס הױבּען אן פלוצים
צו שיטען מיט טעאריעס :אין װעלכע מען דערקענט שטיקלאך
 פון צייטונגסארטיקלען ווייזען די מענשען ארום מִיר קיין שום אינ-טערעס נישט ארויס פאר צו װייטע און טיפע פּראבּלעמען איבּער
 די סבּות פון די אומגליקען .וועלכע שלעפּען אונז מיט געוואלד מיט.און אלץ ואס ליגט אױסער דעם תּחום פון דעם טאג-טעגליכען
לעבּען און פּארזענליכע פראגען ווייסען זי אליין גאנץ גוט .אז זי
ווייסען גאר נישט און קאנען גאר נישט טון:
איינמאל בּין איך אריינגיגאנגען אין שׂטאל און האב זיך שוין
:
גיוואלט לייגען שׂלאפען -די סאלדאטען זענען אלע גילעגען אויס-
ג!יצויגען אויף די בּינטלאך שטרויי זיי האבּען גישמועסט צװישען
יך און זענען מסכּים גיווען איינער מיט דעם ארק איינערפון זיי האט גיזאגט:
 4מען מארשירט און מעהר דארף מען נישט .ל
טערמיט האט נאך נישט גישלאפען -ער איז גילעגען אינ-
גידרעהט װי א מורמעלטיר אויף דעם שותּפותדיגען שטרוי -ער האט
אויפגיהויבּען זיין בּאוואקסענעם קאפּי האט א צאפּעל גיטון ,אוו
װי ער וואלט זיך פארפּלאנטערט אין דעם קניל פון א נעץ .האט
א מאך גיטון מיט דעם בּלעכעל אויף זיין גילענק װי מיט א גלעקעל

|

און האט גיזאגט.

 4ניין .מען דארף עפּעס מעהר -מען דארף קלערעף אבּער
קלערען מיט דעם אייגענעם קאפּי און נישט מיט א פרעמדע ? פון
יאלע זייטען האבּען זיך אויפגיהױיבּען פּנימער מיט א צופרידענעם

אז בּאלד װעט

זיך אנהױבּען

שמייכעלי מען האט
א שמועס אהן א סוףי
שא שטילערי ער װעט בּאלד רײידען װעגען מיליטאריזם'ל
פארשטאנעןף

 האט אנגיזאגט פּענסאן .א פרעהליכער יונג און נישט קיין נאר. 8טאקע פון מיליטאריזם * האט טערמיט גיענטפערט .און האט
אנגיהויבּען צו דרשהנעןי
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מען האט גילאכט פון דעם קארליקי ואס האט גימאכט מיט
די הענט און מיט די פיס און גישאטען מיט הויכע װערטער װעגען
א גיזעלשאפטליכע אחדות.

אויף דעם שפּינװעבּ בּיים דאכפענסטער'ל

האבּען זיך פון זיינע בּאוועגונגען גילייגט כינעזישע שאטענס.
4נאך דיר נאך .הייסט עסי קומט אויס .אז די יעקעס זענען
נישט קיין מיליטאריסטען * .האט איינער פון אונז א פרעג גיטון.
 8מיליטאריסטען זענען זיי .יהאט טערמיט גימוזט מסכּים זיין.
 4היינט וואט װעסט דו איצטער זאגען? איצטער איז אויס
מיט אלע דיינע טענות ? האט פּענסאן מיט האסט גיזאגט.
 4איך .פעטערלעבּען .האט זיך אבּגירופען א לאנדוועהרסאלדאט,
קריך נישט אזוי וייט .איך בּין נישט אזוי איבּערגעשפּיצט וי
דו .איך װוייס מעהר נישטי אז זיי זענען פּלוצים אויף אונז אנגיפאלען,
און אז מיר האבּען בּיז אהער גיואלט לעבּען בּשלום מיט דער
וועלט .אט למשל בּיי אונזי ווייס איך .אז + *- - -ואס וייסט דו ?ע
האט אויסגעשריען טערמיט מיט כּעס' +א קרענק וייסט דו! דו
בּיסט א כּשרע בּהמהלע װי אלע דיינע חברים :זיי פאראייניגען אונז
אבּער זי צושיידען אונז איינע פון די אנדערע .זי זאגען אונז
וואס זיי ווילען אדער זײי זאגען אונז גארנישט .און דו גלױבּסט.
זי זאגען}? :אט דאס דארפסט דו טראכטען!' זי י * -ע
= דא האבּ איך זיך נישט גיקאנט איינהאלטען -איך בּין צורייצט
גיווארען ,און עס האט אנגיהױבּען אין מיר צו קאכעןף דאס איז
גיווען דערזעלבּיגער

אינסטינקט.

װעלכער האט מיך א מאל א ווארף

גיטון אויף זיין חבר בּריבּי .איך האבּ איהם איבערגישלאגען :
פוער זענען דאס די *זיי" ע
 4די קיסרים* .האט טערמיט גיענטפערטי
אין דערזעלבּיגער מינוט האט זיך אין דער געסיל .װעלכע אי

גילעגען לעבּען אונזי בּאוויזען די גישטאלט פון דעם פעלדפעבּעל
|
מארקאסען:
ש5א .מאך שוין כאטש איצטער צו דעם מױילי אט געהט ער
דאך - - -י האט איינער פון די צוהערער טערמיטען אנגיזאגט.
איך האבּ קיין מורא נישט ארויסצוזאגען מיין מיינונג! * האט.
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טערמיט דערקלערט .און תּוך כּדי דבּור טאקע גינומען מיט א טאן
נידעריגער :ער האט זיך אדורכגיגנבהט דורך די שטרוי אין
שכאנותדיגען שטאל :מען האט גילאכט .מארגא איז געבּליעבּען ערנסט,
 8עס וועלען אלע מאל זיין צוויי  סארטען פון מענשעןי'* האט
:
ר גיזאגט4 .גיהארכזאמע און עזותדיגע:לע
מען האט גיפרעגט:
 4וואס איז ער עפּעס גיגאנגען דינען? ל
ו8וייל ער האט נישט גיהאט וואס צוֹ אכל'ן * האט גיענטפערט
דער לאנדוועהרסאלדאט :ער האט א געניץ גיטון זיך גילייגט מיטן
|רוקען ארויף :האט צורעכטגימאכט די שטרוי און האט ווייטער גיזאגט:
6יי אונז פרעגט מען נישט .מיר טוען ואס מען היסט.
בּ
|

בּפרט אז מיר קאנען נישט העלפען .ל
עס איז שוין גיווען צייט צו שלאפעןף דער שטאל איז גיוען
וּ
| אפען פון פארנט און פון דער זייט :אבּער אין דרויסען איז
| גיווען ווארם:
עס איז שוין א סוף צו די קאלטע טעג האט רעמוס גיזאגט-ל
:
 4קוים דערווארט זיך !* זאגט מארגא.
מען האט זיד אויסגיצויגען איינער לעבּען דעם אנדערען
|
| אײילענבּויגען בּיי איילענבּויגען .איינער .וועלכע איז גיזעסען אין שוואר-
| צען װינקעל האט אויסגילאשען דאס ליכט.

האט /

פאז עס ואלט שוין גווארען א סוף צו דער מלחמה'י
אראגא גימורמעלט.
4איך ואלט מעהר נישט גיוואלט' אז מען זאל אננעהמען
:
מיין בּקשה און מיך מאכען פאר א וועלאסיפּעדיסט:י האט זיך אב-
גירופען מארגא.
מען איז אנטשוויגען גיווארען -איטליכער האט גיהאט זײַן
גרויסע בּקשה און דערצו אלס צוגאבּ זיין אייגענע קליינע בּקשה'
וי א שטייגער מארגאי
די נאכט האט אונז אלץ ענגער ארומגינומען .מען האט זיך
|
איינגיגראבּען אין די בּינדלאך שטרוי .מען האט צוגימאכט די אויגען:
אין דעם אונטערסטען טייל פונ'ם דארף אין דעם ראזא-פארבּיגען

2בא:ט7:2:65:42:62
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הויז האט גיוואהנט א שיינע פּויערטעי וועלכע האט תּמיד גישמייכעלט,
נאך א לאנגע צייט פון רעגענס
צוּווינקענדיג מיט די אױיגען
און נעפּילס האבּען זיך אנגיהױבּען די ערשטע שיינע ויאסנעטעגי
דערפרישט דורך דער יונגקייט פּון דער נאטור ארום מיר .האבּ איך
פון איהר נישט אראבּגילאזט קיין אויג און נישט גיקאנט זיך

גינוג אנקוקען :א קליינע נאזי גרויסע אויגעף בּלאנדע העהרלאך װי
סליאדעס פון גאלד אויף די אױיבּערשטע ליפּ און אויפ'ן האלז .איהר
מאן איז גיװוען אין דער ארמיע .אזוי װי מיר אלע -מען האט
ארום איהר גיטאנצט :-זי פלעגט שמייכלען צו די סאלדאטען און
פלעגט האלט האבּען צו פּלױדערן מיט די אונטעראפיצירען -פאר די
אפיצירען האָט זי גיהאט אזא גרויסען אבּשייי אז זי פלעגט אזש פאר-
גליװערט װערען דערזעהענדיג זייי איך פלעג טראכטען װעגען
איהרי און פלעג איבּער איהר פארגעסען צו שרײבּען בּריװלעך
צו מאריען:
א סך האבּען גיפרעגט; :צי עס קאן עפּעס ארויסקומען
דערפון ".און א סך האבּעו גיענטפערט *:עס קאן גאר נישט ארוס-
קומעז דערפוןי"

איינמאל ,אין א קלארען פריהמארגעןי נאך דעם עסען אין דעם'
שייער' האבּען מיינע חברים פון דער ראטע געטריבּען קאטאװעסו
מיט עפּעס א שיכּור'ן סאלדאט .מיט ועלכען זי האבּען זיך גירייצט
בּאשפּריצענדיג איהם מיט ויין .כּדי איהם איינצוהאלטען אין זיין
שיכּור'ן מצב .זיי האבּען זיך גיהאלטען פאר די זייטען לאכענדיג"!
אזעלכע קאטאוועסען .וואס זענען גיוען עהנליך צו דיי װעלכע מע
האט געטריבּען מיט טערמיטען .בּעת ער פלעגט זיך צודרשהנען!
מכּוח דעם מיליטאריזם אין דער װעלטי האבּען מיך נישט אינטערעסירט,
און איך האבּ זיך פארקעהרעװעט אין דער דארפישער גאסי א
האבּ זיך אראבּגילאזען איבּער דעם בּרוקי בּארג אראבּי אין די
גערטענער און סעדער האט נאך אלץ גיהאלטען אין דעם ערשטעןן
בּליהען; די בּליטען האבּען אויסגישטרעקט זייערע פּיצינקע הענטלאך. .
נאך אין גאנצען פארמאכטע .און די עפּעלבּױמער זענען גישטאנעןך
איינגעהילט אין װײסעף דער פריהלינג האט זיך גיאיילט .איךך
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בִּין שוין גישטאנען אנטקעגען דעם ראזא-פארבּיגען הױ .זי איז
גישטאנען איינע אליין אויפץ װעג און האט די גאנצע זון
פארנומען פאר זיך :איך האבּ זיך גישלאגען מיט דער דעהי איך בִּין
גיגאנגען ווייטער ,פארביי איהר   + +אבּער עס האט מיך עפעס
אבּגיהאלטען ,איך האבּ זיך אויף א ויילינקע אבּגישטעלט און זיך
דערנאך אומגיקעהרט -איך בּין אריינגיגאנגען כּמעט װי נישט
ווילענדיג :קודם-כּל ליכטיגקייט! אויף די רױטע דיעלען פון דער
קיך איז גילעגען אפיערקאנטיגע שטיקעל זון -ארום און ארום האבּען
גישטראהלט טעפּלאך און פענדלאך.
|
זי איז דארט גיווען! מיט נאקעטע ארעמס אין א בּלויזען האלן
איז זי גישטאנען לעבּען בּעקען אין דעם גאלדענעם גלאנץ פון די
קופּערנע גיפעס און דעם רויטען אבּשיין פון די גיפוצטע דיעלען
און האט ארויסגילאזען פון קראן א זילבּערנעם שטראהל פון וואסער
אין א בּלאנקענדיגען עמער .די גרינלאכע העלקייט פון די שױבּען
האט בּאנעצט איהר הױיט .זי האט מיך דערזעהען און האט צו מיר
נישמייכעלט :איך האבּ אפילו גיוואוסט .אז זי שמייכעלט צו אלעמען.
אבּער מיר זענען גיווען אליין! איך האבּ געפיהלטי אז עס האט זיך
אין מיר אנגיצונדען א װילדער בּאגעהר .-עס איז אין מיר גיוען
עפּעס שטארקערעס פאר מיר' און דאס דאזיגע שטארקערע האט
ארויפגיווארפען א שלייער אויף איהר בּילד .זי איז גיווארען שענער
ון מינוט צו מינוט .-איהר אויפגיבּלאזען קלייד האט בּולט
גרויסגישטעלט

איהר

קערפּערליכע

גישטאלט.

און

איהר

אונטער-

איהרע

בּרעמען

ליידעל האט געציטערט איבּער איהרע גיפוצטע שיך .איך האבּ
נאטראכט איהר האלזי איהר געניקי דעם דאזיגען אויסטערלישען
גריינפאר .אשטארקער אראמאט האט ארומגעוויקעלט איהרע פּלײצעס.
יאס איז גיווען װי די נשמה' דער אמת פון איהר קערפּער .עס
גאט מיך א שטופּ גיטון און איך בּין צוגיטראטען צו איהר נישט
װ|אנענדיג ארויסריידען א ווארט.
זי האט א בּיסעל או'אבּגילאזען

דעם קאפּ;

זאבּען זיך צונויפגירוקט אונטער דעם געדיכטען קראנץ פון איהרצ
אֹהר; אין איהרע אויגען איז דורכגילאפען אנ'אומרוהיגקייט .זי
,

3

איז שוין גיוועהנט גיווען צו די קינדישע העויות פון די פארבּלענדטע
אבּער דאס דאזיגע בּאשעפעניש איז נישט גיוען
מאנזבּילען.
פאר אזעלכע פּארשוינען ,װי איך! זי האט מיר טרוקען א לאך גיטון
אין פּנים אריין .דאס האט מיך גיטראפען װי א קלאפּי זי האט
זיך ארויסגידרעהט און צוגימאכט די טיר.
איך האבּ די טיר גיעפענט .און בּין איהר נאכגילאפען אין
עפּעס א בּוידעם .איך האבּ גישטאמעלט עטליכע װערטער .איך בִּין
ווידער גיווארען נאהענט צו איהרי און האבּ אויסגישטרעקט די האנדי
זי האט זיך װידער אויסגידרעהט' דאסמאל אױף תּמיד  - - -אבּער
זי איז אבּגיהאלטען גיווארען דורך א שרעקלאכע קאטאסטראפע !
די װענט און די סטעליע האבּען זיך צונויפגירוקט .מיט
א פייפעריי און א דונער .אין דער סטעליע האט זיך גיעפענט
א בּרייטע לאך .און אלץ האט זיך אנגעפילט מיט א שווארצען פייערי
און בּעת עס האט מיך א שליידער גיטון קעגען דער וואנד װי דורך
די בּרענענדיגע כוואליע פון א וואולקאן' בּאקומענדיג צובּרענטע
אויגען .צוריסענע אויערן און א צוקלאפּטען שארבּען בּעת ארום
מיר זענען גיפלויגען דורכגילעכערטע שטיינערי האבּ איך דערזעהען
די פרוי אנאיינגעװיקעלטע אין א פאנטאסטישעטן שלייער פון
רויט און שווארץ .איך האבּ גיזעהען ,װי עס האט איהר א הױיבּ גיטון
אין דער הויך .און װי זי האט זיך אנגיהױבּען צו דרעהען אין
א ווייסען און רויטען געמיש פון קליידער און װעש; און אין געזיכט.
האט מיר א זעץ גיטון עפּעס שװערעסי נאקעטעס .מיט גידערים.
און מיט צוויי פיס :אין מויל האבּ איך דערשפּירט דעם טעם פין בּלוטי.
איך האבּ געפיהלטי אז איך האבּ אנגיהױבּען צו שרייען און.
צו שׂלינגעןף פארכאפּט פון דער דאזיגער שרעקלאכער בּאריהרונג,
ואס האט מיר צוקװעטשט די האנד .װעלכע איך האבּ גיהאט/
אויסגישטרעקט נאך דער שיינקייט פון דער פרוי .און וואס איז נאך.
געבּליבּען אנ'אויסגישטרעקטע .איינגעװיקעלט אין א קנויל פון אש.
און פּארע :צודולט פון דעם דונערי בּין איך קוים ארויס פון דארטען
צווישען װענט' װעלכע האבּען גיוואקעלט .װי איךִי הינטער מיה
איז דאס גאנצע הז איינגיפאלען לויפענדיג איבּער די דיעלען
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אויפען
וועלכע האבּען זיך גיטרייסעלט האבּ איך זיך פארטשעפּעט אן ה
פון וילד גיווארענע שטיינער .װעלכע האבּען זיך גישלײידערטאון צושאטען אין וואלקענס פון שטױבּ מיט א געפּילדער .אס איז
יעהנליך גיוועז צו א פּאטשעריי פון פליגלען.
אויף דעם דאזיגען

װינקעל

איז גיפאלען

א גאנצער

האגעל

פון שאסען -נישט ווייט פון דארטען זענען גישטאנען סאלדאטען
יפאר א הייזעל ,וואס איז צושפּאלטען גיווארען אויף צװיי העלפט
און האבּען בּאגלייט דעם חורבּן מיט פארשיידענע אויסרופען .צו-
געהען נאהענט צום הייזעל האט מען נישט גיקאנט' מחמת ארום
און ארום האבּען זיך גישאטען אהן איין אויפהער קוילען און גרא-ינאטען -אבּגישפאלטענע שטיקלאך פון גראנאטען האבּען צולעכערט
ידאס הייזעל װי א זיבּי עס איז גישטאנען אונטער א גיועלבּ פון
רויך און פּארעי
 6אבּער דו בּיסט דאך פול מיט בּלוט ע האט מיר גיזאגט א
חבר און האט א קוק גיטון אויף מיר ווי צומישטי
א צוטומעלטער און צודוּלטער האבּ איך בּאטראכט דאס דא-
זיגע מענשלאכע הייזעל מיט צובּראכענע בּיינער און א צובּראכע-
נער חוט השדרהי
עס איז גיווען צובּראכען פון אױבּען בּיז אראבּ .און דער
פארנט איז גילעגען אויף דער ערדי מען האט ארויסגיזעהען די
פארטיפונגען פון די צימער' וואס זענען פארשרפהט גיוארען
אין איין איינציגער רגע .און די גלייכע ליניעס פון די קוימענסי
פון א שטאק איז גאנץ געבּליעבּען א שטיקעל פּאדלאגע .וואס איז
אראבּגיהאננגעןי און דארטען האט מען גיזעהען די טויטע קערפּערס
פון צוויי אפיצירען .צוגעשמידט צו א טישי זיי האבּען גיהאלטען
בּיים אנבּייסען .בּיז! דער דונער האט זײי גיטראפעף .דאס האט
גימוזט זיין א נאנץ פיינער אנבּייסען ווארום מען האט גיקאנט
אונטערשיידען טעלער און גלעזער און א פלאש שאמפניער -דאס
זענען די אפיצירען נארבּער און פערכיערי
איינער פון די געסט .װי א רוח פון י'ענער װעלט .איז
גיזעסען גלייך און האט גישמייכעלט מיט א צושפּאלטענעם קיפער'
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וואס איז צװויי מאל אזיי גרויס און בּרייט גיווארען ער האט
גיהאלטען די האנד אין דער הויך מיט דער בּרייטער בּאוועגונג
בּשעת שמחה  --זיין לעצטער שמחה :דער אנדערער איז גיזעסען
אנגגישפּארט מיט די אײילענבּויגענס אויפץ טיש .זיינע שיינע בּלאנ-
דע האהר זענען געבּליעבּען גאנץ .איף זיין געזיכט איז גילעגען
דער אויסדרוק פון א מין שרעקליכער אויפמערקזאמקייט' עס האט
זיך גיצויגען איבּער איהם א בּלוטיגער פּאס .און עס איז גיווען פול
מיט אומריינע פלעקען .אין דער מיט פון דער דאזיגער שידער-
האפטיגער מהפּכה האבּען זיי דאך אויסגיזעהען װי די בּילדער פון
יונגקייט און לעבּענספריידיגקייט.
|  6עס איז נאך דא א דריטעריע האט מען אויסגישריעןי
דעם דאזיגען דריטען האט מען תּחילת נישט בּאמערקט .עױ.
איז גיהאנגען אין דער לופטען מיט אױסגישטרעקטע ארעמס .דורך.
די אונטערסטע זייט פון זיינע הויזען האט ער זיך פארטשעפּעט אן.
א בּאלקען אין דער לענג פון דער גלײכער וואנד .ער איז גיהאנ.-
גען אין דער מיט פון א לוזשע בּלוט אױף דער גיפּסבּאדעקטער.
וואנד .וועלכע האט איהם ארומגיצויגען מיט א לאנגען שאטעױ בַּײי.
איטליכער נייער שיסעריי האבּען זיך גישאטען אויף איהם שטיקלאך
פון גראנאטעןי וועלכע האבּען איהם גיטרייסעלט ,אזוי װוי ער וואלט
גיווען דער ציעל פון דער דאזיגער גאנצער צושטערונגי דער בֹּר.
מינן האט זיך גיפונען אין אזא מאדנעם .אויסטערלישען מצב אז.
ען האט נישט ווילענדיג אויף איהם גימוזט קוקעןי
עס האט זיך גילאזט הערען טערמיט'ס שטים:
 6אי דער אומגליקליכער!ע
ער אִיז ארויסגיטראטען פון הינטער דער מויערי וועלכע הא
אונז בּאשירמט קעגען די שאסעןי
 6צי בּיסט דו משוגע .צי חסר דעה'ע האט מען צו איהם גע-
שריען  +ער איז דאך שוין סיי װוי סיי טויט!ע
נישט ווייט איז גישטאנען א לייטער .טערמיט האט איהם א /
נעהם גיטון און האט איהם צוגישלעפּט בּיז צו דעם .אויפגעריסענעם
הויז .אויף וועלכע עס האט גיהאגעלט מיט קוילען און בּאמבּעסי
2ר7
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ט4ערמיטי ע האט א גישריי גיטון דער אפיציר 6 ,איך הייס .אז
:
דוֹ זאלסט בּלײיבּען דא! עס װעט פון דערפון גאר נישט ארויסקומען:ע 4הער אפיצירי'ע האט טערמיט גיענפערטי נישט אבּקעהרענדיג
זִיך אפילו 6 .איך בּין דער בּעל-הבּית אויף מיין הויט :ע ער האט צו-
גישטעלט דעם לייטער ,איז ארויפגיקראכען אויף איהם און האטא-ראבּגינומען דעם בּר-מינן .ארום זי בּיידען .דעם לעבּעדיגען און
ידעם טויטען האט גיבּושעװעט א כוואליע פון שאסען אין א וייסען
רויך .וועלכע האט בּאטױבּט די אויערין .ער איז בּריותדיג אראב
גיקראכען מיט דעם טויטען פון דעם לייטערי' האט איהם אװעקגי-ל.ייגט אויף דער ערד און האט זיך גילאזען לויפען צוריק צו אונזי
לויפענדיג האט ער זיך אנגישטויסען
|האט אלץ צוגעזעהען

אויף דעם

קאפּיטאן .וועלכער

 6ליעבּער;פריינדי העאט איהם גיזאגט דער קאפּיטאן4 ,מען זאגט
אז איהר זענט אנ'אנארכיסט .אבּער איהר האט מוטי און אין דערין
שטעקט שוין א היבּשע בּיסעל פון א פראנצויזי ע
ער האט איהם דערלאנגט די האנד' װעלכע טערמיט האט
גינומען מיט א מינע .אז ער װערט דעפון גאר נישט נתפּעל.
צוקומענדיג צו אונז האט ער אנגיהױבּען צו גראבּען מיט דער
האַנד אין זיין צוקאדערטער בּארד און האט גיזאגט:
 4איך ווייס נישט פאר וואסי ס'איז טאקע א נארישקייטי אבּער
זעהענדיג דעם יונגעל האבּ איך זיך דערמאהנט אן זיין מאמען ע
מען האט אויף איהם גיקוקט מיט גרויס דרך ארץ .-ערשטענס
ְ
ווייל ער איז ארויפגיקראכען אויפ'ן לייטער ,צוייטענס ווייל ער איז
אדורכגיקומען דורך א האגעל פון איזען .און האט אויסגעפיהרט.
עס איז קיין איינציגער צווישען אונז נישט גיוועןי װעמען עס האט
זיך נישט שטארק גיגלוסט צו טון דאס איגענעי וואס ער! דער
דאזיגער מאדנער סאלדאט איז גיווען ממש א רעטענישי
די שיסעריי אין שטילער גיווארען .זי האט זיך פארענדיגט
האט מען גיזאגט.
טערמיטען האט מען ארומגערינגעלט פון אלע זייטען -איינער
ײ גירעדט פאר אלעמען
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ה4ייסט עס אז דו בּיסט אנ'ארכיסט?ע
נ6יין . ענטפערט טערמיט 6 ,איך בּין אנ'אינטערנאציאנאליסטי
דערפאר טאקע בּין איך גיגאנגען אין סלוזשבּעיע
 4א !ע

ער האט גיפּרװוט מסבּיר צו זיין זיין גידאנק:
4ארשטעהסט דו מיך .איך בּין קעגען אלע מלחמות בּכלל ע
פ
4אלע מלחמות  - - -עס זענען דאך אבּער פארהאן גוטע
מלחמות .אט למשל ווען מען פארטיידיגט זיךי ע
אחמה איז תּמיד אנ'אנפאל,
מל
 6ניין .ע ענטפערט טערמיט4 :
ווארום אז מען וואלט נישט אנגיפאלען .וואלט מען זיך דאך נישט
גידארפט פארטיידיגען ע
 8א !ע

מען האט אנגיהױיבּען צו שמועסען אהן קיין בּאזונדערען חשק,
נאר גלאט אזוי אין דער וװעלט אריין .מען האט ארומגישפּאצירט
אין די גאסען .וואס זענען נאך גיוען וועניג זיכער -דער הימעל
איז נאך גיווען פול מיט סכּנות .און אומעטום האבּען זיך ארומגי-
טראגען אין דער לופטען שטיקער חורבות.
 6פונדעסטוועגעןן האבּען אזעלכע פּארשוינען װי דו נישט
דערלאזט ,אז פראנקרייך זאָל זיך גוט צוגרייטען צו דער מלחמהי-ע
 6אזעלכע מענשען וי איך זענען צום בּאדויערן צו וועניג דא'
אז עס וואלטען גיווען מעהר .וואלט קיין מלחמה נישט גיװוען ע
{ ד6אס דארף מען זאגען די יעקעסי נישט אונזי ע
 +מען דארף דאס זאגען אלעמען .דער גאנצער װעלט -דער-
פאר בּין איך טאקע אנ'אינטערנאציאנאליסט .ע
טערמיט האט זיך ערגיצוואוּ אבּגירוקט .זיינע חברים האבּען 
/
א פיהר גיטון מיט די הענט צום סימן .אז זײ פארשטעהען נישטי
 4עס שאדט נישטיע האט מען גיזאגט .ער איז פארט בּעסער
פאר אונז אלעמעױיע
בּיסלעכוייז האט מען זיך מיט איהם אנגיהױבּען עצה נען אין
יעדוועדֶער זאךי :זעהענדיג אזא מין תּמימות חאבּ איך גימוזט שמייכ-
און איינמאל.
לען .און אפטמאל האט עס מיך גירייצט.
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יהאט מען בּיי איהם גיפרעגט מכּוח דער שיסעריי:
פוואס זאל די דאזיגע שיסעריי אייגענטליך בּאטײיטען!
/איז דאס נישט אפשר די התחלה פון אנ'אפענזיווע ע
אבּער ער האט נישט גיוואוסט מעהר פאר אלע אנדערעי

צי

די שאמיענס
עם טאג .און װעלכען מען האט בּאדארפט ארויסצו-
געהען אויף די אקאפּעס .איז מען געבּליבּען זיצען אין
דער היים עס קומט אן דער אװענדי עס קומט די
נאכט  .--גאר נישט .אױף דעם פינפטען טאג אין
ער פריה זענען מיר גישטאנען זאלבּעעטלאכע פּארשוין אנגילעהנט
אן דעם פארנט פון א הױז בּיים ראג פון א גאס .מיר האבּען נישט
גיהאט וואס צו טון און קיינער פון אונז האט נישט גיוואוסט וואס
מיט אונז װעט זיין מארגען .איינער פון אונזער קאמפּאניע האט
מיר א זאג גיטון:
 6עס קאן זיין .אז אז מען װעט דא בּלײבּען אזי בּיז צום
|
סאמען סוף פון דער מלחמהי
מען האט אפילו פארשטאנען .אז עס װעט נישט בּלײיבּען אזויי
אבּער פונדעסטוועגען האט דאס קליינע געסיל אין אונזערע אױגען
כּלוצים בּאקומען א פּנים פון אמאליגע גאסען פון אונזער פריהער:
דיגער היים .און נאר צוליעבּ דעם .וואס מיר האבּען זי נישט פאר-
לאזען אין דעם בּאשטימטען טאגי
נישט ווייט פון דעם ארט .ואו מיר זענען אזוי גישטאנען
אהן א שטאך ארבּייטי גראבּלענדיג זיך אין די פּעקלאך מיט טא-
בּאק .איז גיווען דער שפּיטאל פוֹן דער פראנט .מיר האבּען גיזעהען.
װי עס האט זיך דורך דעם נידעריגען טױער אריינגילאזט א גאו-
צע כאליאסטרע פון פארחושכטע ,בּרודיגע און אויסגימאגערטע סאל-
דאטען מיט מידע אויגען פון בּעטלער .בּלױיז דער אונטעראפיצער.
וועלכער האט זיי גיפיהרטי האט זיך אויסגיצייכענט דורך זיין ציכ-
טיגען מונדיר . די סאלדאטען .וועלכע זענען גיווען אפטע געסט
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|
וז

פון דעם וויזיטענזאל זענען כּמעט אלע גיווען תּמיד פון דעמזעלבּי-

עס האבּען זיך גיפונען אסך סאלדאטען .װעלכע עס
גען סארט
איז נישט אנגישטאנען צו זאגעןף או זײ זענען קראנק .אין דעה
דאזיגער עקשנות האט גישטעקט א מין מאדנע און טיפע העלדיש-
קייט .די אנדערע זענען נישט גיווען אזוי איינגישפארט און פלע-
גען קומען פאר דער טיר פון דעם שטאבּס:דאקטאר .אין די אוֹמע-
טיגע

חדרים

נאר

גיקאנט.

פון דעם

סאניטעטסהויז.

צווישען

די

דאזיגע

אפט

אזוי
שוואכע

זי

ויפיל

פּארשוינען

האבּען

האבּען

זיף

גי-

גיפונען אמתע חורבות פון מענשען אין וװעלכע עס איז פעסט
זעסען אנ'אפענע אדער א פארבּאהלטענע קרענק.
דער וויזיטענזאל האט זיך גיפונען אין א צימער פון דעם
קעלער .אין וועלכען מען האט אװעקגירוקט אן א זייט די מעבּעל
און אנגיווארפען אין איין הויפען -דורך דעם אפענעם פענסטעה
האט מען גיקאנט הערען דעם קול פונ'ם דאקטער .און אז מען האט.
א בּיסעל אויסגישטרעקט בּגנבה דעם האלו האט מען איהם איך
גיקאנט זעהעןי װי ער זיצט בּיים טיש אין זיינע עפּאלעטען און מיט

די בּרילען אויף דער נאז.
גער.

האלבּ

פאר איהם

אויסגיטאנענער

פלעגט
מיט

פּארשוין

שטעהען

דער

א צרה'די-

היטעל

אין דער.

האנד' דעם סורדוט אריבּערגיווארפען איבּער'ן ארעם .אדער די הו
זען אראבּגילאזט בּיז איבּער די קנעכיל .פון אדורך דעם סאלדאט
דער פּאר-
האט ארויסגיקוקט דער ארימער גוף פון דעם מענשע
שוין פלעגט זיך סטארען צוצוציהען דעם אױג פון דעם דאקטער.
און פלעגט ארויסשטעלען א קראמפאדערי וועלכע איז גיווען אנגילא.-
פען מיט בּלוט .אדער אנ'ארעם .פון וועלכען עס איז אראבּגיהאנגען.
א צוּווארפענער

און פאראייטערטער

עקשענטע וואונדי אדער
חולאת דער דאקטער
און װי עס װייזט אויס.
דאסמאל אבּער האט ער
פון דעם
האט

10

קערפּערי

מען פ

וועלכע מען

גיהערט

בּאנדאזשי'

אדער

ערגיץ א פאר-

א לונגענפעהלער .אדער עפּעס אנ'אנדער.
איז בּטבע גיווען א גאנץ וואהלער מענש'
האט ער גוט פארשטאנען זין מלאכה"
כּמעט גארנישט אויסגיפארשט די טיילען.
האט

איהם

זיין מאנאטאנעם

בּאוויזען.
פּסק דין:

און פון

גאס.

|
4דו קאנסט געהען צו דער פראנט.
יפאר אנפרעגען קומט נישט קיין שטראף-ע
אזעלכע אנפרעגענישען וועלכע האבּען גאר פּשוט אװעקגע-
1
שיקט דעם סאלדאט אויף די פראנט פלעגען זיך איבּערחזר'ן אהןיא סוף :פון מארשירען איז קיין איינציגער נישט בּאפרייט גיוא
אמאל פלעגט זיך טרעפעף אז דער צוריקגעשיקטער סאל-
ירע
ידאט פלעגט זיך בּאקלאגען בּיים אנטון זיך :דער דאקטער
יפלעגט נישט פאריבּעל האבּען און פלעגט זיך מעשה גוטער ברו-
קאנסט מארשירען

גוט.

דער אריינלאזען אין א וכּוֹח .דערנאך אבּער פלעגט ער פּלוצים
!א זאג טון מיט אנ'ערענסטער שטים :
פוואס קאן איך העלפען .מיין ליבּער פריינד .איך קאן דיך
|
נ!ישט בּאפרייען פון מארשירען .-איך האבּ מײנע בּאפעהלען .טו

דיר אן א כּוח .דו װעסטאון דערנאך פלעגט
:
|:

ארויסגעהען
שלעפּעדיגע

|

בּאשעפענישען
באוועגונגען.

עס נאך אויסהאלטען ע
מען זעהען? וי עס פלעגען אינציגוייז
מיט אנ'איינגיבּויגענער בּרוסט אדער מיט
און פלעגען אונטערמורמלען:

 6פארפאלען .עס העלפט קיין זאך נישטּ-

אין דער קאמפּאניעי וועלכע איז גישטאנען ליידיג בּיי דעם
|
:וואכען שיין פון דעם פריהמארגען .האט זיך איך גיפונען דער
קליינער מעלוסאן .ער איז גיווען שטארק פארטראכט און האט גי"
האט א פּנים פון א קראנקען -זײן ראזא-פארבּיגע נאז האט
ארויסגיסטארצעט פון צווישען די אנגירויטעלטע בּאקענבּיינער -צום
דאקטער אוז ער נישט גיגאנגען אבּער ער האט מיר גיזאגט: 6היינט איז נאך וי עס איזי אבּער מארגען .מארגען י--ע
:
די דאזיגע װערטער האבּען אויף קיינעם נישט גימאכט קיין
|

רושם-
:

איינער לעבּען מיר האט גיזאגט:

 4מיט די דאזיגע

בּאפעהלען פון דעם שטאבּסדאקטער

איז

נישט אזוי גלאט .ע
בּיים פארלייענען פון דעם ראפארט האט דער קאמאנדיר
:
היינט אין דער פריה א זאג גיטון :אין דעם נאמען פון דעם איבּערשטען בּאפעהל .און האט אנגירופען עטליכע נעמעף דאס זענען

|

|

11

גיווען סאלדאטען פון פאלק אין דערזעלבּיגער אבּטיילונג .און וועל-
כער מיר האבּען זיך גיפונען .וואס זענען דערשאסען גיוארען
ווייל זי האבּען נישט גיפאלגט .וואס מען האט זיי גיהייסען
לכתּחילה בּיי די ערשטע ווערטער פון דעם ראפּארט האט זיך ארום
גילאזט

און ארום

א שוואכרער

הערען

גיבּרום.

דערנאך

אבּערי וואס

מער עס זענען בּולט ארויסגיטראטען די בּאזונדערע נעמען פון די
און יענע פּארשוינען איז מען אנטשויגען גיווארען די דאזיגע
בּאריהרונג מיט די נשמות פון די פארמשפּעטע האט ארויסגירופען
א שרעק און איינגיבּוגען די קעפּי דאס אייגענע איז גיוען די אנ'
דערע טעגי וואס זענען גיקומען נאך דער דאזיגער פּאסירונג .בּיים
פארענדיגען פונ'ם ראפּארט האט דער מאיארי וועלכער פלעגט זיך
זעלטען בּאווייזען.

פּלאץ.

פארזאמעלט

אלע פיר ראטעס

אױף א פרייען

ער האט גירעדט מכּוח דער מיליטערישער לאגעי וועלכע

איז גיווען גינציג

פאר

אונז

אויף דער

גאנצער

פראנט.

און פון דעם

לעצטען נצחון .וועלכער דארף טאקע אין גיכען קומען ער האט
אונז גיטרייסט און צוגיזאגט :בּאלד װעט איהר ווידער זיין אין דער היים:
צום ערשטען מאל האט ער אונז א שמייכעל גיטון .ער האט אונז גיזאגט:
 6מיינע פריינדי וואס עס װעט קומע .קאן איך אייך נישט
זאגען .אבּער טאמער װעט מען דארפען .רעכען איך אויף אייךף:.
טוט אייער חוב װי אלעמאל און דבּרט נישט .עס איז דאך אזא
פּשוטע זאך צו שווייגען און צו טון!ע
מען איז זיך פאנאנדערגיגאנגען .אז מען איז צוריקגיקומען
אין לאגער אריין .האט מען זיך דערוואוסט' אז דער קאפּיטאן האט
איבּערגיצעהלט די פּאטראנען און האט אדורכגיקוקט די צדה לדרןי,

וו

קוים וואס

מען האט גיהאט

צייט

צו עסען.

מאזשאריי אין אין כּעס גי"

ווארען און האט פארטרויט זיין אומצופרידענקייט
כער

איז גיווען א גוטער

טערמיטען.

ועל.-

צוהערער:

דעם קאפּיטאן

מען

4דאס אלץ איז צוליעבּ דעם שליממזל'
איז פארשקלאפט .עבדים כּנענים ע!ּ
רעדענדיג אזוי האט ער געוויזען מיט דעם קולאק איף דעם
פּלאץ פונ'ם ראטהויזי
12

11
ב

אבּער טערמיט האט א קװועטש גיטון מיט די פּלײצעס און
בּייז א קוק געגעבּע ער האט איהם גיזאגט:
4דו רעדסט וי א הינדעלי וואס האט זיך אקערשט ארויס-
|
געפּיקט פון אנ'אייי דער דאזיגער קאפּיטענדיל און אלע די דאזיגע
פּארשוינדלאך .וועלכע מען ציהט פאר'ן דראהט  -נישט זיי זענען
דאסי וועלכע האבּען אויסגיטראכט די תּקנות .זיי זענען בּאגילטע
מאשינקעס פון א פּראסטערען סארט .אבּער אויך פּונקט אזעלכע
מאשינקעס װי דוי אױבּ דו ווילסט א סוף מאכען .א סוף צו דער
יסציפּלין .טא מאך פרייהער א סוף צו דער מלחמהיע
מאזשאריי איז געבּליבּען שטעהען מיט אנ'אפענעם מויל .וי
אלע אנדערע ארום איהם .אױף מיך האט גימאכט א שטארקען
רושם די בּאזונדערע קונציגקייטי מיט וועלכע דער אנטימיליטאריסט
האט פארשטאנען צו ענטפערן נישט צו דער זאך .און דערבּיי פארט
בּלײיבּען גירעכט.
די דאזיגע טעג האט מען א סך מער מארשירט װי פריהער
און גימאכט מעהר סמאטרעס .כּדי די אפיצירען זאלען קאנען האל-
טען די אבּטיילונג אין זייערע הענט .די מאנעוורעס האבּען אונז
איינגימאטערט ,בּאזונדער די כּלומרשדיגע אנפאלען אויף די וואל-
דיגע בּערגלאךי צווישען גריבּער און קוסטעס .קומענדיג צוריק אין
לאגער פלעגען דער ס'רוב סאלדאטען אנידערפאלען לעבּען זייערע
ראנצעס און אנשלאפען װערען װי דערהארגעטע .צו עסען האט
מען נישט גיהאט דעם מינדסטען חשק -אינמאל אין דער מיט פון
שלאף האט זיך גילאזט הערען א גישריי:
ג4עשווינד! צו די וואפען!ע
מען איז גיווען אזוי פארמאטערט .אז די פארמארדעוועטע
סאלדאטען האט דער דאזיגער פּלוצימדיגער ,אומגיריכטער און אומ-
בּרדחמנותדיגער אויסגישריי אויסגיוויזען װי א בּייזער חלום .אבּער
אז דורך די גיעפענטע טיר האט א בּלאז גיטון א קאלטער וינד
אז עס האט זיך דערקענט די לויפעריי פון די סאלדאטען פון די
ערשטע ליניעס .און אז די אונטעראפיצירען האבּען אנגיצונדען די
לאמטערנעס און האבּען אנגיהױבּען צו מינטער'ן די פארשלאפענע
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סאלדאטען הויך אויפ'ן קול .האט מען זיך אוועקגיזעצט '.מען האט 
זיך צוזאמענגיקארצעט און צוגיגרייט די קלומיקלאך מיט די זאכעױ 

דערנאך האט מען זיך א שטעל גיטון און מען איז אריין אין די
שערענגעס 
גיווען
אזוי איז

שוואך

עס

האט

און

מען דאס

גיטרייסעלט

אי
ארויס

װווי

א צאהן א צאהן.

צוּװייקט'

דאס

אין די שווארצע

הארץ

די פיס
צובּראכעןף

זענען.
אט.

נאכטי

נאך דעם אויסרופען און נאך די בּאפעהלען און קעגעךבּא.-
פעהלען האט זיך גילאזט הערען. :װײטער!? און מען האט זיך
צושיידט מיט'ן לאגער .:מען איז גיווען אזוי מיד און צובּראכען 
אזוי װי מען וואלט גיקומען צוריק פונ'ם פעלד .און אט אזוי האט
מען זיך דאס אוועקגילאזט דער טייוועל ווייס וואוי
ארויסגיגאנגען איז מען װי אלע מאל .אויף דעם גיוועהנטלא-
כען וועג זענען מיר איינגישלונגען גיווארען דורך די שווארצע
כוואליעס פון דער פינסטערניש .מען איז צוגיקומען צו דער גלאז-
פאבּריק און צום שטינבּרוך .וואס דער בּלאסער שיין פון דעם
פריהמארגען האט אנטפּלעקט זיין גאנצע בּרודיגקייט און זיין גאנ-
צען חורבּן .בּיסלעכווייז האט זיך אנגיזאמעלט אִין אונז א מאטקייט
און מיר האבּען אנגיהױבּען געהען פּאוואליער .די פּנימער זענען
גיווען טויט-בּלאסי הארט .און האבּען אויסגיוויזען אזוי וי זיי וואל-
טען בּאדעקט גיווען מיט גראטעס .צװישען דער טונקעלקיט
פון דעם פריהמארגען און דער שווארצקייט פון דער נאכט זענען
נאכאנאנד ארום אונז ארומגיפלויגען די אויסגישרייען :יװייטער!"
איטלאכעס מאל האט מען זיך גימוזט אנטון אנייען כּוחי כּדי נישט
שטעהען צו בּלייבּען .מיר זענען נישט גיווען דער איינציגער פּאלק,
וואס האט האט זיך בּאוועגט אין די דאזיגער ערטער -די גאנצע
טיפעניש פון דער פינסטערניש איז גיווען פול .דורך די פּלעצער
ארום דעם שטינבּרוך זענען גיגאנגען מענשען אהן אנאויפהער
און אהן א סוף .און האבּען גיאקערט די ערד מיט זײערע פיס
מען האט געשפּירטי אז די גאנצע פינסטער-
אזוי װי מיט סאכעס
ניש איז גיווען אנגיפילט מיט מחנותי וואס האבּען זיך גיצויגען אין
אלע ריכטונגעי פון אומבּאקאנטע מקומותי און דערנאך גרויסע
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נאקעטע שטיקער ערד מיט טויזענד אומפרוכטבּארע סטעזשקעס :דאס
וענען גיווען די טויטע קערפּערס פון די פעלדער .אונטער דעם
אשגרויען שיין פון דעם פריהמארגען זענען מענשען גיקראכען אי
ער די אבּהאנגען װי לאנגע פאסען פּון נעפּיל -שטעהענדיג
אויפן שפּיץ בּארג .האבּ איך גיזעהען .װי כּמעט דער גאנצער פאלק
זאט זיך ארונטערגיקאלערט צו דער טיפעניש .װי אין די אבענדען
פון די אמאליגע יאהרען האבּ איך גיהאט דעם געפיהל פון דער
וומענדלאכקייט און פון דער מסוכּנדיגער קראפט פון דער מאסע,
|פון יענער קראפטי קעגען וועלכע קיינער קאן נישט בּאשטעהען .און
זעלכע װערט אליין גישטויסען פון א בּאהאלטענעם כּוח .מען איז
אפילו
געבּליבּען שטעהען אוּן מען האט אבּגיכאפּט דעם אטעםי
וויף דעם טרויריגען בּרעג פון דעם דאזיגען אבּגרונט' האבּען
נטלאכע סאלדאטען .געטריבּען .קאטאוועס מיט טערמיטען און זיך
נירייצט מיט איהם .כּדי ער זאל ריידען פון מילאטאריזם און אנטי-
מִיליטאריזֹם .איך האבּ גיזעהען סאלדאטען .וועלכע האבּען גילאכט
דורך די שווארצע ליניעס פון מידקייט' וואס האבּען בּאצויגען
ייערע פּנימער .אין דער מיט פון זיי איז גישטאנען די קליינע פיגור
פון טערמיטען .וועלכער האט גימאכט מיט די הענט .נישט וויסענדיג,
וי אזוי בּייצוקומען די קאמפּאניע ארום איהם.

{ = הגם מיר

זענען עטלאכע

מאל דורכגיגאנגען

די דאזיגע

מִקומוֹת .האבּען מיר זי דאך נישט דערקענט .מחמת מיר
|זענען קיינמאל נישט גיגאנגען אין אזא חשך .פון דער געסעל,
װוועלכע האט אראבּגעפיהרט בּיז צו די אקאפּעס .האבּען מיר צום
ערשטען מאל דערזעהען דעם דאזיגען מדבּר .דורך וועלכען מיר
גרויסע
אוף-
הָאבּען גיהאט אזוֹי אפט שפּאצירט :סטעפעס אהן ס
|און בּרייטע פעלדערי אדורכגיצויגען מיט וואסערגראבּענס און מיט
|קוסטעס :זיי האבּען אויסגיוויזען װי דער אבּשיין פון א בּלאסען
הִימעלי פארבּרודיגט מיט וואלקענס :אויף דעם אבּהאנג פונ'ם בּארג
 :הָאבּען זיך אבּגיצייכענט די אקאפּעס .דאס איז גיווען א פארפּלאנ-
|טערטער אומענדלאכער נעץ פון בּערגלאך און גראבּענס -פון דער
= האבען זיי אויסגיזעהען גלייך.פון דער נאהענט זענען זי
175

גיווען אנגיפילט מיט מענשלאכע קערפּערס און מיט שטיקלאך
חורבותי קלאר האט מען ארויסגיזעהען א אומענדלאך-לאנגע שורה
פון פלעקער .אריינגישלאגען אין דער ערד .און אבּגיטיילט איינעה
פון דעם אנדערען דורך א געוויסען מרחק .צווישען זיי די קיילעכ-
דיגע און שווארצע בּערגלאך פון די בּאדעקונגען -צוישען די
שמאלע קארידארציקעס פון די אקאפּעס .וואס האבּען אויסגיזעהען
װי קישקעסי האט מען גיקאנט אונטערשיידען שווארצע בּאוועגלאכע
ליניעס .דאס זענען גיוען די ארבּייטער פון דער צושטערונגי
צפון-זייטס האט זיך גיצויגען אין דער הויך א גאנצער פּלאץ .באז
דעקט מיט שטאנגען אזוי וי דער בּרעג פון א ים .וואס איז בּאדעקט מיט
מאסטען פון שיפען דעם ואלדי וואס איז פרייהער אױבּען גישטא-
נען האט מען אין גאנצען אויסגיהאקט און אראבּגיטראגען .פון דעם
הימעל האט עס גידונערטי נאר אין דערזעלבּיגער צייט האט גיגא:.
סען א דראבּנע רעגען .אזוי אז דער פייער אליין האט אויסגעוויזען
אשגרוי און בּרודיג .דאס איז גיווען אנאומענדלאכע צוקראכענקייט
אין וועלכער איטלאכער פאלק איז איינגישלונגען גיווארען .וי אי
איינציגער מענש.
מיר זענען אריין אין פעלד ,און פארשלונגען גיווארען דורן
די אקאפּעס .דער פרייער צוגאנג אין פארשפּארט גיווען דורך }
ענגען קארידארציק .מיר האבּען זיך גימוזט לייגען אויפן בּויך או
קריכען אויף דער גליטשיגער' קלעבּעדיגער ערדי די פּעקלאך או
קלומיקלאך אויף אונזערע פּלײיצעס האבּען זיך אלעמאל אנגישטויסע
אן די ענגע װענט .מען האט גימוזט מאכען מיט די הענד און מין
די פיס װי א שווימערי כּדי צו טון א טראט װייטער .עס איז גי
ווען א מינוטי וואו דאס הארץ האט זיך בּיי מיר אבּגישטעלט מחמו
שרעק און מידקייט .די שמאָלקײט פון מיין קבר-גראבּען האט גע!
דריקט אין מיר װי די שרעקלאכע קלעמעניש פון א בּייזען חלוכ
אז די אבּקומעניש האט זיך גיענדיגט' האט מען זיך אויפגישטעלפ
מען האט זיך גימוזט איינבּויגען כּדי דער ראניעץ זאל נישט שלע
פּען צוריק .די לעצטע שיסעריי האט דורכגיצויגען דעם מארגע
מיט בּלוטיגע פּאסען .איטלאכעס מאל א נײע טראסקערייי איטלאכעו
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|/
{מאל נייע זיילען פון רויך' װעלכע האבּען זיך איפגיהיבּען אין
ער הויך װי טרויער-ציפּרעסען -פון פארנט און פון הינטען פון
אלע זייטען האט מען גיהערטי װי די גראנאטען פּלאצען אָנטוענ-
דיג זיך א מעשהי האבּען זי גיזייט ארום זיך דעם טויט.
בּיז אין סאמען אבענד אריין זענען מיר אזוי גיגאנגען אונטער
דער ערדי .צייטענװיין האט מען ארויפגירוקט דעם ראניעץ און
אראבּגירוקט די היטעל אויף דעם מיט שווייס בּאדעקטען שטערן -װען זי
ואלט אראבּגיפאלען אויף די ערדי וואלט מען איהר שוין מעהר נישט
יקאנט אויפהױיבּען .ווארום מען איז אלץ װייטער גישטופּט גיווארעןון די הינטערשטע שורות .-מען האט זיך װידער אנגיהױבּען ראנ-
לען מיט'ן שטח און מיר דער װייטקייט .די האנד איז גיווען צו-
בּיילט פון די רימענס פון דעם ראניעץ און מיט דער דאזיגער האנד
האט מען זיך איינגיסטשעמעט אין דעם רימענדיל פון דער בּיקס.
ער ארעם איז גיווען אזוי װי צובּראכען .אין מיינע אערן הא-
בּען גיקלונגען מעלוסאנס טענותי' װי א שטענדיגער פּזמון -ער
האט גיקלאגט און האט גיזאגטי אז אט אט בּלײיבּט ער שטעהען
און געהט נישט ווייטער :און פונדעסטוועגען איז ער אלעמאל גי-
גאנגען װייטערי און אז מען פלעגט געבּען דעם סיגנאל צום האלטען,
פלעגט ער ארויפפאלען מיט דער נאז אויף דעם רוקען פון זיין חבר.
די גרויסע מאסע אבּער האט געשוויגען -די דאזיגע גרויסע שטומ-
קייט' די דאזיגע בּאוועגונגי וואס איז אין גאנצען גיווען הוילע בא
וועגונג און נישט וייטער און װעלכע האט שװער געדריקטי האט
ידעם פעלדפעבּעל מארקאסען אריינגיבּראכט אין כּעס : ער ואלט
ג!יוואלט א בּיסעל מעהר לעבּעדיגקייט .ער האט אונז אדורכגינומען
מיט'ן קוקי האט אונז גישטויסען .האט פארטריבּען די מחנות פון
מענשען אין דעם ענגען זאק פון דעם גראבּען און האט זיך אלע-
מאל אוועקגישטעלט בּיי א ראג פון א נייע סטעזשקעי כּדי צו הא-
בּען אין אױג די גאנצע אבּטײלונג :ער האט אבּער נישט
|גיהאט קיין ראניעץ אויף די פּלײצעס .צװישען דער טאָפּערײ
פון אונזערע שװערע טריט' ואס האט אנגיוארפען א טרוריגען
?אט זיך גיהערט דער שארפער קול פון דעם פעלדפעבּעל,
|דרעמיל,ה
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יענעם-..
אמאל
געמינטערט אמאל דדעם'
װעלכער  האט
צי האסט דוֹ אמאל גיזעהעןי דבר-אחר איינער .אז מען זאל
קאנען זיין א סאלדאט אהן שנאה? מיינסט דוי אז מען קאן האָלט
האבּען זיין לאנד און דערבּײי נישט פיינט האבּען דעם אַנדערען!
און אז איינער האט זיך אבּגירופען מכּוח דעם מיליטאריזם איןא.
טאָן פון חוזקי ווארום קיינער אַחוץ טערמיטען האט זיך דערמיט נישט.
גירעכענטי איז מארקאסען ארויס פון די כּלים און האט זיך אנ-
גיהױיבּען צו זידלען :
 6דער פראנצויזישער און דער פּרייסישער מיליטאריזם  -דאס
איז נישט די איגענע זאך! װארום דער פראנצוזישער איז א
| פראנצויזישערי און דער פּרייסישער איז א פּרייסישער!ע
מען האט אבּער געפהילטי אז די אלע דאזיגע װכּוחים האבּען
איהם דערעסען -ער איז תּיכֹּף אנטשויגען גיווארען מיט א בּרוגז-
דיגער מינע.
אין אנ'ארטי וואו מען איז בּיז אהער קיינמאל נישט גיװועף
און וואס האט אונז דערפאר אויסגיוויזען ערגער פאר אלע אנדערע
ערטערי האבּען מיר גימאכט א פּױזע כּדי אויפצוישטעלען א ואך-
מיר האבּען זיך צויטיילט און מיר האבּען גימוזט ארומלויפען די
גאנצע נאכט אין גראבּען אהן קייןן .שום בּאדעקונג .כּדי אויסצומיידען
די גראנאטען .די דאזיגע גאנצע נאכט איז גיװען א לױטער בּראז-
גערייי און אין דערמיט פון דער בּראזגעריי זענען מיר גיווען צוזייט און
צושפּרײט צווישען שווארצע לוזשעס און שטיקער ערדי און אפשר
זענען דאס גיווען מעהר נישט װי ערדפארבּיגע רוחות :אויף מאר-
גען האבּען מיר װוידער אנגיהױבּען צו מארשירען -אונזערע אױגען
זענען גיווען פארבּלענדטי אבּער אויף אונז איז אין גאנצען גילעגען
די נאכט .:אין דעם פארנט פון דער אבּטיילונג האט מען רק גי-
הערט; :װײטער!" מען האט זיך דאן אנגיטון א נייעם כּוחי מען
האט אױסגיקװעטשט פון זיך א בּיסעל גיכקיט; א נאסער און
פארפרארענער פּאס פון מענשען האט זיך גיצויגען אונטער די גיװועלבּען פון
די וואלקענס .וועלכע זענען איינגיפאלען און האבּען זיך אנגיצונדען ; מיר
זענען גיווען אבּגיגעבּען אין דעם רשות פון אנ'אומבּאקאנטען גורלי
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וארום מיר האבּען נישט גיהאט קיין צייט צו דערגעהען וי ער הייסט}
זיר האבּען נאר גיפיהלט זיין מאכט .װי די מאכט פון א גאט
,אלט ! *
אין מיטען טאג האט מען פּלוצים א קאמאנדעווע גיטון ה
וון די טאָפּערײ האט זיך פּלוצים אבּגיהאקט .אזוי וי זי וואלט זיך אשטעל
יִטון דיבּאָם .און איז אנטשוויגען געווארען מיר זענען אנידערגי-
ואלען אונטער אונזערע ראנצעסי אונזערע אױיגען זענען געבּליבּען
זענגען איבּער אנ'אבּהאנג פון אנ'אייזענבּאהן -פון די שיסשפּאלטען
זאבּען זיך ארויסגיזעהען אלטע הייזערי קליינע הייזלאך' גארטענס מיט
וויפגעריהעטער ערדי אבּגיצאמטע שטיקער ערדי גאנצע װענט פון
װויערן .אויף וועלכע עס זענען נאך גיהאנגען איבּערבּלײיבּענישען פון
װדעות .דאס איז גיווען א װוינקעלי בּאדעקט מיט קינצלאכע פּרטים*
זיט גימאכטע מענשלאכע זאכען .מיט אויגען-פארבּלענדענישען -דער
גבּהאנג פון דער אייזענבּאהן איז גיוען נאהענט .צווישען אונז און
זער בּאהן איז גיווען אויסגיצויגען א נעץ פון דראהט .און אין דער
זאזיגער נעץ האבּען זיך גיפּלאנטערט מענטשליכע קערפּערס אזוי וי
נַליגען .אונטער דער ווירקונג פון דעם רעגען און דער צייט בּכלל
קאבּען זיך די קערפּערס אויפגילויזט .מיט זייערע לױיזע גלידער און
דעם שפּיץ פון זייער שארבּען זיינען זיי לייכט גיהאנגען אויף די
דראהט .פון די דאזיגע דראהט האבּען מיר שעה'ן לאנג נישט אראבּ-
ינומען די אויגען .איינער פון די קערפּערס האט זיך אבּגיצייכענט
שארפער װי אלע אנדערע -ער האט זיך גישאקעלט מיט'ן וינד און
אִיז אין גאנצען גיווען דורכגילעכערט װי א ציעלשױבּ .אויף דעם ארט
פון זיין הארץ איז גיווען א ליידיגער פּלאץי אנאנדער בּר-מינן .ואס
איז גיהאנגען גאנץ נאהענט .איז שוין בּלי ספק פון לאנג אן פאנאנדער-
גיפאלען; ער האט זיך גיהאלטען נאר דורך די קליידער :אין דער-
זעלבּיגער רגעי ווען די טונקעלהייט פונ'ם אבענד האט אונז אנגיהויבּען
ארומצונעהמען מיט איהר גאנצער בּרייטקייט האט זיך אויפגיהױיבּען
א שטארקער ווינדי וועלכער האט א טרייסעל גיטון דאס אויסגעטריקענטע
בּאשעפענישי אזוי אז עס האט זיך צושאטען אין קאופּקעלע פון ערד און
פון אשי דער שטח ארום דעם טויטען קערפּער האט זיך אויף א וויילע
עפּעס האט זיך דארט צופלאטערט און צושאטעױ
פארפינסטערט;
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דער װינט האט אועקגיטראגען דעם טױטען סאלדאט אין גרויס
שטיקער און האט איהם בּאגראבּען אין דער לופטען .אין די װײַטקן
פון דעם הימעל.
אין די שפּעטערדיגע שעהץ פון נאכמיטאג האבּען די קויל
אנגיהויבּען צו פייפען מיט מעהר פרישקייט און לעבּעדיגקיײיט .מן
איז צודולט גיווארען פון דעם ליארם און פון דעם געפּילדער .די אויער
זענען ממש דורכגילעכערט גיווארען פון דער שרעקלאכער בּראזגעריי
די אבּגעהיטקייטי מיט וועלכער מיר האבּען זיך ארומגיקוקט אין אונזע
נייען ארטי וואס האט זיך פון זיין צד צוגיקוקט צו אונזי האט דעם פעלד
פעבּעל מארקאסען משמעות ארויסגיבּראכט פון די כּלים ער האט זין
פארטראכטי בּאקלערנדיג עפּעס ג
אידאנקי פלוצים האט ער עפע?
בּאשלאסען און האט א
א מיט א מינע פון נצחון ;
 4קוקט נאר אהער
צ
ו
!
/
ער האט זיך
א אויף דעם אויבּערשטען וואל פון ד
אקאפּעס :האט זיך דארט אװוועקגישטעלט מיט דער פּשטות און דעו
בּלינדקייט פון אקדוש ,וועלכער געהט אויף מסירת נפש בּפני עם ועדה
כּדי דער עולם  2זיך אראבּנעהמען א מוסרי האט אויסגישטרעקג
דעם קולאק אין דעם שטח און האט אויסגעשריען:
 4א טויט די יעקעס !עּ

און דערנאך איז ער װידער אראבּי ציטערנדיג פון זיין איבּער!
גיגעבּענקייטי פון זיין מסירת-נפש און פון זיין אמונהי די עטלאכ;
סאלדאטען וואס זענען גישטאנען אין דער ערשטער שורה פון די אקא-
פּעס זענען פארכּשופט גיווארען דורך דעם דאזיגען אויסטערליש)
בּילד .קיין לעבּעדיגער נפש האט זיך נישט בּאוויזען אין מיטען העלען
טאג אהן באּאזונדערער נויטווענדיגקייט אויף דעם וואל פון די אקאפּעס
אין דער פאדערשטער ליניעי .זי האבּען גיקוקט מיט א יראת-הכּבוד
אויף אזא העלדישקייט אין אומדערשראקענהייטי הגם זי האבען דאס
נישט פארשטאנען:
א

זי האבּען א מורמעל גיטון ;

 6אזעלכע קונצען דארף מען נישט ווייזען א צווייטען מאלי'
נישט וייזען א צווייטען מאל! טא נאט אייך .זעהט!ע
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 /מארקאסען האט װידער שאפּרונג גיטון .און שטעהענדיג אין
ער הויך א לאנגער אוּן דארער האט ער אויפגיהױיבּען זיינע ארעמס
ין דער לופטען װי א טאָפּאָל און האט אויסגישרייען מיט אלע כּוחות:
 6איך גלויבּ מעהר נישט וי אין איין זאך  --אין די גרויסקייט
{
וןפראנקרייך ! עּ

און אין דער אמתן האט קיין אנדער זאך אױף דער װעלט
ער איז גיװען דורך און דורך א
זַאר איהם נישט עקזיסטירט .
מֵאמין .קוים אבּער האט ער ארויסגעשריען די דאזיגע װערטער אין
דעם פולען שטורם .וועלכער איז פאר אונז אונטען גיווען פארבּארגעןי
װי ער האט בּרייט פאנאנדערגיעפענט די ארעמסי האט אבּגיצייכענט
אויף דעם הימעל די פארם פון אצלם .האט זיך איבּערגיקוליעט .און
אִיז שוער אראבּגיפאלען מיט דער גאנצער משא פון זיין קערפּער אין
דער מיט פון די אקאפּעס .אראבּגיפאלען איז ער מיט'ן רוקען ארויףי
ער האט אבּער װידער א
מען האט איהם ארומגערינגעלט:-
שפּרונג גיטון און האט זיך איבּערגיקעהרט אויפץ רוּקען .זיינע
ארעמס זענען גילעגען אויסגיצויגען .אבּגישוואכטעי אױף דער ערדי
זיין בּליק איז פארזונקען גייוארען אין די טיפעניש פון זיין אוגי
יסלאכווייז האט פון איהם אנגיהויבּען צִו רינען בּלוט .און מיר האבּען
אויסגיטון אונזערע גרויסע שיךי כּדי נישט אריינצוטרעטען אין דער
ּלוטלוזשעי וואס איז גיווארען ארום איהם.
 6גישטארבּען איז ער װי נאארי ע האט מאַרגאַ א זאג גיטון מיט
(
א פארשטיקטע שטים4 :אבּער שיין איז דאס בּנאמנות ! ע ער האט אראב-
יש

צוליעבּ אנ'אידעעי דאס איז שיין ע האט

 6זיך אנטון מאעשה
ווידאם אונטערגימורמעלט:
עס איז שיין .עס איז שייןי ע האבּען אויך אנדערע גיזאגטי
זיין פארטרעטער אֶבֹּאָ איז ארומגיגאנגען זוכענדיג עפּעס און
האט גיאויקעט:ע
=װאו איז דאס זיין היטעל .װעלכע איז איהם גיװען אוי
ו

יס
דב =יא

' ייער? כּ
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4ארט אױיבּען איז זי אט געה איך און נעהם איהר אראב.
האט גיזאגט טערמיטי
דער פּרא-אדם איז גיגאנגען ארונטערגעמען דאס איבּערבּליי
בּעניש פון מארקאסענען -ער איז אויך ארויף אויף דעם אױבּערשטע
וואל ,גאנץ רוהיג און גילאסען .מעהר נישט אבּיסעל איינגיבּויגען .מע
האט גיזעהען .װי ער האט גיזוכטי גיאקערטי און גענישטערט .שטע*
הענדיג אויף דעם שרעקליכען שפּיץ װי א דארינקע מאלפּעצקע .עו
האט אבּער פארט גיפונען און איז צוריק אראבּגישפּרונגען אין די
אקאפּעס :א שמייכעל האט גיפונקעלט אין זיינע אויגען פון צווישען
זיין בּארדי
דאס בּלעכיל אויף זיין בּאוואקסענעם גילענק האפ
גיקלאפּט.
|
מען האט אוועקגיטראגען דעם בּר-מינן .צוויי מענשען האבּען איהם
גיטראגען א דריטער איז נאכגיגאנגען האלטענדיג די היטעל אין דער האנד.
איינער פון אונז האט גיזאגט :פ,אר איהם האט זיך די מלחמה שוין פארענ-
דיגט!" דער בּר-מינן איז געבּליבּען פון הינטען .און מיר זענען גיגאנגען
אלץ ווייטער צו עפּעס א בּאהאלטענעם און אומבּאקאנטען .אבּער עס
האט אויסגעוויזען? אז ואס װײטער מיר זענען גיגאנגען פארויס'
איז אלץ גיגאנגען צוריקי אפילו די פּאסירונגען-
'
פינף אדער זעקס טאג האט מען ארומגיבּלאנקעט אין די ליניעס:
מען האט כּמעט װי גאר נישט גישלאפען -מען האט זיך אבּגישטעלט
אויף שעהץי אויף האלבּע-נעכטי אויף האלבּע טעגי בּיז עס װעט פריי
װערען דאורכגאנג : מען האט אונז נאכאנאנד געפיהרט צוריק צו
דעמזעלבּיגען ארטי פון װעלכען מיר זענען ארויסגיגאנגען
מען
האט גיהאלטען ואך בּיי די אקאפּעסי מען האט זיך צוגיוועהנט צו
וועלכען נישט איז נאקעטען און אומעטיגען װינקעל .װעלכער האט
זיך אבּגיצייכענט אויף דער טונקעלקייט אדער אויף דעם פייער פון
די ליניעס :מען איז גיווען פארמשפּעט תּמיד צו זעהען פאר זיך דיזעל
בּיגע אבּגרונדען -צוויי נעכט נאכאנאנד האט מען מיט גרויס התמדה
פארריכט אנ'אלטען גראבֶּען פון דער ליניע -ער איז שוין גיוען
פארריכט אמאלי אבּער ער איז װידער קאליע גיווארען .מען האט
פארריכט דעם לאנגעןף שוארצען און װײיכען סקעלעט פון דעם'
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אארטריקענט רינשטאקי פול
מען האט אויסגירייניגט פ
בּאלקען-
מיט שטיקלאך מוניציע .צופוילטע וואפע .מיט פאנאנדערגיפאלענע
שמאטעס פון קליידער .מיט עסענוארג' מיט חורבות פון װעלדער
און חורבות פון הייזער :דער גראבּען איז גיװוען פארקויטיגטי פאר-
קויטיגט אהן א בּרעג .פארקויטיגט אוויי אז וואלט װערט גיווען איהם
צו בּאשרייבּען אלס אזכר לדור דורות .גיארבּייט האט מען בי
נאכטי בּיי טאג האט מען זיך בּאהאלטען .דעם שיין פון דער װעלט
פלעגען מיר ערשט דערועהעןף װען עס פלעגט זיך אראבּלאזען
ידי שװוערע טונקעלקייט פון דעם אבענדיגען בּין-השמשותי ווארום דאן
פלעגט מען אונז אויפװעקען פונ'ם שלאף :איבּער דער ערד איז
גילעגען אנ'אייבּיגע נאכט .נאך דער ארבּייט' װי נאר עס פלעגט
אנהױבּען צו טאגען .פלעגען מיר זיך בּאגראבּען שערענגעסווייז אין
די הויהלען -פון דארטען האט מען גיהערט נאר א פארשטיקטען
ליארם .אבּער די שטיינער האבּען זיך גישאקעלטי מחמת די גאנצע
ערד ארום און ארום האט גיהאלטען אין איין ציטער אנקוקען זיך
איינער דעם אנדערען האט מען גיקאנט נאר דאןי ווען איינער פלעגט
פאררויכערן די פּיפקע -גישלאפען האט מען אין די זאכען אנגי-
טאנענערהייטי ווארעם מען האַט גידארפט תּמיד זיין גרייט דערצוי
אז מען װעט פּלוצים מוזען אנהױבּען װיער מארשירען -די קייט מיט
די פּאטראנען האט מען בּשעת דעם שלאף גישט גיטארט אראבּנעהמען
פון זיך -איך האבּ גיהערטי װי עמיצער האט א זאג גיטון:
 4אט דארטי פון וואנען איך בּין .אין מיינע קאנטען .זענען
פארהאן פעלדערי וועגען .עס איז פארהאן אים' נאך נישט דא אזא
מדינה אויף דער װועלטי ע
צווישען די שאטענס פון דער הויהל .וואס איז אזוי עהנלאך
גיווען צו די הויהלען פון דעם פּרימיטיווען מענשען האבּ איך גיזעהען
װי עס סטארצעט ארויס אהאנד' װעלכע מאלט אויס און בּאלעבּט
דעם בּילד פון די פעלדער און דעם ים' ועלכע פּרוװט זיי אנצו-
טאפּען און צו ווייזען; אדער איך האבּ בּאמערקט .װי פיר קארטענ-
 שפּיעלער פלייסען זיך ארויסצוגעפינען אין די קארטענבּילדעראלטע בּאקאנטע שטריכען פון די פארגאנגענע שלומדיגע יאהרען
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אאציאליס
אדער אויך מאַרגאַ האט גיפאכט אין דער לופט מיט ס
טישער צייטונג און האט גיקייכט פון גילעכטערי אנקוועלענדיג פו
די ווייסע ערטער אין רער צייטונג .:אדער מאזשאריי האט גישאטען.
פּעך און שװעבּעל אויף די גאנצע װעלטי איף דאס גאנצע לעבּען.
האט ארומגינומען די פלעשיל מיט דער משקה און האט דערפון אוו
לאנג גיצױגען בּיז עס איז איהם אויסגיגאנגען דער אטעם .און
דערנאך גיזאגט .אז דאס איז דאס איינציגע מיטעלי ואס בּאפרייט
איהם אויף א וויילע פון דער תּפיסהי אין וועלכער ער איז פארשפּארטי.
און דערנאך דער שלאף .אין װעלכען עס פלעגען פארזינקען די
ווערטער .די בּאװועגונגען און די גידאנקען .אלעמאל פארן שלאף.
פלעג איך פאר מיר אליין איבּערחורן א פּאר װערטערי און
איך.
פלעג זיך אומזיסט פלייסען צו פארשטעהען זײיער מיין.-
פלעג פארשלונגען װערען דורך דעם שלאף .דורך דעם שלאף פון
פאּרימיטיװוען מענשען .אזא שװוערען און אזא טויטען ,אז מיר פלעגט
זיך אבּדוכטען! אז אזא מין שלאף איז נאך קיינמאל נישט גיוען
זינט די װועלט איז א װעלט.

איטליכעס מאל קומט ער אנצופילען דעם

איבּער װעלכע

מענשלאכען גוף מיט נאכט און פינסטערניש'
שװעבּען ארום א פּאר מענשלאכע פּאסירונגען:
,ווייטער מארשירט"י די נעכט פלעגט מען בּיי אונז צונעהמען מיט
גיוואלט .מען פלעגט זיי בּיי אונז ארויסרייסען שטיקלאכװייזי די
קערפּערס .פארכאפּט פון דעם זיסעי גיפט פון דעם שלאף ,פו.
ליבּלאכע אדער שרעקלאכע חלומותי גיבּען זיך א טרייסעל און
שטעלען זיך אויף :מען קריכט ארויס פון דער לאך .פון דער געדיכטער
לופט און מען הױבּט זיך אויף שטרויכלענדיג אין די פראסטיגע
ווייטקייט .ואס איז אהן א ריח און אהן טעם :און די קליינע פּױזעס.
וועלכע מען נוצט אויס דורך דעם אהין און אהער מארשירען פון די
מאסען אין אלע ריכטונגעף שפּארט מען זיך אן אן דעם אבּהאנג
און מען ווארפט זיך אנידער אויף דער ערדי און דערנאך װערען
מיר אלע אינגישלונגען פון דער בּאװעגונג -אבּגיוואויגען און
אבּגימאסטען דורך די רעגולארנע קלאפּערײי .דורך דעם טאפּען פון
די טריט און די איינגיהאלטענע אטעמס ,לאזט זי אונז נישט אבּ
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עס

ר
און עסט זיך אין אונז איין בּיז אין די סאמע ביינער .זי הילכט
אבּ אין אונזערע קעפּ און צווישען אונזערע ציינער דורך איין איינ-
ציגען קורצען ווארט ,װײיטער! "?:ער איז לענגער און שטארקער
איידער די שיסעריי פון די האראמאטען -ער צוינגט אונז צו מאכעןיאזעלכע שפּרונגען אין צפון און מערב זײיט .ואס איטליכער פון
זיי האט אין זיך א מהלך פון גאנצע טעג און נעכט :ער מאכט פון
אונז אין אינציגע קייט .ואס קייקעלט זיך װייטער מיט
עס קלאפּען מעכאניש די בּיקסען .די
א בּראזגעריי פון שטאהל.
בּאגנעטען אויף די בּיקסען און די פּאטראנען -א מאשינעריעי א פאר-
טשעפּעניש פון רעדערי איינע אין די אנדערעי מען זעהט װי דיממשותדיגקייט פון די זאכען און דאס לעבּען שטויסען זיך איינע
! אן די אנדערעי ארבּייטען צוזאמען און נוצען זיך אבּ.
מען האט גאנץ גוט גיוואוסט .אז מען איז גיגאנגען צו עפּעס
א טראגעדיעי' װעלכע איז גיוװוען בּאקאנט נאר פאר די פיהרער
אליין .אבּער די גאנצע טראגעדיע איז בּאשטאנען אין דערין ואס
מען האט זיך אלץ גישלעפּט בּיז אהין:
מען האט אומגעבּיטען דעם ארט .מען האט פארלאזען די
אקאפּעסי און מען איז צוריק ארויף אויף דער אוױיבּערפלאך פון דער
ערד .דאס איז גיװען א בּרייטער אבּהאנג .ואס האט אונז פאר-
שטעלט דעם פיינד און האט אונז בּאשירמט פון זיין פייערי און
דעמזעלבּיגען אבענד איז גילעגען אױסגישפּרײט אויף דער גאנצער
ערד ארום אונז א ים מיט נעפּיל ,אין וועלכען עס זענען גישוואו-
מען פּלאציגע שטיקער ערד און צװישען זײי מטושטשדיגע בּוימער,
אזוי וי אין חלום .דער נעפּיל האט אונז ארומגעוויקעלט װי א שלייער;

נאסקייט,
די קעלט
פראסטיגע
בּרייטלאך
בּאגעגענט

אלץ האט זיך אין איהם גישאקעלט און געװיגט -פון דער
ועלכע איז גיוען אנגיזאפּט מיט קױהלענשטױבּ .איז
גיווארען געדיכט און שטייף; זי האט אונז גישטאכען מיט
נאדלען א פארשטיקטעי' פארסמטע לופט האט אנז
ארומגינומען .און אויף אונזער װעג האבּען מיר אפט
שורות מיט צלמים  --בּולטע און קלארע סימנים פונ'ם טויט.
דאס איז גיווען די צעהנטע נאכט .און זי האט אונז אויסגעוויזען
|
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לענגער און גרעסער איידער אלע אנדערע נעכט -איטלאכער
שטיק װעגי ואס איז גילעגען פאר אונזי' האט גיקרעכצט און
האט געשריען :פּלוצים פלעגט זיך אבּצייכענען אויף די תּכריכים פון
דעם נעפּיל דער שפּיץ פון א בּארג . עס פלעגט א ציטער טון א פונק,
און אויף א וויילע פלעגט זיך דערזעהען דער סאלדאט ,ואס איז
גיגאנגען אפריהער .איך האבּ אנגישטעלט אױף איהם די אױגען)
און האבּ דערזעהען זיין מאנטעל פון פעלי זיין גארטעלי בּאפעסטיגט.
אן די פּלײצעס און אן דער בּרוסט דורך לעדערנע רימענס!
די מעטאל-בּאצויגענע פּאטראנטאשעןי דעם בּאגנעט פון דער בּיקס!
די קיילעכדיגע טארבּע מיט בּרויט '.אראבּגיצויגען אהינטער' דעם
איינגעוויקעלטען בּיקס .דעם ראניעץ ואס איז גילעגען פון איבען?
כּדי די ערד פון די ווענטלאך אין דעם גראבּען זאל איהם נישט
פארטשעפּען .די קאלדרעס .דעם טוך אינצודעקען די פיס' דעם
גיצעלט .צוזאמענגילייגט אין דער פארם פון א הארמאניקעי און
על כּולם .גאר אויבען אן די שיסעל צום עסען ואס א שװערע
און אומגילומפּערטע משא איז דאס א בּאוואפענטער סאלדאט .װען
מען קוקט זיך צו איהם צו גאנץ נאהענט .און װען מען קוקט
נאר אויף איהם אליין! .
עס איז גיוען א רגע' װאו די גאנצע ראטע האט זיך
א שאקעל גיטון .מען האט אבּגיגעבּען א שלעכטען בּאפעהלי אדער
מען האט דעם בּאפעהל נישט ריכטיג פארשטאנען -מען האט
ארומגיטאפּעט אויף דעם אבּהאנג אהן קיין שום ארדענונג .אנ'ערך
פון פופציג פּארשוין .שוואכע און קליינע נפשותי זענען ארומגילאפען
אהין און אהערי און האבּען נישט גיוואוסט ואס צו טון -צװישען
זי זענען ארומגישפּרונגען די אונטעראפיצירען .װעלכע האבּען
זיך געזידעלט און וועלכע האבּען זי פארזאמעלט .מען האט װי עס
איז װידער גימאכט ארדענונג .און אין דעם שיין פון די ווייסלאכע
און בּלוילאכע פּאסען פון דעם ראקעטען-פיער האבּ איך וידער
גיזעהען שורות פון פיס' קלאפּענדיג אין טאקט .בּיי נאכט האט
מען פארטיילט בּראנפען -די פלעשלאך האבּען גיבּליאסקעט און זיך
געשפּיגעלט אין דעם שיין פון סטורקאצען -אױיף א װײילע איז
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אונז גיווארען עפּעס פרעהלאכער און לעכּעדיגער אויפ'ץ הארצען.
| די שארפע משקה האט אופגיװעקט טיעפע שטרעבּונגען .אונזער
הלוך איז גיווארען פעסטער און מעהר מעשה מלחמה ; מיר האבּען
צוגעדריקט די בּיקסען מיט א פארלאנג צו טיטען אבּער דער
דאזיגער חלום האט נישט לאנג גידויערט .די נאכט איז גיוען
לענגער -די געטין פון שיכּרות .אס האט איף א וילע אויס-
גישפּרײט איהרע פליגלען איבּער אונזערע שאטענס' האט אבּגילאזען
אונזערע הענט און אונזערע קעפּי דער פונק פון העלדישקייט איז
פארלאשען גיווארען .פארקעהרט די דעראינערונג דערפון האט זיך
גילייגט װי א משא אויף אונזערע הערצער.
*האסט דו אבּיסעל גיזעהען? עס זענען דאך אין ערגיץ נישטא
קיין גראבּענס .אין דער גאנצער סביבה נישט ?.האבּען די
סאלדאטען גימורמעלט.
און ואס איז דער שכל דערפון?? האט זיך אבּגירופען
א בּיטערער יונג* .וייל קיינעם ארט נישט .אז די סאלדאטען וועלען
אלע אויסגיהרגט װערען ל
ר-
טעןעא
נלאג
וגיש
אּער
רעד נישט קיין נארישקייט !* האט איב
אפיציר .פוואס דארף מען דען גראבּענס פון הינטען .אבּי זי
זענען פארהאן פון פארנט :נארישקייטען וע
 4שטעה !לע
בּיי דעם שיין פון א פּראזשעקטאר האט פארבּייגעשפּאציערט
דער שטאבּ פון דער דיויזיע .-מען וואלט גיקאנט בּנאמנות מיינען
אז פון א פּאלאץ ערגיץ וואו אונטער דער ערדי איז ארויסגיקראכען
א פּראצעסיע פון שׂררותי אויף די גילענקען פון די הענט .אויף
די ארבּעלס .אויפ'ן האלז--אומעטום האבּען געבּלישצעט און גיפונקעלט
פארשיידענע צייכענס -ארום די קעפּ האבּען גילויכטען גאלדענע
די דאזיגע פארבּלענדעניש האט אונז פרעהלאכער גי-
קרענץ.
מאכט און צוגיגעבּען מוט .די סאלדאטען האבּען גימוזט אבּטרעטען
אן א זײט כּדי צו מאכען א װארע פאר דער פּראצעסיעי אין
דעם זוניגען פעכער ,װעלכען דער פּראזשעקטאר האט פארשפּרייט.
ויכטיגער פּרשוין פון דער
איז אדורכגיגאנגען יעדװעדער
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קאמפּאניע . די שאטענס פון די סאלדאטען .פארבּאהאלטענע און שע. -
מעוודיגע  +האבּען אנגיהױבּען צו רידען שטיל צװישען זיך
:
וועגען די ליכטיגע פּרשױנען דיי וועלכע זענען גיגאנגען אפריהערי
און האבּען געפיהרט דעם שטאבּי זענען גיוען די אפיציערען.
פון דער ראטע און פון דעם בּאטאליאן .זײ האט מען אלע גיקאנטי.
די פּירושים .מיט װעלכע די שאטענס פון אונטען האבּען זײי.
בּאלייטי זענען בּעשטאנען אין שבחים און זידלערייען די שבחים
האבּען זיך בּאצויגען אױיף די גוטע און קלוגע אפיצירעןי די
זידלערייען אויף די הולטאיעס און פּחדנים.
 4אט איז איינער .װעלכער האט שױן א היבּשע בּיסעל סאל
דאטען אויסגיהרגעט !כ

איז

פאט
דעם לעבּען ול
8ער אפיציר פון דער ראטע .װעלכער האט אויף אנ'אמת
ד
גיטון וואס מען בּאדארף .איז גישטארבּען  5אזוי האט גיזאגט פּעליקאן.
 4עס איז .אויף אזא אופן ,א מקרה-זאך .ע
צווישען די אפיצירען פון דער ראטע זענען פארהאן
אלערלייי עס זענען פארהאן שווארצע און ווייסע .:אין תּוך גירעדט.
פארשטעהסט דו מיך .זענען דאס מעהר נישט װי מענשען אז
מען האט מזל .פאלט מען אריין צו די גוטע און אז נישט .צו די
שלעכטעי דא העלפען קיין שום חכמות נישט .ס'איז א מקרה-זאך .ע
 4איז טאקע אז אך און װעה צו אונזי ע
דער סאלדאט' װעלכער האט עס גיזאגט' האט א שמייכעל
גיטון אין דעם אבּשין' װעלכען די פיהרער האבּען פון זיך גי-
ווארפען -אויף זיין געזיכט האט מען גיזעהען א מין שטילע הסכּמה
צו אלץ .אזא מין שמייכעל האבּ איך איצט גיזעהען ווען נישט ווען אויף
די עניוותדיגע פּנימער פון געװיסע ארבּייטער .:די וואס זענען
ארום מיר קלערען בּיי זיך; .אזוי שטעהט אין פּסוק?" און פארטיגי
ווייטער קלערען זיי נישט .צונויפגעקװעטשטע אין דער פינסטערניש
װי שווארצע מענשענמאסעף זענען זי אלע מאל כּמעט גלייך
איינער צום אנדערען
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אינערי'

פאר

װעלכען

מען

ואלט

אבּגיגעבּען.

י"י

=.

און דערנאך זענען שוין פארבּייגיגאנגען אזעלכע אפיצירען
 פון װעלכע מען האט נישט גירעדט' מחמת מען האט זײ נישט| גיקענט .:זיי פלעגען מאכן א סך א שטארקערען רושם אײידער די
{ אנדערע :זייער מאכט פלעגט תּמיד האלטען אין וואקסעןי אױף
זייערע היטעלאך האט מען גיזעהען קרוינעןף איינע איבּער די
אנדערעי די שאטענס זענען אנטשויגען גיווארען -אױף די דאזיגע
אומבּאקאנטע אפיצירען איז נישט חל גיװען נישט קיין שבח
און נישט קיין זלװל .:מען האט דרך ארץ גיהאט פארן גאנצען
מין .איך האבּ נישט וילענדיג גימוזט לאכען פון אזא מין איינגי-
רעדטען אבּשייי אבּער דא האט זיך בּאדארפט בּאװייזען דער
סאמער גענעראל פון דער דיויזיעי ער אליין בּכּבודו ובּעצמו ער
איז גישטאנען אן א זייט :די עפּאלעטעף שטערנס און בּענדלאך
פון זיינע בּאגלייטער און נאכלויפערס האבּען געבּלישצעט פון
דערווייטענס .נישט דערוועגענדיג זיך צוצוגעהען צו איהם גאנץ
נאהענט :און מיר האט זיך אבּגידוכט .אז איך זעה דעם מזל אליין
דאס איז גיווען דער רצון פון דעם דאזיגען מענשעף איך האבּ
גיקראגען פאר איהם א יראת-הכּבוד דורך א מין אינסטינקט
אין מיר.
 4דעם ראניעץ אויפ'ן רוקען און גיגאנגען!ל
מען האט װידער ארויפגירוקט דעם ראניעץ אויף דעם געניק.
ער האט גיהאט די פארם פון א יאך .און איז גיווען שװער װי א
יאך -ואס וייטער' האט ער אלץ מעהר געדריקט .-עס האט זיך
װוידער אנגיהױיבּען דער בּשותּפותדיגער מארשירען -ער האט אויס-
געפילט א גרויסען שטח .מיט זיין משא האט ער צוטרייסעלט די
פעלזיגע אבּהאנגען פון די בּערג און די בּערגלאך .כאטש איך
האבּ גיהאלטען איינגיבּויגען דעם קאפּי האבּ איך דאך נישט גיהערט
דעם טאָפּען פון מיינע פיסי װוייל עס האט זיך אויסגעמישט מיט דעם
פון אלע אנדערע פיסי עס איז נבלע גיוארען בּתּוֹכם .און איך
האבּ אלץ נישט גיקאנט פּטור װערען פון דעם גידאנק .אז אייגענט-
לאך מוז מען דרך ארץ האבּען פאר יענער קלוגער מאכט,
וועלכע בּריינגט אין בּאוועגונג די דאזיגע גאנצע מאכטי ועלכע זאגט
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אונז אדער צווינגט אונז צו זאגען* :וייטער גיגאנגען!" אדער
;דו טארסט נישט ויסען!*י און וועלכע שליידערט אונז אריין אין
א זאווערוכעי וואס איז אזוי גרויס און שרעקלאך' אז מען קאן גאר
נישט וויסען .און װעלכער ריכטונג מען פאלט' אין טיפענישען!
וועלכע מען זעהט נישט צוליבּ דעם פּשוטען טעםי וייל זיי זענען
טיפענישען .מיר נויטיגען זיך אין בּעליבּתּים װעלכע װייסען דאס'
וואס מיר ווייסען נישט.
די מידקייט זאמעלט זיך אן זי גייט אריבּער די בּרעגען
און אונז דוכט זיך אויסי אז מיר זענען אליין גרעסער צוליבּ איהר!
און דערנאך הערט מען זי אויף צו שפּירעןף מען פארגעסט זי
אזוי װי מען פארגעסט די צאהל פון די טעג און די נעמען פון די
טעג .איטלאכעס מאל מאכט מען נאך א טראטי
די פּיעכאטנע סאלדאַטען .די אייבּיגע יודעף די וואס געהען
נעבּאך אהן אנ'אויפהער! זיי מארשירען מאטעמאטיש' שערענגע
ויז צו פיר אין א שערענגע' אדער אויסגיצויגען אין א לאנגע
שורה צווישען די שמאלע ווענטלאך פון די גראבּענסי און אנגישטאפּט
מיט מעטאל און מיט איזען .און נישט קוקענדיג אויף דערױף.
זענען זיי אלע מאל אליין פאר זיך .זײ געהען מיט א'נאנגיבּוי-
גענעם קאפּי כּמעט צוגיבּויגט צו דער ערד' שלעפּענדיג די פיס'
און טרעטענדיג אויף טויטע קערפּערס .איטלאכער פון זיי קריגט
בּיסלעכװײיז א וואונד דורך די לאנגקייט פון דער צייט' דורך דעם
שטענדיגען איבּערחזרן פון איין איינציגער בּאוועגונגי דורך די גרויס-
קייט און די משא פון די זאכען און ערשיינונגען -אפּנים אז זיי ווע-
רען צודריקט פון זייערע אייגענע בּיינער און פון זייערע אייגענע
מוסקעלן .דורף די מענשלאכע משא פון זיערע איגענע איברים'
אינוט .פאלען זיי פון די פיס -
אז מען מאכט א פּױזע פון מ
אבּער עס איז נישט דא קיין צייט צו שלאפען!  -נישטקשהי זאגען
זי און װערען אנטשלאפען װי גליקליכעי
מיט אמאל איז מען גיוואהר גיווארען אז עס װעט גארנישט
זיין! פאר אונז האט זיך די מלחמה פארענדיגט און מען װעט
בּאלד קומען צו רוה .די בּשורה האט זיך ארומגיטראגען פון מויל
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צו מויל.

איינמאל אין אבענד האט מען גיזאגט:

;/מען געהט צו-

רִיק אהיים"י הגם קיינער פון אונז האט נישט גיוואוסט ואואהין ער
געהטי צי לינקס צי רעכטס .אבּי מען איז גיגאנגעןי
לעבּען דער קאלכבּרענעריי בּרענט עפּעס א פייערל .און אונ-
1
טען ארום א שטאנג שטעהען פיר פּארשוין -צוקומענדיג נעהענ-
טער זעהט מען אז דאס איז סך הכֹּל איין סאלדאטי וואס האט דריי
פארנומענע אין פּלען קוקענדיג אויף די דאזיגע פיינטלאכע סאל-
דאטען אנגיטון און גרינלאכע און רויטלאכע שמאטעסי קריגען מיר
א געפיהל פון מאכט און נצחון!
מען הױבּט אן מיט זיי צו ריידען .זיי זענען דערשלאגען און
פארגרעבּט -די פּנימער זענען אויסגיצויגען אין א מין דרייקאנטיגע קארי-
קאטורע -אז מען שטעלט פאר זיי שארף אװעק א פראגעי וילען
זיי אויפהױיבּען דעם קאפּ .און פּרוּװען אויסצוהויכען אויף אנ'אומגע-
לומפּערטען אופן אנ'ענטפערי
פואס זאגט ער?ע פרעגט מען בּיים פעלדפעבּעל מיללער.
 6אז זי זענען נישט שולדיג אין דער מלחמהיע
6בר אחר'סי  2בּרומט מארגאי
ד
מען קלעטערט אויף א בּערגילי און מען קריכט אראב פון דער
אנדער זייט .:דורך פארפּלאנטערטע סטעזשקעס לאזט מען זיך אראב
צו א העלישען פייערי וואס בּרענט ערגיץ פון אונטען בּיים פוס פון
בּערגיל בּלייבּט מען שטעהען .אייגענטלאך האט מען בּאדארפט גוט
זעהען .און פונדעסטוועגען איז טונקעל מחמת דער שלעכטער פא-
גאדע ,און ווייל דער הימעל

איז

פול מיט

עפּעס

שוארצע

חפצים

און קינצלאכע וואלקענס :די דאזיגע קינצלאכע ואלקענס וארפען
פון זיך פארשיידענע קאלארעןי וואס פארבּלענדען און פיהרען אריין
אין טעות .צו דער מלחמה שטעהט צו דער געװיטער -איבּער דעם
ווילדען .מאוימדוגען פייפען פון די גראנאטען טראגט זיך דער פריד-
לאכער בּרומען פון דעם דונער:
מען שטעלט אונז אויס אין א שערענגע פאר א בּרייטען שטיק
פעלדי ואס לאזט זיך אראבּ מיט א משופּעדיגער זייט צו אונזי
דאס פעלד איז בּאדעקט מיט געדיכטע קופּקעלאך בּוימערי װעלכע
11

וערען גיטרייסעלט פון דעם שטורם-וינד .אלע וילע גיט א האל
א ווינד? אנגיזאפּט מיט קעלט און מיט רעגען .דער וינד טראגנ
זיך אין דער הויך .איבּער דעם גיבּראזג און גיטראסק .איבּער די טי"
כען .און איבּער די אלכסונדיגע בּויגענס .וועלכע װערען בּאשריב
פון די האראמאטען-קוילען .דארט װײיטער אונטען אונטער דעב
בּרוגזדיגענן און דונערנדיגען הימעל מיט זיינע בּרודיגע פלאמען .עפעננ
זיך בּאלד א בּרייטערי געלבּלאכער שטראהל ,אין וועלכען עס צייכענע

זיך אבּ די בּוימער .אזוי װי תּלית .די ערד איז צוריסען אויף שט"
קער -די קארע פון דער ערד איז גיפּלאצט אין כּמה מְקומוֹתִי אל
נעווייניג אבּער איז די װעלט רויטלאך און קאלכיג .און דאר
גאנץ ווייט .װילדעװעט א שחיטה.
דערווייל אבּער דארף מען זיך אוועקזעצען און אנשפּארען זי
מיט דעם רוקען אן עפּעס אזוי בּאקװועם' װי עס איז נאר מיגלאךי
מען עטעמטי מען לעבּט װי עס איזי מען איז רוהיגי ווייל דער מענש
האט די טבע נישט צו זעהען דעם עבר און דעס עתידי

וואלואקרזין געיהסטי -דו
בַּעֹר בּאלד לויפט א שוידער איבּער

צוי

אונזערע

לײבעו

עס אין שטיל גיוארען' הע

=הער זיך נאר
זיך נאר איין!ל
די קוילען האבּען אין גאנצען אויפגיהערט צו פייפען
די האראמאטען זענען אויך אנטשוויגען גיווארען -די דאזיגע שטיל'
קייט איז עפּעס מאדנעי כּמעט פאנטאסטיש :מיר האבּען בּיו אהעו
א אין אשטענדיגען געפּילדער .אין א שטענדיגען טומעלי או
מיר האבּען נישט געשפּירט .װי נאר ער האט אופגיהערטי אזו
האט ער אונז אנגיהױבּען צו טרייסלען און אױפצוּװועקעי מיו
זענען שיר נישט אראב פון זינעױ

און בּעת מיר טאנצען אזוי ארום' און קוקען זיך ארום א
אלע ריכטונגען .דערזעהען מיר װי דער גאנצער גרונט פון דעם
פעלד גיט זיך א שאקעל און הױבּט זיך אן צוֹ בּאװעגען
192

פוואס איז דאס אזוינס ?ל
מען רײבּט זיך די זשאסנעס .מען שטעלט אויס די אױגען
|
מען הױבּט אױף דעם קאפּי נאך העכער פאר דעם אבּהאנג,
און מען קלערט נישט בּשעת מעשה .אז עס איז א סכּנה -מען
רדופט זיך צוי איינער דעם אנדערען; :דו זעהסט? -קײן ספק
ישט  -דער שאטען בּאװעגט זיך איף דער ערד' װאו נאר מען
עהט איהם .-עס איז נישט דא קין איין פּינטעלע אין דעם
גאנצען שטח ארום אונזי וואו ער בּאװועגט זיך נישט:
= +צוֹם סוף גיט איינער א זאג:
4דאס זענען די יעקעס .װי דו זעהסט מיך א לעבּעדיגען! ל
אויף דעם משופּעדיגען פעלד מאלט זיך אוֹיס די אומענך-
לאכע געאגראפישע פארם פון א חילי ואס געהט גלייך איף
אונז! און אין דערזעלבּיגער צייט װערען מיר פארהילכט פון
א מוראדיגער טראסקערייי .ואס כאפּט אונז ארום פון פארנט און
פון הינטען און פארשפארט אונן אין א טאָל פון פלאמען -דער
שיין פון די דאזיגע פלאמען אנטפּלעקט פאר אונז א בּאװועגליכען
שטח פון מענשען איבּער דעם אומבּאװעגלאכען שטח פון דעם
פעלד' מען זעהט זיי פון דער װייטענס .מען קאן נישט משער
זיין זייער צאהל; די ערשטע שורות האבּען זיך א בּיסעל אבּ-
גיטיילט פון דער גאנצער איבּעריגער מאסע .זיי שװעבּען א בּיסעל
אונטער אין דער לופט און לאזען איבּער אױף דער קרייטיגער
ערד סליאדעס פון פּינטלאך און ליניעס' אווֹי װי זיי ואלטען
עפּעס אנגעשריבּען.
פאר די דאזיגע לעבּעדיגע אומענדלאכקייט װערען מיר פאר-
גליווערט .דערנאך ערשט הױבּען מיר אן צו פארשטעהען אז
די דאזיגע מחנות' .ואס גיסען זיך ארויס פון א בּאהאלטענעם
קוואל .װערט שרעקלאך בּאשאסען פון אונזערע -57גער -די גרא-
נאטען צופּלאצען הינטער אונז און פליהען ווייט פארויס -צוישען
די נידעריגע שערענגעס פון די פּיצינקע בּרואים טאנצען ארום
גוואלדאוונע קנוילען פון רויך .אזי װי די שדיםי מען זעהט .וי
די בּליצען פון אונזערע גראנאטען .האקען זיך אריין אין די
193
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שטיקער פלייש' װעלכע באזייען די ערדי ערטערװויז װערען
זיי אין גאנצען צובּרעקעלט איף פּיצלאך און פארבּרענטי דעה
/
דאזיגער גאנצער עולם מארשירט וי א פייערדיגער זייל.
ער גיסט זיך אהן אנאויפהער אין אונזער ריכטונגי פון
עק הימעל שפּארען ארויס אלץ נײיע כואליעס .מען הערט װױ
עס ואקסט זיך ברייטלאך פאנאנדער א וייכער גיבּרום' מיט
פייערשלענגלאך .ואס גיבּען זיד פּלוצים א ריס אין דער היך
און מיט דער מאטער ליכטיגקייט' וואס לייגט זיך איבּער זײַ
נצע שטאטי וועלכע פראוועט
גיאא
וי א שלייערי האבּען זי אפּנים װ
ו
בּיי נאכט א יום-טובי
קעגען די גרויסקייט פון דעם דאיגען אנפאל' קעגען ד
גרויסקייט פון די צאהלען אין נישט דא קיין שום תּרופהי א
א האראמאט האט א שאס גיטוןי האט מען פון דער נאהענט גיקאנט
זעהען די גאנצע קלינקײט פונ'ם שאסי װי װעניג בּאטרעף און
ער

װערדע

אין זיך דעם
גיגלייכט.

האט

גיהאט.

פייער

און

זי האט

 8גיט פייערי'

די לעבּעדיגע
דעם

זיך ווידער

אײזען
בּאנייט'

און

מאסע

האט

איייגישלונגען

האט

זיך

אויס-

װי עס בּאנייט

וידער
זיך דער

יםי

/

שיסט! ע

מיר האבּען אנגיהױבּען צו האקען װי אין קרויט -אבּער
קיין סך פּארטראנען האבּען מיר נישט גיהאט :זינט מיר זענען
אין דער ערשטער ליניע האט מען אױפגיהערט בּודק צו זיין די
מוניציע! און אסך סאלדאטען האבּען גיזוכט פּטור צו װערען
פון דער דאזיגער משאי ואס קװעטשט צונויף די לענדען און דעם
בּויך .און שינדט פון זי אראב שטיקלאך פליש .די ואס קומען
אן .שיסען נישטי און איבּער דעם פייער פון אונזער ליניע זעהט מען
וי זיי גיסען זיך תּמיד װידער ארויס פון מזרח זייט .זיי זענען
געדיכט אנגיפאקט אין שערענגעס .אװי װי זיי װאלטען גיוען
צוגיקלעבּט אײינער צום אנדערען -זי באנוצען זיך נישט מיט
זייערע בּיקסען -זייערע װאָפען בּאשטעהען אין דער גרויסקייט פו
זייער צאהל .זיי ווילען אונז צוטרעטען אונטער זייערע פיסי
פּוצלים האט א בּלאז גיטון א װינד' און ער האט
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אנניטראגען דעם ריח פון אלקאהאל .די דיויזיעס ואס מארשירען
אויף אונז זענען שיכּור! מען זאגט עס אריס אלס א פאקט מיט
א געפיהל פון גרויס פארוואונדערונג:
 6זי זענען אין גאנצען פארבּרענטי פארשרפהטיע זאנט לעבּען
|
מיר א סאלדאט מיט א ציטער אין זיין שטים -ער שיסט אוי
שטארקי אז עס טרייסלען זיך בּיי איהם די פּלײיצעס.
זי קומען אן גאנץ נאהענט אט דערקענט מען שוין קלאר"
:

אין דעם פייער פון אונזערע שאסעף

די פארם פון סאלדאטען

סדר און כאַאס איז בּיי זיי צונויפגעמישט אין איינעם .זײיערע
גישטאלטען זענען שטייף .מען קאן דערזעהעןף אז זײערע פּנימער
זענען פארשטיינערט .די בּיקסען היינגען איבּער די פּלייצעס -אין
דער האנד האבּען זי גאר נישט .זיי מארשירען װי לונאטיקער}
מעכאניש שטעלען זי איין פוס פאר דעם צוייטעןף דוכט זיך אז זיי
זינגען .אונזערע האראמאטען מאכען פון זײי א תּלי זי רייסען
ארויס גאנצער שטיקערי גאנצע װענט פון דעם לעבּעדיגען גיבּייי
אויף די קאנטען זעהט מען בּאשיינפּערלאך' װי זיי פאלען איג-
ציגווייז .און אויך הייפלאכוייז .זײיערע פּנימער פלאמען הו
די סטורקאצען.
און אט זענען זיי שוין דאי אנ'ערך פון פופציג טריט
טיילט זיי אבּ פון אונז .מיר וייסען נישטי וואס מיר זאלען איצט
טון -קיין פּאטראנען האבּען מיר שוין נישטי .מיר זעצען ארױיף
די בּאגנעטען אויף אונזערע בּיקסען -אונזערע אערן זענען פול
פון דעם גיזשום' ואס געהט ארויס פון זיער מוילי און פוך
דעם גיבּרום .וואס די פארפלייצונג פארשפּרייט.
הינטער אונז הערט זיך אנ'אויסגישריי:
 4בּאפעהל צוריקצוגעהען! ע
מען בּויגט זיך איין און מען פארלאזט די גראבּענסי מיר
זענען נישט קיין סך' און מיר האבּען דאך גימיינט' אז מיר זע-
נען אי פילי עס גידערט נישט לאנג און דער גראבּען װערט
אין גאנצען ליידיג .מען קלעטערט אױף א בּערגילי פֿון װעלכען
ומען

/
2

א

ְּ
א

האט
17

זיך

אפריהער

אראבּגילאזען

אט

זענען

מיר

שי
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בּיי אונזערע 571גער הינטער דעם שפּיץ .זיי שיסען נאך אל
מיר קלעטערן אױף גאטס בּאראט' דורך בּלאטעס און שוארצע!
אויסגיטראטענע װעגן .מיר האבּען נישט קיין שום בּאדעקונגי
בּעת מיר געהען ארויף :װערט א בּיסעלע ליכטיגער :דער שונא
שיסט נישט אויף אונזי אױבּ ער ואלט גישאסען וואלטען מיר אלע
געבּליבּען דערהרגעטע אויפץ ארט -מען קלעטערט ארויף פּאוואליע,
אלע וויילע מאכט מען א קליינעם טראט וייטער .מיר קיכען און
סאפּען אזוי שטארקי אז מיר װערען שיר נישט צובּראכען .מיה
װוערען גישטופּט און גייאגט פון די כוואליעס פון אונטען .װעלכע
שטויסען אונז אלץ וייטער און װייטער און קוקען זיך אפילו נישט
ארום .מיר כאפּען זיך ארויף אויף די קאכענדיגע זייטען פון דעם
וואוּלקאן .וואס ליארמט און פּילדערט אויבען אין דער הויך -מיר זוכען
זיך ארויסצוראטעווען פון דעם פּוסטען און הוילען פּלאץ און אריינצו-
כאפּען זיך אין דער אומענדלאכער טונקעלקייט .מיט אונז צוזאמען
קלעטערן אויך בּאַטאַרעיעןף .עס שלעפּען זיך די פערדי עס שלעפּען
זיך נאך זיי געדיכטע רויך-וואלקענס און דער גאנצער גרויל פון
די מאדערנע צושטערונגס-גיצייג .איטליכער פון אונזן שטופּט א
בּיסעל ווייטער דעם צוריקגעהען .און װערט אליין פון איהם גישטופּט:
מיר װערען שיר נישט צוריבּען פון דער משאי וועלכע שלעפּט
אונז אהינטער .דורך דעם ראניעץ קריגען מיר אומגילומפּערטע
פארמעס .מיר געהען איינגיבּויגען אין דרײיען און שטיל אזוי וו
די חיות' מיר עטעמען אזוי שטארקי אז עס דוכט זיך אויס' אז מיה
ריידעןי

אונטער אונזערע פיס שפּרײיט זיך אויס די פארפלייצונגי עס
טראגט זיך פון איהר א הילכיגער זשומען אט פילען זיי שין
אויס די גראבּענס .װעלכע מיר האבּען אקערשט פארלאזען און
אט געהען זיי שוין' דוכט זיך' אריבּער די בּרעגען אבּער אונזערע
אויגען װערען צוגיצויגען דורך צויי בּאטערעיען .צוװוישען װעלכע
מיר געהען א דורך :זיי שיסען אויף דעם שונאי און איטלאכער
שאס טרעפט ארין אין א לעבּען אזא בּרען און אזא אימפּעט
האבּ איך נאך בּיי קיין ארטילעריע נישט גיזעהען -די רעהרען
196

6

בּילען מיט אזא ליארם' אז מען קאן
שפּרינגען

אהין

פאנטאסטישער

פון דער

און

אהער

גינויקייט

האהל'

צוװישען

און א כּמעט

װאו

עס

קױם

דאס
זייערע

אַקסען

פאנטאסטישען

ליגט

בּאהאלטען

שווימען נאך ארויף אין א שטראהלענדיגען פעכער

יִ לעריסטען.

אויסהאלטען+
מיט

זי

א כּמעט

אימפּעטי

די ארטילעריע

פון פאספאר

די ארטי-

איטלאכעס מאלי װען זיי שטעלען אָן די רעהרעןי װערען

בּיי זיי די ארעמס און דער גאנצער אױבּער-גוף בּאשטראהלט מיט
א רויטליכען אבּשיין .און זיי זעהען דאן אויס װי אבּגישונדענעי
די וענטלאך פון די רעהרען זענען ריט װי פייערי דער שטאהל
פון די האראמאטען בּלישצעט און פונקעלט אין דער אבענד-
טונקעלקייט .אבּער אט זענען אװעק עטלאכע מינוט' און די
ארטילעריסטען שיסען שוין נישט אוי שטארק װי פריהערי
משמעות .אז זענען שוין אהן כּוחוֹת .פון איין שאס בּיז דעם
אנדערען גידויערט א היבּשע בּיסעל .די בּאטארעיען האבּען שין
אין גאנצען אוױפגיהערט צו שיסען און דער שטאהל פון די
האראמאטען װערט קאלט .אין דעם תּהום פון דער שטילקייט לאזט
זיך הערען דער קרעכץ פון אנ'ארטילעריסט; :מיר האבּען שוין
קיין גראנאטען נישט".
דער הימעל איז פּוסט און לידיג :בּאלד װערט ער אײינ-
געװויקעלט אין די שאטענס פון דער נאכטי עס װערט קאלטי
א סודותפולער און שרעקלאכער טרויער .-ארום מיר טראגט זיך
א קרעכצעניש' אנ'אויקעניש און א סאפּענישי עס שװימען ארויף
אנגילאדענע רוקענס און װערען װידער נעלם' עס װייזען זיך
טעמפּע אויגען און בּאוועגונגען פון הענט ,װעלכע וישען אבּ דעם
שווייס פון דעם שטערף דער בּאפעהל צוריקציגעהען װערט
איבּערגיחזרט מיט א געפיהל פון טרוריגקייט ער קלינגט װי
א גישריי פון יאושי מען מארשירט נאך אבּיסעל אהן א טאלק,
און מען לאזט זיך אראפ צו דעם ארטי פון װעלכען מען איז
גיקומען:
אז מען האט זיך שוין אראבּגילאזען איבּער דעם אבּהאנג פון
אאלי
דעם בּערגיל' האט מען זיך גיפונען אין דער טיפעניש פון ט
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00
עס הױבּט זיך אן אנ'אנדער בּערגיל .אײידער מיר קלעטערן ארויף
אילע שטעהען כּדי אבּצונארען זי טאמער װעט
בּלייבּט מען ו
די פארפלייצינג דערגרייכען אזש בּיז אהער .איז מען גרייט װייטער
צו מארשירען -מיר געפינען זיך אין דער מיט פון גרויסע גראזיגע.
פּלעצערי אהן קיין שום גראבּענסי אהן קײין שום בּאדעקונג .מיר
חידושץ זיך פאר ואס זעהט מען דאס עפּעס נישט די הילפס
אדבּר .מען זעצט)
אבּטיילונגען -מיר געפינען זיך אזוי װי אין מ
זיך צו .אין אלע מחנות פליהט דורך איין איינציגער גידאנק .דעם
אאלדאט .װעלכער זיצט דעם קאפ
דאזיגען גידאנק זאגט ארויס ס
אראבּגילאזען כּמעט בּיז צו די קני.
 4מיר זענען אין דערין נישט שולדיגי ע
עס געהט צו איהם צו אונזער אפיציר .לייגט איהם ארויף,
די האנד אויף די פּלײצעס און זאגט איהם מיט אוייכקייט י
|
דער שטים :
 6ניין .מיינע ליבּע פריינדי מיר זענען אין דערין נישט/
שולדיגי ע

אין דער דאזיגער רגע יאגען מיר אן עטלאכע אבּטיילונגען?
וועלכע זאגען.אז זיי זענען די הינטערשטע אבּטײילונגען .מען זאג

אז אונזערע -57גערי דארט אױיבּען זענען שוין פארכאפּט גיווארען
פון דעם שונא .עס הערט זיך א פייף:
:
 6נו .לאמיר געהעןי עּ
מען געהט ווייטער צוריק -סך הכּל זענען מיר צוויי בּאטאליאנען.:
קיין איינציגער סאלדאט איז פא ר אונזי קיין איינציגער פראנצוי.-
זישער סאלדאט איז הינטער אונזי מען זעהט אומבּאקאנטע פּנימער'
מבולבּעלע און פארפיהרטע מענטשען .װעלכע װערען נישט צונויפ.-
גיהאלטען דורך קיין שום סדר .אלץ איז צונויפגעמישט אין איינעם,
ארטילעריסטען און סאפּיאָרען .אלע וילע קומען צו נייע שכנים.
זואס ווערען ווידער נעלם :אט װערען זי גיבּארען און אט שטארבּען ײ
עס איז גיווען א רגעי װאו מען האט בּאמערקט א בּהלה.
|

אויך אין די העכערע מקומות:
שטאבּ:
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אט איזי למשלי אנ'אפיציר

קיינער ווייס נישט פון וואנען ער האט זיך גינומעף

פ

ער גיט/

.

אוארף צו אונזי פארצאמט אונז דעם װעגי און רופט אונז צו
זיך ו
מיט א דראמאטישער שטים:
פוואס טוט איהר .אומגליקקלאכע נפשות! איהר אנטלױפּט!
ווייטער פארויס .אין דעם נאמען פון פראנקרייך! איך בּאשװער
אייך.איהר זאלט זיך אומקעהרען צוריק !כּ
די סאלדאטען ,וואס קיין איינעם פון זײי װאלט נישט ארויף
אויפ'ן זינען צוריקצוגעהען .װען מען וואלט נישט גיהאט א בּפירושען
בּאפעהליזענען צוטומעלט און הױבּען נישט אן צו פארשטעהען.
 6מהיכא תּיתי .מען איז גיגאנגען צוריק' מהמת מען האט גײ
הייסען געהען צוריק .ע
אאלבּען עיגול .א טײל פון דעם
זיי פאלגען .זי מאכען ה
חיל האט שוין אנגיהױיבּען צו מארשירען פארויס און רופט די חברים:
 6אט דארטען אונטען! עס װייזט אויסי אז דארטען איז דאס וע
אבּער דער בּאפעהל צוריקצוגעהען װערט איבּערגיחזרט אין
א בּפירושער און א בּאשטימטער פארםי און די סאלדאטען פאלגען
ווידער .מעהר נישט זיי בּייזערן זיך אויף דיי וועלכע װייסען נישט,
ואס זיי װילעף די כװאליע שלעפּט מיט זיך אויך דעם אפיציר'
וועלכער האט געשריען .אז מען זאל זיך אומקערען צוריקי
מען מארשירט גיכערי מען מאכט פיס ,מען הױבּט אן צו
לויפען .מען װערט גיטראגען פון אנ'אימפּעט .ואס מען װייס נישט
ון ואנען ער נעהמט זיך -מען הױבּט זיך ארויף אויפ'ץ צוייטען
בּערגילי' װעלכער זעהט אויס אין דער פינסטערניש פון דער נאכט
י א בארג אז מען האט דערגרייכט די ערשטע שטאפּלען האבּען
אאנג
מיר דערהערט פון אלע זייטען שארעקלאכע קלאפּעריי און ל
אויסגיצויגענעם פייפענדיגען טאן .אזוי װי מען װאלט ערגיצואו
קאָסען הייי פון דער ווייטענס הױבּט עס אן צו קנאקעןי און די וואס
אגט מיטץ געזיכט צום שטורם .דערזעהען װי
דרעהען זיך אויס ר
עס צינדען זיך אן די שפּיצען פון די ואלקענס .-מען פארשטעהט.
או דער שונא האט איפץ שפּיץ בארג אױיפגישטעלט מאשינענ"
גיוועהרען ,און אז דער ארטי ואו מיר געפינען זיך איצטי װערט-
באַשאַסֶען מיט קוילען-

פון אלע זייטען קוליען זיך סאלדאטען איבּער
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און קייקלען זיך אראבּ מיט קללות' קרעכצען און גישרייען מען
טשעפּעט זיך אן אָן עפּעס .מען שטויסט זיך אן איינער אן דעם
צווייטען .אזוי װי מען וואלט זיך גישלאגען:
די איבּעריגע קומען אן בּשלום צום שפּיץ פון דעם בּערגילי
און אקוראט אין דער דאזיגער רגע רופט אויס דער אפיציר מיט א
קלארער שטים:
ז6יי גיזונד .מיין ראָטע !עּ
און מען זעהטי װי ער פאלט אנידער -די וואס זענען ארום
איהם' טראגען איהט אבּי
אז מען איז שוין ארויפגיקלעטערט אויפץ סאמען שפּיץי געהט
מען אראבּ עטלאכע טריט אױף דער אנדער זייט פון דעם אבּהאנגי
מען זעצט זיך אנידער שווייגענדיג אויף דער ערדי איינער פרעגט:
 4וואס איז מיט'ץ אפיציר ?עּ
 8גישטארבּען ! ע
 6אַייע מאכט דער סאלדאטי וי ער האט זיך דאס מיט אונז
גיזעגענט !עּ
מען כאפּט אבּ דעם אטעם .מען קלערט װעגען קיין זאך
נישט' אחוץ װעגען דעם .אז מען איז ניצול גיווארען פונ'ם טיט
און אז מען האט זיך צוגילייגט:
מען לאזט ארויס ראקעטען כּדי אויסצופארשען דעם מצב פון
דעם ארטי װעלכען מיר האבּען פארלאזע א פּאר פון אונז זענען
גיווען ציקאווע צו ווארפען א קוק נאך אוּנטען -די פלאמען פון די
ראקעטען בּאווייזען א בּאוועגליכע ליניע אױיף דעם שפּיץ פון דעם
ערשטען בּערגיל .וואו עס זענען גישטאנען אונזערע האראמאטען -מען,
הערט א קלאפּערײי פון גראבּאייזענס און האמערסי
זי האבּען זיך אבּגישטעלט .זיי געהען נישט ווייטער :זיי אר-
גאניזירען און פארפעסטיגען זיך :זיי גראבּען אקאפּעס און ציהען
אויס נעצען מיט דראהטי ליגעדיג אויפץ בּויך און אויף די קני מיט
די ליידיגע בּיקסען ארום זיך' קוקען מיר זיך צו דעם אלץ צוי
מארגאַ פארטראכט זיך אויף א װײילע :גיט א שאקעל מיטן קאפ
און זאגט:
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אבּער מיר האבּען

 4דראהט וואלט זי תּיכֹּף ומיד אבּגיהאלטען-
נישט גיהאט קיין דראהטי ע
ה4יינט די מאשינענגיוועהרען! װאו זענען דאס עפּעס גיוען
|
אונזערע מאשינענגיוועהרען ? ע
מען האט דעם קלארען איינדרוקי אז די פיהרער האבּען גימאכט
א שרעקלאכען פעהלער :מען איז נישט גיווען אבּגעהיט װי עס דארף
צו זיין עס זענען נישט גיווען קיין פארשטארקונגען .מען האט װע-
גען דעם נישט גיקלערט' עס זענען נישט גיוען גינוג הארמאטען.
כּדי צו פארצאמען דעם װעגי עס איז נישט גיווען גינוג מוניציע און
ארטילעריע .מיר האבּען אליין גיזעהען מיט אונזערע אויגען .װי צוויי
בּאטאריען האבּען גימוזט אויפהערען צו שיסען -מען האט נישט אנ-
גיגרייט גינוג גראנאטען .אין דעם גאנצען קאנט ארוםי וויפיעל נאר
דאס אויג האט פארכאפּט .זענען נישט גיווען בּנמצא קיין בּאדעקונגען.
און קיין גראבּענס :וועגען זיי האט מען אפילו נישט א טראכט גיטון:
דאס איז גיוען קלאר פאר אונזי' אפיל פאר אונז פּשוטע
סאלדאטעןי
 4וואס קאן מען העלפען!ע האט א זאג גיטון איינער פון אונזי
פדאס זענען די פיהרערסיע
מען וואלט די דאזיגע װערטער איבּערגיחזרט נאך און נאך א
מאהל .װען מען ואלט נישט פארכאפּט גיווארען פון דעם טומעל
פון א נייעם מארש .און װען מען ואלט נישט גידארפט טראכטען

מכּוח נעהענטערע און ויכטיגערע ענינים.
מען ווייס נישט וואו מען איז אין דער וועלט -גיגאנגען איז מען
די גאנצע נאכט :דער רוקען ווערט איינגיבּויגען פון נאך מעהר מיד-
 קייט .און נאך א גרעסערע פינסטערניש פארנעפילט דעם קאפּי מעןאיז גיגאנגען אין די טיפעניש פון טאָל .מען האט צורוקגיפונען די
אָקאפּעס .און מען האט אין זײי אנגיטראפען א שלל מיט מענשעױ
די קליינע געסלאך פון די גראבּענס מיט זייערע פאנאנדערגיפאלענע
ערדזעק און מיט זייערע בּאלקענסי וואס פוילען אזוי וי איברים פון

א גוף געהען זיך צונויף און געהען זיך פאנאנדער און פאלען ארייןאין טיפענישען .וואו עס גיוועלטיגט איצט א גרויסע בּאוועגונג:י  עס201

0
זענען דא פארהאן בּאזונדערע ערטערי פון ואנען עס געהען ארויס די
בּאפעהלען .אין בּאזונדערע ערטערי ואו די פארוואונדעטע באקומען
מעדיצינישע הילף :ארום האלבּע נאכט האבּען מיר בּאמערקט דורך א.
בּאלויכטענעם שפּאלט פון א האלבּ גיעפענטער טיר .װי אפיצירען
בּיים טיש אויפץ טיש איז עפּעס װייסעס אױסגישפּרײט .א טישטוך /
אדער א לאנדקארטע .מען רופט אױס, :אט די האבּען דאס א ביסעל
מזל!" דיאפיציערען פון דער ראָטע שטעלען אין זײַער לעבעןן
אקוראט װי איטלאכער פון אונזי אבּער נאר בּיי די אנפאלען .און דעם
צוריקגעהען -זיי דארפען נישט האלטען קיין װאַך :זיי דארפען נישט
טראגען קיין ראניעץ .און דארפען נישט טון קיין פארשיידענע אר..
0
בּייטען -דאס וואס גידויערט איז חשובער און שװוערערי און דערנאך
הױבּען זיך אן די מויערין מיט די אראבּגיקראכענע שטיינערי און די
אפענע קעלערס -עס הױבּט זיך אױף דער מארגען א לאנגער און
ענגערי װי אונזער מזלי אין די לעכער דערקענט מען פיגורען 
װעלכע קריצלען א.
אדער
שלאפען
װעלכע
פון מענשען.
בּריף אויף זײיערע קניעי מען קומט ארויס אױף א װעגי װעל.-
כער איז פול מיט מענשען עס גיט א זעץ אנ'עפּושי װעלכער כאפּט
אן פארץ גארגעלי דא מו זיין א גראָבּען אין װעלכען די געסלאך.
גיסען ארויס זייער בּרוד .ניין .מען זעהט אויסגישטעלט א שורה מיט .
מטות ,און איטלאכעץ מטה איז אנגילאדען מיט א בּר-מינ עס איז 
דארט אויך פארהאן א גיצעלט פון גרויען לייװענט .וואס קנאקט און
 .פלאטערט װי א פאהן -אין דעם שיין פון דעם פריהמארגען בּאװייזט 
|
זיך א רויטער צלם .ער װייזט אויס װי פון בּלוט.
פון דער הויך ,וואו איך שטעה בּאמערק איך אפטמאל גלײיכע 
צס
(1ב}

געאמעטרישע ליניעס .אבּער זיי זענען אזוי פארפּלאנטערט און אויס.-

געמישט איינע מיט דער אנדערער .און דער מרחק צװישען זי אין 
אזוי ווייניג ניכּר .אז איך װײיס נישט צי איז דאס אונזער מדינה צו 
נישט :אפילו אז מען זעהט װוייסט מען נישט .מען װערט מיד קוקענדיג .
די פאנטאזיע איז נישט בּכּוה אויסצופילען די ערטער מיט בּילדער -מיר .
האבּען דא אלע אויגען אנגעפילט מיט דער טונקעלקייט פונ'ם אבענד.
און נשמות אנגיזאפּט מיט דער שווארצקייט פון דער נאכטי
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|

:

און נאכאנאנד דרעהען זיך ארום קאמפּאניעס פון סאלדאטען
איינע נאך די אנדערע אין די דאזיגע גראבּענס מיט די נאסע װענ-
טלאך און מיט דעם ריח פון כלאר און שװעבּעל .זיי לויפען אווי גיך
אזוי װי די מויערן וואלטען הינטער זיי איינגיפאלען .זײי זענען איינ-
גיבּויגען .אזוי װי זיי וואלטען גיגאנגען בּארג-ארויף -זיי זענען אין
גאנצען שווארץ אונטער די גרויסע ראנצעסי וועלכע זײי שלעפּען מיט
זיך פון איין ארט אויף דעם אנדערען אזוי װי פעלזענס װעלכע די
פארמשפּטע רשעים שלעפּען ארום אין גיהנום :מיר פילען אויס דעם
פּלאץ .אוואו עס זענען אריבּערגיגאנגען די מחנות װי א ווינדי אדער
זענען געבּליעבּען דארטען װי שטיקער ערדי
מען שטעלט זיך אב בּיי א פארטיפונג פונ'ם גראבּעף מען
לעהנט זיך אן מיט דעם רוקען אן די ווענטלאך און מען שפּארט אן
ידעם ראניעץ אן די שטיקלאך שטיינער וואס סטארצען פון זיי ארויס:
יאבּער מיט די פיס טאפּט מען אן פארשיידענע זאכען ואס קריכען
ארויס פון דער ערד .מען פיהלט אז דאס זענען קניע .אײלענבּויגענס
און קעפּ .א מאל זענען זי דא גיווען פארגראבּען און דערנאך זענען
זיי אנטפּלעקט גיווארען -אויף דעם ארט .וואו איך שטעה איצט .און
פון וועלכען איך האבּ זיך פּלוצים אבּגירוקט מיט אלע מיינע אייזערנע

און שטאהלענע כּלים .סטארצעט ארויס א פוס פון א גוף אונטער דער
ערד -איך פּרוּוו איהם אבּצורוקען אן א זייט .אבּער ער איז אזוי פארהאר-
טאװעט און אזוי פעסט איינגיפונדעוועט .אז מען ואלט איהם גימוזט
יאבּהאקען .ווען מען װיל פון איהם פּטור ווערען .:איך בּאטראכט דאס
ידאזיגע טויטע שטיק :נישׂט ווילענדיג װערט דער גידאנק צוגיצויגען
צו דעם דאזיגען ליגעדיגען גוף אויף װעלכען עס דריקט א גאנצע
וועלט :אין איינעם מיט איהם לאזט זיך אראבּ דער געדאנק אין די
יטיפעניש פון דער ערד און מאלט ארום איהם אוֹיס א געוויסע פארם.
זיין געזיכט  - - +איך וואלט גיווען א בּעלן צו וויסען דעם אויסדרוק
יפון דעם דאזיגען געזיכטי דעם אויסדרוקי וועלכער צוגעהט און װערט
כָּלֹה אין איינעם מיט איהם אין שווארצען תּהום .איצטער קאן מען שוין
זעהעןי וואס עס טוט זיך אונטער די קאמפפעלדער :די בּרייטע ואנד
פון דעם גראבּען איז בּאזייט פון מענשליכע איברים .פון שווארצע און
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קויטיגע מענשלאכע באוועגונגען .זי בּאדעקען איהר װי א בּולט
גימעל :דאס איז די טיר אין גיהנום אריין .יאי דאס איז דער אריינ-
'
גאנג אין די טיפעניש פון דער ערדי
געהענדיג אהערצו האבּ איך אױף דעם װעג גישלאפעןף און
איצטער געפינענדיג זיך אין דעם דאזיגען קליינעם קעלערי איינגימויערט
אונטער דעם משופּעדיגען בּאלקען האבּ איך דעם געפיהל פון זיכער-
קייט .איך בּין אין גאנצען נישט מעהר װי דער איינציגער זיסער
בּאגעהר :שלאפען -װי אבּער איך הױיבּ אן איינצודרעמלען און זיך
אויסצופילען מיט חלומות' אזוי קומט אריין א מענשׂ .ער אי
נישט בּאוואפענט און נישטערט מיט דער ווייסער און שטעכענדיגער שפּיץ
פון זיין עלעקטרישען לעמפּעל :דאס איז דעם פּאלקאווניקס דענסטשיק.
ער זוכט ארויס אונזערען פעלדפעבּעל און זאגט איהם' אז ער בּא
דארף צו האבּען זעקס מענשען צו אנ'ארבּייט .דער פעלדפעבּעל הױיבּט
זיך אויף און זאגט מיט א געניץ :בּוטאָאַר .װידאַם .מאַרגאי טערמיט,
|
פּאָלען .רעם! און װערט תּיכֹּף װידער אנטשלאפען:
מען געהט ארויס פוו דעם קעלער און בּיסלאכווייז שׂלאגט מען
מען געפינט זיךך שטעהענדיג אין
זיך ארויס פון שלאף:
א דארפגאס .װי נאר אבּער מען בּאריהרט די פרישע לופט .אזוי ווערט
אונזער הייפעל ארומגעכאפּט פון פארנט און פון הינטען
פון א ליארם און א געפּילדער בּאלייט מיט פלאמען .דא ערשט אין
דעם שיין פון די פלאמען דערזעהען מיר זיך איינער דעם אנדערץ-
מען גיט זיך א ווארף װי א כאליאסטרע הינט אין די ערשטע טיר אין
דער ערשטער לאך -עטלאכע פון אונז שרייען אויס ,מען האט אונז
אריינגינארט אין זאק אריין".
נאכדעם װי מיר האבּען אבּגיטראגען אונזערע משאותי געהען
מיר צוריק אריין .איך לייג זיך אנידער אין מיין ווינקעלע .שװערער
איידער אלעמאלי מעהר אויסגעטון פון אלץ איידער אלעמאל .און טיע-
פער פארגראבּען אין אלץ איידער אלעמאל .איך הױיבּ אן איינצושלא-
פען און אויסצוטון זיך פון זיך אליין פארוויגט פון א שטים .וועלכע
סטארעט זיךי זיך צו דערמאהנען וויפיל טעג איך בּין שוין אונטערוועגס
און חזרט איבּער די נעמען פון די נעכט :דאנערשטאגי פרייטאג.
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 שבּת  - - -אבּער אומזיסטי דאס גיט זיך מיר נישט איין -עס קומט ארייןדער אייגענער פּארשוין וואס פריהער מיט דעם שטעכנדיגען לעמפּעל און
פארלאנגט נאך א קאמפּאניע :און וועלכער איך מוז זיך אויך געפינעןי
 :װי נאר מיר קריכען ארויס אויף די פרישע לופט ,אזוי שיקט אונז די
נאכט אנטקעגען א שטארקען שטורמדיגען וינד .ואס קערט ממש
איבּער דעם גאנצען שטח ארום אונז .מיר װוערען צושיידט איינער פון
ידעם אנדערעןי און דערנאך קומען מיר זיך װידער צונויף .מען טראגט
בּאלקענס צו צווייען און דערנאך גאנצע הויפענס מיט זעקי וואס פאר-
שיטען די טרעגערס מיט א קאלכיגען שטױבּ .מיר שאקלען זיך אונ-
טער דער משׂא אזוי װי די מאסטען פון א שיף -צום לעצטען מאל
איז אייסגעפאלען אויף אונזער חלק די שרעקלאכסטע משא  -דראהט
פאר דיראהטפארצאמונג .איטלאכער פון אונז האט בּאקומען אין
די הענט א גרויסען צונויפגידרעהטען רייף :װעלכער האט גיואויגען
 0קילא און גיווען אזוי הויך װי דער טרעגערי בּעת מען טראגט
איהםי הױבּט ער זיך אן פאנאנדערצוציהען װי א חיהי ער טאנצט בי
איטליכער מינדסטער בּאוועגונגי ער קוועטשט צונויף די פּלײצע און
פּלאנטערט זיך ארום די פיס .מיין רייף .וועלכען איך טראג אויף מיר
יל זיך נישט אנדערש אנטשעפּען אן מיר און מיך א שליידער טון
אן דר'ערד .מיט דעם דאזיגען חפץי וואס האט אין זיך װילדע און
משונהדיגע בּאוועגונגען און פלייסט זיך אבּצוטון כּלערלײי בּייזע שפּיצ-
לאךי דארף מען דאס דורכגעהען דורך די חורבות פון א בּאהן .דורך
טיינער און בּאלקנעס און ארויפקלעטערן אין דעם אבּהאנג פון א
בּארגי וועלכער גליטשט זיך ארויס פון אונטער די פיס -און שטעהענ-
דיג אױבּען .מוז מען זיך ראנגלעןף מען מוז ציהען און שטויסען די
איינגעשפּארטע און פארבּיסענע משאי נישט מעגליך צו דערגרייכען
דעם שפּיץי וועלכער דרעהט זיך אוועק און רוקט זיך אבּי אבּער מען
דערגרייכט איהם פארט :איך בּין .דוכט מיר' א מענש מיט גיזונטע
חושים .-איך האבּ האלט דעם לעבּען און איך האבּ דעם געפיהל פון
אחריות .און אין דער דאזיגער רגע האבּ איך אויף מיר גירופען דעם
טויט .איך האבּ גיבּעטען די קוילי ואס זאל מיך בּאפרייען פון די
ייסורים .מען קומט צוריק מיט ליידיגע הענט און מען פיהלט זיך וואהל.
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אז אך און װעה צו אזא וואהלקייט :איך דערמאדן זיך .וי מיין חבר.
א
האט גיזאגט.
ֶ
 8די שטיקער גידרעהטע בּלעך זענען נאך ערגער .ע
בּאגינען הערט די ארבּייט אויף,הגם די סאפּיארען באקלאגען.
זיך' אז די שפּײיכלערס זענען פארוואליעט מיט א מאסע מאטעריאל,
וואס מען נוצט נישט אױיסי פון זעקס בּיז זיבּען אין דער פריה'
שלאפט מען .װי נאר עס הױבּט אן צו טאגעןי אזוי קריכט מען אראפּ
:
פון דעם קעלער װי די נאכט פייגלאך.
:
און וואו איז די זופּ?? פרעגט מען.
עס איז נישט דא קיין וופּי די קיך איז נאך נישט גיקומע :ן
|
מען ענטפערט :
 6ווייטער גיגאנגען !ע
בּיי די בּרעגען פון א דארף בּאווייזען זיך אין דעם בּלאסען און.
הארטען שיין פון דעם פריהמארגען גערטענערי װעלכע האבּען שוין
אנגיווארען איטלאכען סליאד פון וועלכער נישט איז מענשלאכער פארם..
די ערד ארום אין ארום איז אױסגיבּרענט און פארזונקען .די צוימען
וואלגערן זיך ארום װי בּיינער .אנשטאט געװיקסען זעהט מען װי עס
שפּיגלען זיך אבּ אין די לוזשעס די געלבּלאכע שאטענס פון די סאלדאטען.-
די מלחמה פארבּרודיגט די פעלדערי װי די פּנימער .און די פּנימער
|
וי די נשמות.
אונזער ראטע שאקעלט זיך -א גרויעי א וייסלאכע און צו-
שטערטע אין א מיאוסער מידקייט .פאר א שפּײיכלער בּלײיבּט מען.
|
א וויילע שטעהען:
 8די וואס זענען אבּגנימאטערט קאנען דא לאזען זייערע ראנצעס .ע
גיט דער נייער אונטעראפיצער אנ'עצה+ .זיי וועלען זיי דא ווידער געפינען-ל
8וב מען לאזט שוין איבּער דעם ראניעץ איז א סימן אז מען 
א
געהט אויף אנ'אטאקע * זאגט אנ'אלטער סאלדאטי הגם ער װייס עס
נישט אויף קלאר .די ראנצעס פאלען איינער נאך דעם אנדערען אויף
א דילען פון דעם שפּייכלער .א פּאר סאלדאטען.
די יע
אבּער גלױיבּען נישט אין דער גאנצער זאך און האלטען בּיי זיך זייערץ.
ראנצעס .אויף אלע פאלען.איז אלעמאל פארהאי א יוצא מן הכּלל..
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/

/
4ווייטער גיגאנגען!? דיזעלבּיגע אויסגישרייען וואס אלעמאל
ו
בּריינגען אונז אריין אין בּאוועגונג .װוייטער גיגאנגען .ווייטער מאר-
ישירט! זייט גובר אייער גוף :וועלכער װיל אייך נישט פאלגען .כאפּט
זיך אויף פונ'ם שלאף װי פון א קברי גיט אלץ ואס איהר זײט נאר
בּכּוח גצעובּען .און מארשירט ווייטער .דאס מוז מען וארום דאס
פארלאנגט א העכערער אינטערעסי א גיזעץ פון אויבען -וואס דאס איז ווייסמען נישט :מען קען מעהר נישט ,וי די טריט .וועלכע מען מאכטי און אפילו
יביי טאג געהט מען אזוי װי בּיי נאכט :און אחוץ דעם קאן מען נישט העל-
פען .-די גידאנקען און דער רצון האבּען שוין איצט קיין שליטה נישט.עס איז נישטא קיין מיטעלי וואס זאל אונז קאנען ארויסראטעווען פון
די פּאסירונגען און פון דער גאנצער מאשינעריע' װעלכע האט אונז
פארכאפּט .נישטא קיין מיטעל .װי אזוי ארויסצודרעהען זיך פון
דער מידקייט .פון דער קעלטי פונ'ם וועהטאג און פון דעם געפיהל
פון עקעל .װייטער גיגאנגען! דאס מון מען! דער װעלטשטורם
שטויסט ווייטער די דאזיגע בּלינדע בּאשעפענישען ואס טאפּען מיט
.
זײיערע בּיקסעױ
מען איז דורכגיגאנגען א וועלדעל .און דערנאך האט מען זיך
װוידער פארגרּאבּען אין דער ערד :אין א דוכרגאנג איז מען פארכאפּט
גיווארען פון א שיסעריי .עס איז שרעקליך צו געהען אין מיטען הע-
לען טאג דורך אזעלכע שמאלע דורכגאנגעןי וואס זענען אפען פון איין
עק בּיז דעם אנדערען :סאלדאטען װערען גיטראפען פון די קוילען און
פאלען אנידער -אויף די ערטערי ואס עס פאלען די סאלדאטען
ווערט אויף א וויילע א קליינער גירודער .-אנדערע שטעלען זיך א בּי-
סעל אבּ פאר דעם לעבּעדיגען צוים .וועלכער פארשפּארט זיי דעם וועג,
בּאטראכטען פּינטלענדיג מיט די אויגען די ריכטונג .אין װעלכער עס
שפּאצירט דער טויט .און זאגען:
 4מילא .אויבּ מען מוז .מוז מען-

זי
המותי די
בּאריהרען
מענשליכע

1

'

ווייטער .ל

גיבּען אבּ זייערע קערפּערס אין דעם רשות פון דעם מלאך
קערפּערסי וועלכע די קעלט און דער נישט גיזעהענער טוט
אזוי װי די הענט פון א פרוי :די באריהרונגען צווישען די
בּאשעפענישען און די כּוחות פון דער נאטור האבּען אין זיך
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עפּעס אזוינס װי דאס ממשותדיגע אנטאפּען פון א האנד און אין דער
אייגענער צייט עפּעס פרישעס און געטלאכעס.
מען האט מיר גיהייסען אריינקריכען אין א לאך אויסצוהארכען
דעם שונא .איך האבּ זיך גימוזט איינבּויגען און איינקארטשען אין דריי-
עןף דאס איז גיווען א שפּאלט .אין וועלכען עס זענען גיװען אננגיז
ווארפען פארשיידענע חפצים און שטיקלאך חורבות .בּיי די ערשטע
טריט האבּ איך אנגענומען מיטלען .כּדי נישט ארויפצוטרעטען אויף די
פארשיידענע זאכען .וועלכע האבּען זיך דארט גיוואלגערט אבּער דער-
נאך האבּ איך מיר אנגיטון א כּוח .מען האט דאך גימוזט .מיין פוס
האט געציטערט בּיי איטלאכען טראט .אויף דעם בּרעג פון דער לאך
האט זיך אױיפגיהױבּען דער שטומף פון אנ'אבּגיהאקטען בּוים אזוי װי
א סלופּי אמאל איז דא גיווען א גאס אדער אפשר אויך א פּלאץי אנ-
קוקענדיג דאס בּין איך שטעהען געבּליבּען א פּאר מינוט .מחמת דעה
מידקייט פונ'ם גוף איז די נשמה גיווארען ווייך און איך האבּ מיט אמאל.
גיקראגען רחמנות מיט דעם דאזיגען קבר פון א בּוים.
אין צוויי שעה ארום האבּ איך אנגייאגט מיין אבּטיילונג .מען
בּלײיבּט טאקע דאי די שיסעריי פארשטארקט זיך .-עס געהט אװעק
עס קומט אן
דער פריהמארגעף עס געהט אװעק דער נאכמיטאג.
דער אבענדי
מען הייסט אונז אריינגעהען אין א שטארקע בּאדעקונגי
משמעות ,אז ערגיץ װאו קומט פאר אננ'אטאקע -דורך א שפּאלט.
צווישען די ערדזעק  -זי זענען אי צופוילט און שװיצען אוו"
שטארק אזוי װי זיי וואלטען אמאל גילעבּט  -זעהט זיך א קליינער
וי אומעטיגער' װינטערדיגער װעגי  מען בּאטראכט דעם הימעל'
כּדי אויסצופארשען די ריכטונג פון דעם שטורם' מען קאן אבּעה
גארנישט װיסען

ו

די שיסעריי פון די ארטילעריע פארבּלענדט די אױגען און|
איפץ הימעל געהט אלץ כאַָדאָראָס עס זעהט!
לאזט נישט זעהע
אויס .אזוי װי דארט ואלט פארגיקומען אדועל אויף שװערטען
אונטער דעם הימעל .װעלכער איז שווארץ אי װי פאר א רעגען
ווארפט די שיסעריי אטויט-בּלאסען אבּשיין אין אלע ריכטונגען
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 :פעלדער ריהרען און בּאװעגען זיך' זײי לאזען זיך אראב און
װוערען פּלוצים אנגיצונדען פון איין עק װעלט בּיז צו דעם אנדערען:
די אומענדליכקייט ציטערט און פלאטערט אזוי װי א ים -פון מזרח-
זייט א מוראדיגע בּראזגעריי פון גיפּלאצטע בּאמבּעס און גראנאטע
פון דרום זייט א שטורמווינד .אין דעם סאמען מיט פון דעם הימעל
א שורה פון שראפּנעלס' װי די פייערדיגע אבּגרונדען פון ואול-
קאנעס :דורך די זיילען פון רויך און די נאכט ואס רוקט זיך אן
װערט דער גיהנום נאך מעהר פארחושכט .צװײי אדער דריי פון
אונז רוקען צו דֶעם פּנים מיט מסירת נפש צו דעם ערד-שפּאלט
און מיר קוקען ארויסי כּדי צו זעהען ואס טוט זיך און אגב אױיך
כּדי צוצוזעצען זיך אבּיסעל אויף דער ערדי מען זעהט אבּער
לחלוטין גאר נישט איבּער דעם אומענדלאכען שטח' .ואס איז או-
גיזאפּט מיט רעגען און מיט טונקעלקייט און אויף װעלכען עס צו-
בּרעקלען זיך די וואלקענס ואס לאזען זיך אראבּ פון הימעל און די

וואלקענסי וואס הױבּען זיך אויף פון דער ערדי דערנאך דערזעהט
מען אין דעם משופעדיגען רעגען און די אומענדלאכע גרויקייט
אנ'איינציגען מענשען .וועלכער שפּרײזט מיט דעם בּאגנעט פון בּיקס
פארויס איינער אליין .אזוי װי א רוח פון יענער וועלטי.
מען זעהט װי דאס דאזיגע בּאשעפעניש אהן קלארע פארמעס
פארלאזט אונזערע ליניעס און געהט װײטער נאך אונטען צױ מען
אפשר האט ער ערגיצואו
זעהט נאר איין איינציגען מענשען
לעבּען זיך נאך דעם שאטען פון א צװײיטען .מען פארשטעהט
לכתּחילה נישט ואס דאס באטייט
דערנאך הױבּט מען אן צו
פארשטעהען -דאס אין דער אנהויבּ פון אנ'אנפאל.
וועגען וואס אנ'ערך טראכט אט דער דאזיגער מענש איינער
אליין אונטער דעם רעגען װי א פארטריבּענער' ואס לאזט זיך
אועק אין דעם בּרייטען שטח' װעלכער רוישט און הוזשעט װי א
מאשינע! בּיי דעם שיין פון גאאנצען פאנטאן פון בּליצען האט
זיך מיר אויף א וויילע אויסגידוכטי אז איך זעה א מאדנעם געזיכט פון
א נזיר .דערנאך אבּער האבּ איך זיך בּעסער איינגיקוקט :דאס איז דאס
געזיכט פון גאיוועהנטלאכען מענשען .איינגעוויקעלט אין א האלזטוך:

ה

ֹ

/
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=דאס

איז איינער פון די 051

אדער

די 021ע שטאמעלט א

שטים לעבּען מירי
מען ווייס אבּער סך הכּל מער נישט װי איינס :דאס איז
דער אנהויבּ פון אנ'אנפאל.
און אז ער איזן שוין נעלם גיווארען אין דעם תּהום פון די
שטורמען בּאווייזט זיך נאך איינערי און פון הינטען וידער נאך
איינער .זיי געהען איינציגווייז .צושיידט איינער פון דעם אנדערעף
און זעהען אויס װי פרמשפּטע צום טויט .זיי בּריינגען זיך אליין
פאר א קרבּן און מאכען די אנדערע צו קרבּנות .זײערע מאנטלען
און מיר אין אונזער נאכטװינקעל .מיר
שפּרײיטען זיך פאנאנדער.
דריקען זיך צונויף .:מיר שטויסען איינער דעם אנדערען און הױבּען
זיך אין דער הויך מיט אונזערע פארמאטערטע איבריםי כּדי צוֹ
כאפּען א קוק אויף די פֿוסטקײט און אויף דִי דאזיגע אבּניזונדערטע
גרויסע א
מען געהט צוריק ארונטער אונטער דער בּאדעקונגי וועלכע
עס לאזט זיך הערען די שטים'
איז איינגיטונקט אין פינסטערניש:-
פון דעם מאַטאציקליסט אזוי אז עס דוכט זיך אויס' אז מען זעהט
זיין רוקען .ער בּאשרײבּט ואס עס האט זיך אבּגיטון אין בּאָרדאָ
אין דעם חדש סענטיאבּרי בּעת די רעגירונג איז דארטן גיװעןף ער
דערצעהלט זיך אן מעשות פון די בּעלער' די הוליאנקעס און די"
שמחות .און װי אזוי מען האט דארט גישאשצעט מיט געלט :אין
דער שטים פון דעם דאזיגען נפש הערט זיך א טאן פון גדלותי
אבּער מחמת דעם גרויסען טומעל און דעם גרויסען געפּילדער
מוז מען אנטשוויגען װערען -אונזער בּאדעקונג ציטערט און סקריפּעט-
איינע פון יענע'
אונזער בּאדעקונג איז אוױיך א פארצאמונג'
פארצאמונגעןי קעגען וועלכע עס טרעטען ארויס מיט מסירת נפש אט די
פּרשױנען .וועלכע מיר האבּען אקערשט ערשט גיזעהע לעבּען דעה
טיר פוֹן דער דאזיגער פאלט פּלוצים אבּליץ און בּאלייכט אונזער
אלעמענס

פּנימער.

אויף

װעלכע

עס מאלט

זיך אויס א שרעקלאכע

צורודערונג .מען מיינטי אז עס איז שוין א סוף צו אלעמען איינעה
מאכט העויות .אזוי װי א גנב בּעת מען כאפּט איהם' דער אנדערערה
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עפענט אויף בּרייטע און גרויסע אויגען פון א מענשען ואס איז
יענטוישט גיווארעןי װידער אנ'אנדערער שאקעלט אהין און אהער
מיט זיין אנגיוועהטאגטען קאפּ .װײל ער חלשט שלאפען און נאך
אנ'אנדער זיצט איינגיקארטשעט װי א קנויל מיט דעם שטערן אין
די הענט :מיר האבּען אלע גיזעהען איינער דעם אנדערען שטעהענ-
דיג זיצענדיגי פארמוטשעט אין דער דאזיגער רגע פון מיטען העלען
טאגי וואס איז אריינגיפאלען אין די טיפענישען פון דער ערדי כּדי
אויפצווועקען אונזערע שאטענס פון טויט.
די האראמאטען װערען איף א װײלינקע שטיל און אקול
רופט אויס בּיים אריינגאנג:
 6ווייטער פארויס ! ע
 8דאס מאל װעט מען שוין דארטען בּלייבּען  2בּרומען אונטער
די סאלדאטעןי
מען זאגט' הגם מען װייס נישט .-מען טרעט אריס אין
א צונויפמישעניש פון פייער און ליארםי
עס וואלט נישט גישאדט ארויפצוזעצען די בּאגנעטען איף
די בּיקסען ? זאגט דער פעלדפעבּעל.
עס גידויערט א וויילינקעי בּיז מען שטעקט ארויף דעם בּאגנעט,
ד!ערנאך לויפט מען אניאגען די אנדערע .מען לאזט זיך אראבּ .מען
הױבּט זיך ארויף :מען מארשירט .מען געהט וייטער  --אזוי װי אלע
אנדערע -על כּל פּנים איז מען שוין נישט אין די אקאפּעסי
 6אויף די קניע !ע
מען לאזט זיך אראבּ אויף די קניעי
עס איז אדורכגיפלויגען א בּליץ און האט אונז א זעץ גיטון
אין די אויגען .אזן מען האט קוים גיקאנט אויסהאלטעף בּיים שיין
פונ'ם בּליץ האבּען מיר דערזעהען פאר זיך אנ'אפענעם גראבּען .מיר
האבּען שוין גיהאלטען דערבּיי .אין איהם אריינצושפּרינגעןף דער
נײן דוכט זיךי
גראבּען אי געװען פּוסט און אומבּאװעגלאך .--
אז ער איז פול מיט מענשען---

אבּער

עס איז

יעס האט אויסגיזעהען פריהער .ער איזן ליידיג .
סאלדאטען אויף דער װאך' טױטע סאלדאטען.ו
4

טאקע

אזוי

װי

ער אין פול מיט
די דאזיגע שורה
12

|
האט בֹּלי ספק ארויסגיסטארצעט פונ'ם גראבּעף בּעת דער גראנאט
האט אט און ער האט גיטראפען די געזיכטערי
אין דעם שיין פון דעם ציטריגען װייסען שטראהל זעהט
מען װי דער בּליץ האט ארויסגיזעצט די שטערנ'ס און די
שלייפען און האט אראבּגעריסען דאס פלייש פון די פּנימער :איבּער
דער אוױבּערפלאך פון דעם מאוימדיגען קאמף פּלאץ סטארצען
ארויס שרעקלאך אומסימעטרישע קעפּי וואס זענען אין גאנצען צוריבּען.
און צובּראכען אױף שטיקלאך; אט שװימט ארויס אנאנדעה
קאפּ װי א שפּיץ פון א בּערגיל; די גאנצע אנדערע העלפט אי
איינגיזונקען אין דעם חושכדיגען תּהום -בּיים סוף פון דער שורה
איז דער חורבּן נישט אזוי שרעקלאך; מעהר נישט די אויגען זענען
אויסגיהאקט .די מירמעלשטיינערנע קעפּ מיט די פּוסטע הויהלען
פון די אויגען קוקען פאר זיך מיט דעם קוק פון א פארטריקענטען
שאטע די טיפע און טונקעלע װאונדען איף די פּנימער זעהען!
אויס װי גריבּער און פארטיפונגען .װי גרויסע לעכער .אויס:
גיגראבּען אין דער ערדי און װי פּעיזאזשען אויף דער לבנה .וען
מען בּאטראכט זי אין טעלעסקאפּ -און דער ארט .ואו די פּנימער
האבּען א מאל גישטראהלט מיט דער ליכטיגקייט פונ'ם לעבּען
איז איצט בּאדעקט מיט שטערנדלאך פּון בּלאטעי
מיר האבּען אריבּערגישפּרונגען דעם דאזיגען גראבּעןף מיר
מארשירען גיכער און קוקען שוין מעהר נישט אױיף יענע פונקען-
בּינטלאך .װעלכע מען שיקט פארויס .כּדי אויסצופארשען דעם
װעג' און װעלכע פלעגען אונז תּמיד זאגען* :איך וייס"' או.
"איך װיל" -אלץ ארום אונז האט בּאקומען אנ'אנדערץ פּנים!'
די גיוואהנהייטען און די כּללים :מען מארשירט אױף אנ'אפענעם
פּלאץ .אן מען האלט דעם קאפּ אין דער הױך -דעמאלט ערשט.
האבּ איך פּלוצים פארשטאנען דאס .ואס מען האט בּאהאלטען
פון אונז בּיז צו דער לעצטער רגע :אז מיר געהען צו אנ'אנפאלי
|
צו אנ'אטאקע !
יאי די קעגן-אטאקע האט זיך שוין אנגיהױבּעןף און מיר
האבּען דערפון גאר נישט גיואוסט  -+ . -איך סטארע זיך
212

|

נאכצוגעהען -די אנדערע .אבּי נאר איך זאל נישט װערען דעחהרגעטי
יװי א סך אנדערע .אבּי נאר איך זאל ניצול װערעף װי אסך
יאנדערע! אבּער אױבּ איך װעל דעהרגעט װערען .איז טאקע בּיטער.
איך לויף פארויס .מיינע װיהעס זענען אפען אבּער זעהען
זעה איך גארנישט .אין מיינע שטייפע .אומבּאװעגלאכע אױגען
פּלאנטער'ץ זיך מטושטשדיגע בּילדער .די מענשען ארום מיר זעהען
|אויס װי מאדנע כואליעס; גישרייען און אויסרופען מישען זיך
צונויף אדער זינקען אראבּ -די שיסעריי בּאזייהט די פאנטאסטישע
נאכטיגע אבּהאנגען מיט פונקען און בּליצען .הימעל און ערד
| זענען אנגעפילט מיט זעהונגען  --און ארום די אנגעצונדענע פלעקער
און שטאנגען שפּרײט זיך אויס א גאלדענער גיװעבּי
איך דערזעה פאר מיר א מענשען מיט א פארבּונדענעם קאפּי
ער קומט פון אנ'אנדער זייט .ער קומט פון אנאנדער מדינה!
ער האט מיך גיזוכטי און איך האבּ איהם גיזוכט' ער איז גאנץ
נאהענט .אט איז ער לעבּען מיר; און אט וארפט ער זיך
ארויף אויף מיר.
די מוראי אז ער זאל מיך נישט דערהרגענען אדער אפשר אז
ער זאל זיך נישט ארויסדרעהען פון מיר האט גורם געװען דערצוי
איז איך האבּ מיר אנגיטון א מוראדיגען כּוח .איך האבּ פאנאנדער-
גינומען די הענטי ארויסגילאזען דעם בּיקס און האב איהם ארומ-
גיכאפּט :מיינע פינגער גראבּען זיך איין אין זיין פּלײצע ,אין זיין געניקי
און איך דערטאפּ מיט א מין משונהדיג וילדע שמחה די
אייבּיגע פארם פון דעם מענשלאכען סקעלעט .מיט אלע כּוחוֹת און
אויך איבּער מינע כּוחות האלט איך איהם פעסט בּיים האלוי
און מיר בּיידע ציטערן מיט מיין אייגענעם שוידערי
ער איז נישט גיפאלען איף דער המצאה ארויסצולאזען די
בּיקס פון די הענט -ער גיט נאך .און פאלט אױף דער ערד .איך
טשעפּע זיך אין איהם איין .אזוי װי עס ואלט זיך װענדען דערפון
מיין גאנצע ישועהי עפּעס הױבּט עס אן צו כארכלען בּיי איהם אין
האלז און װיל זיך אויסגיסען אין א ווארטי ער גיט א מאך מיט
דער האנדי' ואס האט מעהר נישט װי דריי פינגערי איך האב .
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קלאר געזעהעןי װי זי האט זיך אבּגיצייכעכט אויף דעם נעפּיל און
און האט אויסגיזעהען װי א גאפּעל.
און בּעת ער ואקעלט אזוי מיט מיינע ארעמס און ראנגעלט
זיך מיט'ן טויט' דערשלאגט איהם פון הינטען א דונער .זיינע
ארעמס הענגען אראבּ .זיין קאפּ גיט זיך פּלוצים א בּויג צוריק
אויף הינטען? אבּער זיין גאנצער גוף פאלט איף מיר ארויף וי
א קנויל .װי אנ'איבּערמענשלאכער הויך:
איך גיבּ א פאל צו דער ערד .איך שטעל זיך וידער אױף
די פיס' און בּעת איך פלייס זיך צו דערקענעף וואס עס טוט
זיך מיט מיר און וואו האלט איך אין דער װעלט .דערפיהל איך
א גרינגען קלאפּ אין די לענדע -וואס קאן דאס זיין? איך
מארשיר פארויס אהן אנאויפהער .איךך מארשיר פארויס מיט
מיינע ליידיגע הענט .איך זעה װי די אנדערע געהען פארביי
איך אבּער בּלייבּ שטעהען .און פּלוצים פאל איך אנידערי.

רזורבוהת
יך פאל אויף די קניע און ציה זיך אויס אין דער
לענג .איך טו דאסי וואס עט טון כּמעט אלע אנדערעי
איך בּין איינער אליין אויף דער ערדי פּנים
אל פּנים מיטץ שטױבּ און מיט דער בּלאטעי און
קאן נישט בּאוועגען קיין איינציגען אבר -ארום מיר גיבּען אלע
וויילע די גראנאטען א הילכיגען א שרעקלאכען פאטש אין דער
ערד .דער הייזעריגער שטורם-ווינד װעלכער קען מיך נישט און
ווייס מיך נישט וויל פארט ארויסגעפינען דעם ארט .אוואו איך ליעגי
דער קאמף דערווייטערט זיך פון מיר .און די דאזיגע דער-
ווייטערונג איז זעהר טרויריג .איך סטארע זיך צו הארכען מיטץ
עק פון מיין אויער .און נישט קוקענדיג אויף אלע מיינע אנשטרענ-
איך
גונגען .װערט דער רעש פון דער שיסעריי פארשטומט.
בּין איינער אליין ;עס גיט א בּלאז א װינטעל; איך בּין נאקעט.
איך בּלייבּ צוגעשמידט צו דער ערדי איך גראב זיך אריין
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מיט מיינע פינגער בּיז צום סאמען גרונט פון דער בּלאטע .בּיז
אזש צו די שטיינער וואס ליגען איף דעם גרונט און דרעה אויס
א בּיסעל דעם האלו .כּדי צו זעהען די גוואלדאוונע משאי וואס
דריקט אזוי אויף מיין רוקען -עס איז נישט דא קײן שום משא'
איבּער מיין קאפּ שװעבּט בּלױיז די אומענדלאכקייט.
מיינע בּליקען בּלאנזען ארום איבּער דער אױבּערפלאך פון

קעלע זאכען און עס דוכט זיך אז זיי פארפלעכטען זיך מיטאנאנד
און נעהמען זיך ארום איינע די אנדערע :איך קוק זיך אין
אין די דאזיגע טונקעלע פלעקע װעלכע פארשטעלען פאר מיר
דעם אויסקוק אין די וייטעניש אזוי ווי בּערגלאך .און וועלכע
זעהען אויס וי בּאוועגונגען און מענשעןף די גיפאלענע מחנה
פארשפּארט מיך צװישען איהרע חורבות .איך ווער פארשטעלט

און פארדעקט דורך דיי וועלכע ליגען אויף דער ערדי וי איך בּין
און

פריהער גיוען פארשטעלט
זענען גישטאנען אויף די פיס.
קיין וועהטאג פיהל איך נישט .איך בּין עפּעס מאדנע רוהיג.
איך בּין ממש שיכּור פון לויטער רוהיגקייט .זענען דאס מתים,
אט די אלע דאזיגעי וואס ליגען לעבּען מיר? מען קאן גאר נישט
נישט

וויסען.-

לעבּעדיגע
לעקט

די מתים

זענען

זענען די רוחות

די רוחות

מיר די האנדי

פארדעקט

פון די טויטעי

די שווארצע

מאסע.

דורך

די.

פון די לעבּעדיגע,

וועלכע

און די

עפּעס ווייכעס און ווארימעס
וואס הענגט

איבּער מירי גיט

א ציטער .דאס איז אגיפאלענער פערד .זיין גרויסער גוף ליידיגט זיך אויס,

זיין בּלוט רינט איבּער מיר און גלעט מיר די האנדי אזוי װי דאס עלענטע

בּאשעפעניש וואלט מיך בּאלעקט מיט זיין צונג .איך מאך צו די
אויגען און חלום פון א יום-טוב .װעלכען איך האבּ איבּערגילעבּט
אין די אמאליגע יאהרען; איך דערמאהן זיך' אז איך האבּ אמאל,
בּיים סוף פון א גייעג גיזעהען װי א יונגער הירשעלע האט זיך
בּאגאסען מיט בּלוט אויף דעם ליכטיגען און טעאטראליש בּאפּוצטען
פּלאץ פון א זומערדיגען ואלד בּעת דער גאנצער עולם ארום
א!ון ארום איז גיווען מלא שמחהי
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עפּעס רעדט עמיצער לעבּען מיר.

צ

די לבנה האט זיך בּלי ספק בּאװיזען אויפ'ן הימעלי דער
גרייכען מיט מיין קוק בּיז אין דער הויך פון די וואלקענס קאן
איך נישט .אין דעם שיין פון דעם דאזיגען ווייסלאכען ליכט בליאס-
קענען די מתים װי די קברים.
איך סטארע זיך ארויסצוגעפינען .װער עס רעדטי צוו
קערפּערס ליגען איינער איבּער דעם אנדערן -דער' ואס ליגט
פון אונטען איז גרויס װי עוג מלך הבּשן; זיינע ארעמס זענען
פארווארפען אויף הינטען אין א בּאװעגונג פון א שטורעם-וינדי
זיינע האהר זענען צווארפען און הארט .און רינגלען ארום זיי
שטערן װי א צובּראכענע קרוין .זיינע אױגען זענען גרינלאך או
פארגליווערט ,װי צוויי שטיקלאך שפּייעכץ .און זיין אומבּאוועגלאכ.-
קייט איז מאדנע גרויס און שװוער  --אין לשַעֵר.
אויף דעם אנדערען פונקלען און בּלישצען גאלדערנע או
זילבּערנע פּינטעלאך.
אבּער הגם
דאס רעדט ער דאס אװי אהן אנאויפהערי
ער רעדט שטילי אזוי װי א גוטער פריינדי קלעבּט זיך דאך בי
איהם נישט א ווארט צו א ווארט .ער איז אראבּ פון זינען! זיין
קרובהשאפט קאן מיר קיין נוצען נישט בּרענגען! און פונדעסטוועגען
װעל איך א פּרוּוו טון זיך צושלעפּען צו איהם װי עס איז .איך,
קוק זיך אין איהם איין .איך גיבּ זיך אטרייסעלי איך טו א בּלינצעל.
מיט'ן אויג' כּדי בּעסער צו זעהע -ער טראגט איף זיך דעם.
פארשאלטענען מונדיר פון דעם שונא! איך גיבּ א שפּרונג און
כאפּ זיך צו די גאלדענע און זילבּערנע פליטערלאך .מיט װעלכע.
ער איז בּאהאנגעןף איך קאן זיך אבּער בּשום אופן נישט דער-
נענטערעז צו איהם .עס דוכט זיך מיר איס' אז איך האבּ אױיף.
זיך קיין גוף נישט .ער גיט איף מיר א קוקי ער האט דערקענט!
מיין מונדיר ,אױיבּ מען קאן איהם נאר דערקענען .ער האט דערקענט/
מיין היטעל ,אױבּ איך האבּ נאך א היטעל אויפן קאפּי און אפשה.

האט ער דערקענט דעם שטעמפּעל פון מיין אבּשטאמונג' ואס
איז איינגיגראבּען אין די שטריכען פון מיין פּרצוף יאי' ער האט.
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ידערקענט דעם דאזיגען סימן אױיף מיין צורה .אנאבּגלאנץ פון
שנאה מעקט כּמעט אוֹיס דעם אויסדרוק פון זיין געזיכטי װעלכען
איך האבּ פריהער גיזעהען אזוי נאהענט לעבּען מיר -די נשמות
פ!ון אונז בּיידען מאכען א שרעקלאכע אנשטרענגונג ,כּדי אנצוווארפען
זיך איינער אויף דעם אנדערען אבּער מיר קאנען נישט שלאגען
איינער דעם אנדערעף פּונקט אזוי װייניגי  װי מיר קאנען זיך
צושיידען איינער פון דעם אנדערען:
האט ער אבּער געזעהען! עס וארפט איהם אין היץי און
עס טרייסעלט איהם דער װינדי ער שטיקט זיך אין בּלוט :ער מאכט
מיט די הענט און מיט די פיס' און איך דערועה דערבּיי די
פּאלעס פון זיין שווארצען מאנטעל.
גאנץ נאהענט לעבּען מיר האבּען פארואונדעטע א גישריי
גיטון .פון דער ווייטענס ואלט מען גיקאנט מיינען .אז זי זינגען
די גישרייען טראגען זיך פון דער אנדער זייט פון די נידעריגע שטאנגעס.
וואס זענען אזוי איינגיקארטשעט .אז זיי זעהען אויס װי אבּגיהאקט.
וואס ער זאגט' װײיסט ער נישט .ער װײיסט אפילו נישט .צי
ער רעדט בּכלל .און צי ער דריקט ארױיס װעלכען נישט איז
גידאנק .די שווארצקייט פון דער נאכט װערט צוריסען אויף שטיקלאך
דורך פּלוצימדיגע בּליצען זי װערט פּלוצים אנגעפילט מיט
גאנצע בּינטלאך פון בּליצען אבּער איך בּין גלייכגילטיג צו אלץ,
אחוץ צו די װערטערי װעלכע ער רעדט פון היץי ער זאגטי אז
די לאגיקע האט אפטמאל שרעקלאכע פּועל יוצא'ס .און אז אלץ
איז אױסגיבּונדען איינס מיט דעם אנדער ער זאגט ארויס זאצען
פון וועלכע עס שפּריצען ארויס איינציגע װערטער .אזוי װי צוזייטע
פייערלאך .פון זיינע רייד הער איך אריס :תּנ"ך' געשיכטע,
גרויסקייטי משוגעת -דערנאך גיט ער א גישריי:
;עס איז פארהאן נאר איין זאך אױיף דער װעלט :די
גרויסקייט פוּן דער קיסר-מלוכה".
פון דעם דאזיגען אויסגישריי װערען אױיפגיטרייסעלט די
אמבוּאוועגליכע מאסעןי וועלכע ליגען אויסגיצויגען אויף דער ערד,
און איך ענטפער איהם .װי א װוידער קול:
27

דער װעלט:

די גרויס-

עס איז פאראן נאר איין זאך אױף
קייט פון פראנקרייך!
איך ווייס נישט .צי האבּ איך אין דער אמתץ אויסגעטריען
און צי אונזערע װערטער האבּען זיך צונופגעשטויסען אין דער
דער דאזיגער פינסטערער נאכטי
ער ליגט מיט א בּלויזען קאפּי אט האט ער צוגיטראגען
די האנט צום געזיכט און דארטען גילאוען א סליאד .ער טראגט
א פוטערנעם קאלנער' פון װאנען עס סטארצעט ארויס א דינער
האלו און א האלבּע געזיכט' ואס זעהט אויס פון דער זייט .װי
דאס געזיכט פון א פויגעל .זיין בּרוסט איז בּאזייט מיט אלערלײ
טייערע שטיינדלאך -עס דוכט זיך מיר אויס .אז די שטילקייט פון
ארום גראבּט זיך אריין אין די מוחות און די לונגען פון די פינסטערע
גיפאנגענע .און אז איך הער זי ואס װייטער' רעדט ער אלץ
שטארקער פון היץ -עס דוכט זיך אױיסי אז ער טראגט אין זיך
א סודי װעלכער שטיקט איהם -ער רעדט פוּן גרויסע מאסען תּמיד
און רק פון מאסען -ער איז אינגאנצען פארכאפּט פון דעם בּילד
פון געדיכטע מענשׂענמאסען, -מענשעןי נאך מעהר מענשען!* שרייט
ער ארוים  א פאר זיפצען .שרעקלאך אין איהר שטילקייטי
א פּאר סודותי וואס זאגען זיך נישט ווילענדיג ארויס' טראגען זיך
װי א הויך איבּער דער ערד :צייטענװוייזן רייסט זיך דער הימעל
אויף און עס גיט א שיין די זון .דאס דאזיגע פּלוצימדיגע אויפשיינען
פון דער זון פארענדערט איטלאכעס מאל דעם אויסזעהען פון
דעם פעלד .און דערנאך װערט אלץ װידער אינגעװיקעלט אין
דעם געפּילדער פון  די פארשידענע
פינסטערניש צװישען
ווידער-קולות.

 8די מענשעןי די מענשען !לּ
 8וואס מענשען? * לאזט זיך פּלוצים הערען א קול אין א טאן
פון חוזק .דער קול פאלט אריין װי א שטיין:
די מענשען בּאדארפען נישט װידער אויפצושטעהעןי זי
טארען דאס נישטי * זאגט זיך ווייטער די שטים פון דעם שאטען אין
די בּליאסקענדיגע קליידער אין א טעמפּען און טרוקענעם טאן:
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שטילער

זי

רופט

א בּיסעל!*

זיך װידער אבּ דער קול

קול וארפט

מיט דעם טאן פון חוזקי דער דאזיגער
ארויף א פּחד.
עטלאכע קערפּער הױבּען זיך אויף אויף זייערע איילענבּויגענס,
און קוקען זיך ארום .איך שפּיר עס און דערקען עס נאך זײער
שווערען קרעכצעןי
דער שאטען רעדט וייטער און טענהט איף זיין משוגענעם
שטייגערי
 8די מענשען טארען נישט אויפשטעהען .ע
דער קולי װעלכער גוססט און שטיקט זיך פון גילעכטער
אין דערזעלבּיגער צייט הױיבּט װוידער אן;
 4זיי שטילער א בּיסעל .ל
איבּער דעם נאכטיגען הימעלי דארט אונטעןי קייקלען זיך
קאמעטען :וועלכע מישען צונויף אין איין איינציגען קנויל זײיערע
פייערדיגע גידערם .זייערע הייזעריגע גירוישען פון מאשינעס און
זייער גיקרעכץ .ואס איז עהנלאך צו דעם גיקרעכץ פון נאכט-
פויגלאך .צי װעט דער הימעל װען עס איז װידער א מאל בּאשיינטמיט

וװערען

דער

אומענדלאך

שטילער

ליכטיגקייט

איף

פון

דער

מיר

זון

מיט א בּלאהקייט אהן קיין שום שפּרענקעלע ?

איך הױבּ אן
אין קאפּ װערט מיר אבּיסעל קלארער.
צו טראכטען וועגען זיך -האלט איך בּיים שטארבּען צי נישט! און ואו
יהאט דאס מיך די קויל געטראפען? עס האט זיך מיר אינגיגעבּען צו

בּאקוקען מיינע הענט ,איינע נאך דער אנדערער .פארגליווערט און
אבּגישטארבּען

דעם

שווארצען

זענען

זי

בּלוט,

נישט.

ואס

איך

רינט

בּאמערק

פון

זיי

נישט

אראבּי.

אזינס

עס

דורך

איז עפּעס

מאדנע צו ליגען אזוי אומבּאוועגלאך װי א קלאץ .נישט ויסענדיג,װי אזוי ארום דאס איז גיקומעף אלץ ואס איך קאן  -איז
אבּיסעל אויפצוהױיבּען די אויגען איבּער דעם קאנט פון דעם ארט.
| וואו

דער

איך

בּין אנידערגעפאלען.

פּלוצים שפּיר איך א שטויס פון ערגיץ ואו אין דער זייט.
פערד' אויף װעמענס רוקען איך ליגי האט זיך גיגעבּען
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הש
א ריהר .איך זעה' װי ער קעהרט אבּ דעם קאפּ און נעמט זיך
עסען גראז מיט א טרויריגער מינעי דעם דאיגען פערד מיט די
ווייסע פאסקעס און דער שוארצער גריווע האבּ איך אנומאלט
גיזעהען אין דעם סאמען מיט פון דעם פאלק .ער האט זיך געבּריקעט
און האט געהירזשׂעט אזוי װי אנ'אמתער קאמף-פערד' א קאמף-
פערד כּדבּעי! און איצטער ליגט ער נעבּאך שטום און אומ-
בּאוועגלאך .װי אנ'אומגליקלאך בּאשעפענישי פאר מיין פאנטאזיע
שװוימט וידער ארויף דאס בּילד פון דעם קלינעם הירשעלע
מיט'ןץ צושניטענעם האלז אויף זיין פּורפּור-רױטען מאטראץי און
א געפיהל פון רחמנות' װעלכען איך האבּ דעמאלט נישט גיהאטי
כאפּט מיך איצט אן בּיים הארצעף א חיה איז די תּמימות אלין,
דער דאזיגער פּערד איז װי א גרויס קינד .און װער עס װיל בּא-
ווייזען בּאשיימפּערלאך װי די תּמימות זעהט אויס' ואלט בּאדארפט
אויסמאלען נישט קיין קלין קינד נאר א פערדי  דער האלו
בּויגט זיך מיר איין .איך גיבּ א זיפץ .און מיין פּנים
די אויבּערפלאך פון דער ערדי
דוררך דעם שפּרונג פונ'ם פערד האבּ איך גימוזט איבערבייטט)
דעם ארט :עס האט מיך א קעהר גיטון אויף דער אנדערער זייט
און איך האבּ זיך דורכדעם נאך מעהר דערנענטערט צום מענשען|
וואס האט גירעדט :אט ציהט ער זיך אס און לייגט זיך אויפץן|
רוקעף ער שטעלט ארויס זיין געזיכט אזוי װי א שפּיגעל קעגען|
דער בּלאסער לבנהי און בּאווייזט דערבּײי די וואונד אויף זיין האלו
ער זעהט שרעקלאך אוס .איך פיהלי או ער האלט בּיים שטארבּען|
זיינע װערטער זשומען איצט װי דאס רישן פון פליגלען און
נישט מעהר -עפּעס רעדט ער פון א שפּאנישען מאלער און פון|
אומבּאוועגלאכע בּילדער אין פארשיידענע פּאלאצען .עסקוריאל'
שפּאניען .אייראפּא -  +פּלוצים גיט ער א שטויס אפּ פון זיך די
|
בּאשעפענישען און זאכען פון זיין עבר.
צ6וריק .איהר פאנטאזיארען!ל גיט ער א גישריי און זיינע.
ווערטער קלינגען שטארקער איידער דער שטורם מיט זיינע פלאמען וואס
זענען שווארץ װי בּלוט .שטארקער אײדער די בּליצעף ואס
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פאלען

אַנידערי

שטארקער

אידער

דער

שארפער

װינדי' שטאר-

קער איידער די נאכט .וואס האט אונז בּאגראבּען אונטער זיך און
יהערט פונדעסטוועגען נישט אויף אונז צו שטייניגען
ער װערט פארכאפּט פון א מין רציחה' אין װעלכער עס אנט-
|
פּלעקט זיך זיין נשמהי בּולט און נאקעט װי זיין האלזי
 8דער אמת איז רעוואלוציאנערעריע הויכט ארויס די נאכטיגע
:
שטים6 -צוריק .איהר מענשעןי פון דעם אמת' אלע יענע :װעלכע
טראגען אריין א מהומה אין די אומװיסענדעי' עם-הארצישע מאסען!
אלע יענעי וועלכע זייען װערטערי וועלכע זייען װינד; איהר אס
טראכטערסי צוריק! זיי בּריינגען מיט זיך די מלוכה פון די מענ-
שען! ..אבּער דער המון האט זיי פיינט און לאכט זיך אויס פון זיי!ע
ער לאכט אקוראטי װי ער וואלט גיהערט דעם המון לאכענדיג.
און פּלוצים פּלאצט ארום אונז אנ'אנדער גילעכטער .ועלכער
וואקסט זיך מוראדיג פונאנדער אין דער מיט פון דעם שואר-
צען פעלדי
וואס דבּר'ט ער דארטען! וואס דערצעהלט ער פאר מעשות!ע
לאז איהם צו רוהי דוֹ זעהסט דאך' אז ער וייס אלין
נישטי וואס ער רעדטי ע
4אהי נוי נוול
איך ליג גאנץ נאהענט לעבּען איהם און נעהם זיך אריין די
לעצטע טענער פון זיין שטים .ער זאגט מיר גאנץ שטיל:
* איך האבּ א צוטרוי צו דעם תּהום פון דעם המון-ל
בּיי דאזיגע װערטער האט מיר א צופּ גיגעבּען בּיים הארצען.
מיינע אויגען האבּען זיך נישט וילענדיג בּרייט אויפגעריסען
ווארום מיר איז פּלוצים װי א בּליץ דורכגיפלויגען דער גידאנק
דורכ'ן קאפּי אז ער האט יא פארשטאנעף ואס ער האט גירעדט!
א בּילד שטעלט זיך מיר בּולט פאר די אויגען :יענער שררהי װעל-
כען איך האבּ אמאל גיזעהעןי בּעת איך האב ארומגיבּלאנזעט אין די
שרעקענישען פון דעם לעבּען און װעלכער האט אזי האָלט גיהאט
דאס בּלוט פון גייעג--י נישט װייט פון אונז האט זיך א שראפּנעל
אריינגעריסען אינ'ם שאטען און האט דארט אנגימאכט א גאנצע
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מהפּכה .אויפהויבּענדיג גאנצע וואלקענס פון ערד און שטױבּי  עס'
האט זיך אויסגידוכט' אז אויך דער שראפּנעל האט גיטראכט
און גיוויינט.
אומעטום ארום אונז צולייגט זיך די געדיכטע נאכט גאר אויפן
בּרייטען שטייגער .:מיינע הענט זענען איינגיטונקט אין שוארצען
בּלוט .אויף מיין געניקי אויפן בּאק פיהל איך טראפּענס פון א רע-
גען .וואס איז אויך שווארץ װי מיין בּלוט.
א גאנצע פּראצעסיע פון לויה-וואלקענסי פארבּרמעט מיט זיל-
בּערנע פּאסען .שפּאצירט פאר מיר פארבּיי . א שטראהל פון דער
לבנה פארזילבּערט פון דאס ניי די לוזשעס ארום די סאלדאטען און
בּאדעקט מיט תּכריכים די ליגענדיגע קערפּערס -פּלוצים גיט זיך
א קייקעל א כוואליע פון יאמערגישרייען

איבּער

דער

אױבּערפלאך

פון דעם פעלדי
פהעלפט! ראטעװעט!ל
ה6ייסט'עס? אז מען האט אן אונז פארגעסען .אז מען װעט אונז
דא לאזען ליגען' אז מען װעט אונז פון דאנען נישט אװעקפיהרען!
אזוי ווייזט עס אויס.ל
און עס לאזען זיך זעהען שטילע בּאװועגונגעף װי אויף דעם
גרונט פונם ים'
דער שפּיציגער פּרצוף פונ'ם שונא איז צוריקגיפאלען איף
הינטען אויף דער אויבּערפלאך פון דער נאך ווארימער ערדי פון וועלכער עס
שפּראצט דער קאלטער טויט .צווישען די אויסרופען און דעם גימור-
מעל .דער מאנטעל פלאטערט -דער גרויסער און שטארקער רױיבּ-
פויגעל האלט בּיים אוועקפליהעןי
פונ'ם פערד גיסט זיך נאכאנד

דאס

בּלוט.

עס

פאלט

טרא-

פּענווייז אויף מיין האנד מיט דער גינויאיגקייט פון א זייגער -
אזוי װי דאס גאנצע בּלוט .מיט ועלכע דאס פעלד און די ואונדען
פון די פארוואונדעטע זענען אנגיזאפּט .וואלט צוזאמענגירונען אהינצוי
משמעות' .אז דער אמת כאפּט אסך וייטער .װי מען מיינט גיוועהנ-
טלאך :-מען הערט זיך צו צום צער פון די בּעלי חייםי ווייל מען פאר-

פארשטעהט זי בּעסער.
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יאָי די מענשען .די מענשען! .--אומעטום' װאו מען גיט נאר
א כאפּ מיט'ן אויג .ווייזט דאס פעלד א צוריסענעם און צוהאקטען
פּרצוף -מיט ואס פאר א גואלדאװונער בּרייטקייט עס צייכענט זיך
אבּ דאס פעלד אויפ'ן גרונט פון דעם האריזאנט' וועלכער שימערירט
אין

פארשיידענע

שווארץ-רויט !

פארבּען

אמאל

שוארץ-בּלאה

און

אמאל

די ערעייטתג

יך בּין געבּליבּען ליגען אױיף דעם אייגענען ארט .איך
מאך אויף די אויגען .צי האבּ איך דען גישלאפען?
איך װוײיס נישט .א רוהיגע ליכטיגקייט איז אומעטום
| אויסגיגאסען -עס מוז איצט זיין פארנאכט אדער אויך
גאנץ אין דער פריה :מיין גוף איז אומבּאוועגלאך .איך קאן נאר
א בּיסעל ריהרען מיט מיינע ארעמס .איך בּין צוגיקאװעט צו דער
ערד ,װי א צונויפגעקארטשעטער קוסט :נישט שוין בּין איך פארוואונ-
דעטי יאי צוליעבּ מיין ואונד בּין איך צוגעשמידט צו דער ערדי
עס גיט זיך מיר איין אויפצוהױבּען דעם פּנים -נאסע כװא-
ליעסי וואס שװעבּען ארום אין דער לופטי שלאגען מיר אין די אוי-
גען אריין .אין דער ערדפארבּיגער בּלאסקייט' אין װעלכער אלץ
מישט זיך צונויף :אין די קאלוזשעס וואסערי וואס רינען אראבּ .אין
דאזיגען גאנצען אומענדלאכען בּרודי דערקען איך פאר-
דעם
נעפּעלטע פּלײצעסי צושוואומענע וינקלאך פון עלענבּויגענסי צו-
ווארפענע שטיקלאך הענט .איך דערקען דעם אומבּאועגלאכען
קרייזי וועלכער נעמט מיך ארום -אט ליגען מענשען מיט דעם
פּנים צו דער ערדי און די פּנימער זענען בּרודיג װי פיסי אט ליגען
אנדערע מיט דעם פּנים קעגען דעם רעגען און אויף זייערע פּנימער
הענגען טראפּענס פון טרערען .װי אויף די ווענטלאך פון גיפעסי
פון דעם אונטערסטען בּרעג פון ערגיץ א בּערגיל שװימט
ארויס גאנץ נאהנט א געזיכטי וואס קוקט מיך אן מיט א טרויעריגער
מינע .די האהר זענען װי צװעקעס .די נאז איז א דרייקאנטיגע לאך,
וואו עס שימערירט די ווייסקייט פון מאענשלאכער הויט :קיין ליפּען
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זענען נישטטא און עס זעהען זיך ארויס צװיי שורות פון ציינער
אזוי װי אותיות .דער גאנצער קערפער אין א צונויפמישעניש פון
בּלאטע און שטיינער .:דער דאזיגער כּנים איז פאר מיר א שפּיגעל-
שווארצלאכע קאלוזשעס וואסער בּאדעקען די ערד ארום און 6
:
איך זוך' איך זוך .
אויף דעם ארט .וואו איך שפּאר זך
איך פיהל עפּעס א
אן .מיין אײילענבּויגען גראבּט זיך אין עפּעס אריין .דאס איז דער
בּויך פון דעם פערד :זיין פארגליווערטער פוס פארשפּארט בּאלכסון
דעם ענגען קרייזי װעלכען מיין קוק קאן נישט אריבּערשפּרײיזען
ער איז טויט ...מיר דוכט זוך אויסי אז מיין בּרוסט איז פּוסט און
פונדעסטוועגען פיהל איך .אז עס טיאכקעט מיר אין הארצען .דאס
וואס איך זוך' דאס איז לעבּען
פון דער וייטענס הילכט אבּ דער הימעל .און איטלאכער
טעמפּער קלאפּ רופט זיך בּיי מיר

אבּ מיט

א שטויס

אין פּלײצעי

נעהענטער פון מיר בּראזגענען נאכאנאנד די גראנאטעף די גרא-
נאטען גופא קאן איך נישט זעהען אבּער איך זעה די געלבּלאכע
פלאםי וועלכע זיי פארשפּרייטען .און אויך דעם שאטעןי וועלכען עס
ווארפען ארום זיך די הויפענס בֹּרוד .אנדערע שאטענס קריכען
ארום אויף דער ערדי און דאן הער איך אין דער לופטען א קלא-
פּערײי פון פליגלען און אזוינע װילדע גישרייעןף אז דער קאפּ װערט
בּיי מיר ממש דורכגילעכערטי
דער טויט איז נאך נישט אין גאנצען אויסגישטארבּען פאר-
שיידענע פּינטלאך אויף דער אױיבּערפלאך פון דער ערד און גאנצע
שטיקער אויף דעם בּרייטען שטח ארום און ארום ווייזען נאך ארויס.
אניעקשנותדיגען חשק צו לעבּען זיי בּאװועגען זיך' צאפּלען זיך און.
שרייען -מן הֹסתּם איז די זון אקערשט אויפגיגאנגאן  עס גיט א.
זעץ דער װינד מיט דעם טעמפען קלאנג פון א פארשטיקטער
טרומייט .צװוישען די מענשען .װעלכע ליגען דא אױיסגישטרעקט
זענען פארהאן אזעלכע .װעלכע פלאמען פון היץי נישט קוקענדיג
אויף דערויף :וואס זיי האבּען טעג אין נעכט פארבּראכט און קעלטי
אַבּער דער פראסט נעהמט זיי א דורך בּיסלעכװיי װערען זײ
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אומבּאוועגלאך װי די זאכען ארום זייי און דער װינדי ואס געהט
פארבּיי טראגט אװעק מיט זיך נאר שוואכע סימניס פון לעבּען
די שטימען זענען הייזעריג; די בּליקען בּלייבּען פארגליווערט
אין די אױגען; די װאונדען זענען אױסגעטריקענט; קיין בּלוט
רינט שוין נישט מעהר פון זיי .נאר די ערד און די שטינער זע-
נען נאך אנגיזאפּט מיט בּלוט :איך האבּ גיזעהען בּרמינן'ס מיט אויפ-
געריסענע ליבּער' װעלכע זענען נאך גיוען גאנץ וארםי און אי-
בּער וועלכע עס האט זיך גיטראגען א דינע פּארע אין דעם נאסען
פארנעפּלטען פריהמארגעןי װי איבּער די פארחושכ'טע חורבות פון א
דארף -איבּער דאס נאקעטע פלייש ציעהען זיך ארום גאנצע ואל-
קענס פון ראבּען מיט דער קלאפּעריי פון זייערע לאנגע פליגלען
און זייערע מלחמה-אויסגעשרייען .אט פּיקט איינער פון זי ארויס
רויטע שטיקלאך פלייש פון דער צופוילטער שווארצקייט פון ערגיץ
א פוס -אט גיט זיך אנַ'אנדערער פון זיי א לאז אויף די ליפּען פון
א בּרמינן מיט א געפּילדער און מיט א שמחה .אזוי װי מען ואלט
איהם גירופען .-װען נישט װען גיט זיך א בּרמינן א ריהרי און רוקט
זיך אראבּ נאך טיפער און נידריגער -זי װעלען שוין נישט קו"
מען צו קבר-אבות .אזוי װי זיי וואלטען גיווען די לעצטע מענשען
אויף דער וועלטי
גאנץ נאהנט שטעלט זיך אװעק א בּילד פאר מיינע אױגען
דאס דאזיגע בּילד װיל איך גרייליך זעהען איך טו מיר אן א
לעצטען כּוחי און שפּאר זיך אן מיט מיין אילענבּויגען אויף דעם
אויפגישוואלענעם קערפּער פונ'ם פערד :עס גיט זיך מיר איין אב-
צוקעהרען דעם קאפּ אין אנ'אנדער ריכטונג און צו פארענדערן דעם
פּלאץ .אין ועלכען עס בּלאנזען ארום מיינע בּליקען -איך אנטפּלעק
מיט אמאל א נייע מחנה פון מענשען מיט בּראנזענע קערפּערס און
צופוילטע בּגדים' :בּאזונדער אבּער שטארצעט ארויס אויף צונויפגע-
קארטשעטע קניע א גרויער מאנטעלי בּאזייט מיט בּרודיגע בּלוּט-
פלעקענס און א גרויסע לאך אין דערמיט .ארום װעלכע עס האט
אאנצע קופּקעלע פון ראזא בּלומען אין דעם
זיך צונויפגיקוועטשט ג
דורכגילעכערטען פליישי וואס שימערירט אין פארשיידענע קאלירען
15
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און פון װעלכען עס טראגט אזא שארפער ריח' אז עס איז מיר.
אפארטי.
נישט גוט גיווארען אין מויל .אויף דעם סאמען דעק פון י
פונגי וואו עס זעהען זיך ארויס צונויפגיפלאכטענע בּיינער- .שווארץ.
און פארזשאווערט װי אייזערנע שטאנגען ,שטעקט עפּעס אט
און קיילעכדיגס .איך קוק זיך איין און איך דערקען א הארץי עס
ליעגען אויף דערויף אנ'ארעם און האאנדי די האנט האט מעהר
נישט װי דריי פינגער און זעהטאויס װי א גאפּעל .-.א איך האבּ.
דערקענט דאס הארץ! דאס איז גיווען דאס הארץ פון יענעם' .װעל.-
כען איך האבּ דערהרגעט מיט מיינע אייגענע הענטי איך בין
אנידערגעפאלען אין דער בּלאטע פאר דעם דאזיגען מיט ערד/
פארשאטענעםי איבּערמענשלאכען מענשען און האבּ צו איהם געשריען.
װײיל

איך

בּין

גיוען

אזוי

שואך'

און וייל איך בּין גיוען.

אזוי עהנלאך צו איהםי דערנאך האבּ איך אראבּגעלאזט די אויגען
און האבּ דערזעהען אויף די קאנטען פון זיין ואונד א געשװבּעל.
פון װערים -דאס זענען גיווען ווייסע װערים מיט א שפּיציגען עקי
זיי ציהען זיך צונויף און ציהען זיך פאנאנדערי אמאל אין דער פארם
פון א  *:,אין אמאל א ;" די אומבּאוועגליכקייט פונ'ם טױט האט.
פון דעם
די מאסע
מדרגהי
העכסטע
דערגרייכט איהר
מענשלאכען גוף איז צובּרעקעלט אויף פּיצלאך' כּדי צו דערפילען.
אאנץ אנדערע אויפגאבּעי
ג
בּעת ער האט גיהאט זיין מענשלאכע פארם און זיין מענש--
לאכען אטעם האבּ איך איהם פיינט גיהאט .מיר זענען גיווען פרעמד.
איינער פאר דעם אנדערען און זענען בּאשאפען גיוארען צו'
צושטערען איינער דעם אנדערען אבּער געפינענדיג זיך איצט.
פּנים אל פּנים מיט דעם בּלאהלאכען הארצעף װעלכער הענגט.
אויף רויטע פעדים .האבּ איך .דוכט זיך .אנגיהױבּען צו פארשטע.-
הען די װערדע פונ'ם לעבּעף נישט וילענדיג מון מען עס פאר.
שטעהען .אי װי מען פארשטעהט נישט וילענדיג די וייכע.
בּאריהרונג פון א האנד .וואס גלעט און לאסצעט .ליגענדיג אזי"
פאר איהם װי א וװועכטערין זעה איך אין מיין דמיון וויפיעל
צייט און ויפיעל פארשידענע בּאשעפענישען מען האט עס
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בּאדארפט צו האבּען כּדי צונויפצושטעלען זיין לעבּעןף איך הער
ידי שטים .וואס זיין קערפּער האט איסגיהויכט' בּשעת ער האט
נאך גילעבּט און מיינע װילדע הענט האבּען זיך דערשלאגען צו
זיין סקעלעטי וועלכען מיר טראגען אלע אין זיך .ער פילט אס
דעם גאנצען פּלאץ .ער פארמאגט צו פיל זאכען אױף א מאל.
וי אזוי ארום קומט עסִי אז עס זענען פארהאן אױף דער װעלט
אזוי פיל װעלטען! דער דאזיגער פארעקשנטער גידאנק בּאקומט
אזא שליטה איבּער מיר .אז ער פארטרײיבּט אלע אנדערע גידאנקען
טובּעראזע -דאס איז דער
פון מיין קֹאפּי עס שמעקט מיט
ריח פון בּית הקברות .גאנץ נאהענט פון מיר קריכען ארום
ראבּען װי די היהנערי:
איך! איך קלער ועגען מיר .וועגען אלץ וואס איך בי
איך! מײין שטובּ .מיײנע טעג און נעכט .מין גאנצער עבר און
אויך מיין עתיד .וואס איז אזוי עהנלאך צו מיין עבר! און אין
דערזעלבּיגער רגע פיהל איך' וי עס ויינט עפּעס אין מיר,
און סטארעט זיך מיט אלע כּוחות אנצוטשעפּען זיך אן עפּעס .איך
פיהל א בּאדערפעניש נאך וארימקייט אונטער דעם קאלטען
רעגען .איך פיהל א בּאדערפעניש איינצווויקלען זיך אין זיך אליין
נישט קוקענדיג אויף דעם אומענדלאכען שטח ארום מיר ,איך פיהל
א בּאדערפעניש צו בּלײיבּען .צו בּלײבּען לעבּעןף איך האבּ
גיוויינט .איך האבּ דערפיהלט אויף מיינע בּאקען מיין נשמה .וואס
האט גיטראפּט איהר בּלוט  איךך האבּ געשריען און גיבּעטען
הילף .איך האבּ אױסגיקוקט מיינע אויגען .טאמער װעט זיך פון
ערגיץ וואו בּאווייזען דאס קראנקען"בּעטעל .וואס זאל מיך אוועק-
נעהמען פון דאנען -איך שריי .אבּער איך הער נישט מיין אייגען
קול .אבּי אדנידערע זאלען הערען!
נאכדעם וי איך האבּ גימאכט די לעצטע אנשטרענגונג בּלייבּ
איך ליגען אהן כּוחותי
און ווייטער גאר נישט.
און פונדעסטוועגען איז נאך עפּעס פארהאן *  + -ער ליגט
אויסגיצויגען װי א מת .אבּער מיט א מאל לויפט דורך א שמייכעל
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דורך זיינע צוגימאכטע אױגען! אט װעט ער אודאי אויפשטעהען
תּחית המתים אויף דע ר װעלט .און עפּעס אין מיר דאנקט איהם
פאר דעם דאזיגען מופתי
אחוץ איהם איז דא נאך איינער .װעלכען איך האבּ גיזעהען
שטארבּענדיג .ער האט אױפגיהױבּען די האנד '.װעלכע איז שױן
גיווען אראבּגיפאלען .פארגראבּען צווישען אלע אנדערע האט ער
מעהר שוין נישט גילעבּט' ער האט נישט געשריען און נישט
גירופען .אלץ וואס ער האט גיזעהעף האט ער גיזעהען מעהר
נישט וי דורך די דאזיגע האנד:י אויף אינעם פון זיינע פינגער
בּליאסקעט דער צייכען פון א בּונד' און איך דערמאהן זיך דערבּי
אן א מעשה .בּעת זיין ציטערדיגע האנד איז פארגליווערט גיוא"
רען .ווערענדיג װי א טױטע געװויקס מיט דער גאלדענער בּלום
אויף איינעם פון זײנע גלידער .האבּ איך געפיהלט .וי עס
פארקלעמט זיך מיר דאס הארץ און איך הױבּ זיך שוין אן צו
געזעגענען מיט דער װועלט אויף איבּיג :אבּער וועגען אלע מענשען
קאן מען זיך נישט מצער זיין -ויפיל אנ'ערך קאנען דא
ליגען .איף דעם דאויגען פעלד?! ויפיל זענען דא פארהאן
מענשען אין אלעמען אין דער דאזיגער רגע! אונזער הארץ קאן
אין איטלאכער רגע פיהלען דעם צער נאר פון איין איינציגער
נשמה . עס הערט איף צו פיהלען .װען עס ויל ארומנעהמען
אלע -מען זאגט זיך" :דאס זענען אנדערע מענשען" אבּער דאס
איז מעהר נישט װי א ווארט :מען װעט קיינמאל גאר נישט
נישט וויסעןי קיינמאל װעט מען נישט וויסעף
אלץ אויף דער ערד איז איינגעוויקעלט גיווארען און קעלט
און אומפרוכבּארקייט .קיין זאך בּאװעגט זיך נישט אחוץ דעם
וינד ואס איז אנגילאדען מיט קאלטען וואסערי די פארשטיקטע
קלאפּעריי פון די הארמאטען די ראבּעןף און דעם גידאנק .וואס
איז איינגימויערט אין מיין קאפּ
און איצט ליגען זי אלע אומבּאוועגלאך . אט אלע יענע
וועלכע האבּען תּמיד מארשירטי און פאר װעלכע עס האט זיך
תּמיד אױסגישפּרײט אזא גרויסער שטח! מען זעהט זייערע עלענטע
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הענט .זײיערע עלענטע פיס .און זייערע עלענטע רוקענס .צום
|יו זענען זי רוהיג גיווארען .די גראנאטען ועלכע בּאווארפעי
זי מיט שטיקער בּלאטע עקזיסטירען פאר זײי נישט .זי מאכען
| חרוב אנדערע װעלטען .-זײי ליגען אין אאײבּיגען שלום .דא אין
-אלץ פארענדיגט . אלע יענע' װעלכע האבּען זיך אריינגילאזען

אין די טיפענישען פון גיהנום .וועלכע האבּען דורכגימאכט
לאנג גידויערנדע יסורים און אנ'אומבּרחמנותדיגע מידקייט .וועלכע
ענעןז

אדורכגיגאנגען

דורך

דעם

פײער

פון

די

שטורמס

זײ אלע זענען שטעהען געבּליעבּען בי דעם דאזיגען ענגען
שמאל װי די עפענונג פון א בּרונען .מיר זענען גיקומען
מיר האבּען
בּיז אהערצוי' וייל מען האט אונז גיהייסען-
אלץ' וואס מען האט אונז אנגיזאגט .מיר זאלען טון .איך
איצט װעגען דעם פּשוטען ענטפער .וועלכען מיר װעלען

-

קרייזי
אזש
גיטון
קלער
געבּען

בּיים לעצטען יום הדין:
די האראמאטען טוען זיך זייערס.

נאכאנאנד

קומען צופליהען

גראנאטען און קוילען וואס ציהען זיך אין דער לענג פון עטלאכע

די לעבּעדיגע מענשען ואקסען צונויף מיט די
יקילאמעטער.
מאשינעס .און פיהרען אנ'עקשנותדיגען קאמף מיט דעם שטח
זיי זעהען נישט זייערע אייגענע קערפּערס .זיי ווייסען נישט וואס
זײי טוען .מען װעט קיינמאל גאר נישט נישט ויסען קיינמאל
װעט מען נישט ויסען +וויבּאלד אבּער עס הױבּט זיך וידער
אן א שיסעריי .איז א סימן .אז מען װעט זיך דא װידער אנהױבּען
צו שלאגע אלע די דאזיגע קאמפען .װעלכע װערען איטלאכעס
מאל אויפ'ס ניי פון זיך אליין גיבּארען קייטלען זיך איינע אן די
אנדערע אהן א סוף .און רופען זיך ארויס איינע די אנדערע!יי
איין איינציגער קאמף אִיז נישט גינוג .עס איז נישט קיין גאנצע
זאך .און האט אויך קיין טעם נישט .קיין זאך איז נישט פארענדיגט,
קיין זאך װעט קיינמאל נישט פארענדיגט זיין .נאר מענשען שטארבּען
אוועקי װייטער אבּער קומט קיין זאך צו קיין סוף נישט .קײַנער
איז נישט תּופס די גרויסקייט און דעם בּאטייט פון די פּאסירונגען
און די זאכען ארום אונזי און ואס איז נוגע צו מיר גופא' וייס
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איך גאנץ גוט' אז איך בּאנעהם נישט דעם גאנצען גרױלי אין /
וועלכען איך געפין זיך.

און אט קומט אן דער אבענדי די שעה' אין װעלכער עס .
הױבּט זיך אן די שיסערייי דער היקף פון דעם טונקעלען טאג
פון דעם טונקעלען אבענד און דער בּאלויכטענער נאכט דרעהט /
דעם

רעשטיל

זיך ארום
מיטעלפּונקט:
איך בּין איצט

פון מיין לעבּען װי ארום

געגליכען צו דיי װעלכע

א פעסטען.

שלאפען איין וי

די קינדער .א זיסע מאטקיט צוגיסט זיך אין אלע מיינע איברים,
און איך מאך צו די אויגע איך חלום איצט פון מיין הייםי עס
גלוסט זיך מיר נישט צו שטארבּען ,איך בּעט רחמים בּיי מיה
אליין .איך זאל נישט שטארבּעף איך מאך אױף די אױגען און /
זוּך די סאניטארען; אפשר קלערען זי גראד איצט װעגען
מיר  + - -איך חלום פון מיין היים :דארטען אין דער היים קלײבּט
מען זיך אזוי צונויף זאלבּע-עטלאכע כּדי צו פארבּריינגען די
| אבענטען פאר'ן שלאף .איידער מען צוגעהט זיך אין די שטילע
קאמערלאך' כּדי איינצושלאפען צװישען זאכען ,װעלכע כאפּען
זיך קיינמאל נישט אויף .מארי איז דארט אין איינעם מיט אנדערע
װײיבּער און מאכט פארטיג דעם מיטאג; די גאנצע שטובּ פילט
זיך אן מיט א ריח פון קיך .איך הער וי מארל רעדט' אפריהער
שטעהענדיג און דערנאך זיצענדיג בּיים טישי איך הער דעם
גירויש פון טעלער' מעסער און גאפּעלי בֹּעת זי רוקט זיי אהין
און אהער; דערנאך טראגט עמיצער צו א שװעבּעלע צום לאמפּ
אויפהויבּענדיג די גלאז .און מארי שטעלט זיך אויף כּדי צו
פארמאכען די לאדענס; אט עפענט זי דעם פענסטער; אט בּויגט
זי זיך אראבּי און איהרע ארעמס געהען זיך דערבּײי פאנאנדערי
זי בּלײבּט א קורצע רגע שטעהען בּיים פענסטער' אין גאנצען
פארזונקען אין די נאקעטע נאכטי דורך איהר לײבּ לויפט דורך

א פרעסטעלי דער אייגענער פרעסטעל ,ואס
מיין ן לײבּ.
שאטעןי
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איהר

זי װאקסט

גישטאלט
זיך

װערט

פאנאנדער'

לויפט

אדורך דורך /

ואס א מאל אלץ ץ גר גערעסער אי ן
זי

קוקט

אין

די

וייטקייטי.

דער
אזי
נישט
ענגע

פונקטאזוי װי איך קוק איצט .און אי איז דאס טאקע אויף
וואהר .ווארום די איצטיגע נאכט איז שייך צו איהר פּונקט
װי צו מיר .און דער מרחק צװישען איהר און מיר האט
די מינדסטע ממשות :דער מרחק איז גאר נישט :די דאזיגע
בּאריהרונגי דאס איז א פאקטי
וואו בּין איך ? אוואו געפין איך זיך איצט? און װאו איז
מארי ? און סתּם

וואס איז זי אווינס ?

איך ווייס נישטי

איך ווייס נישט.

איך

וייס

נישט

אין וואס

וייס

 עס בּאשטעהט די װואונד פון מיין ליבּיי און אנישט| איך דע אין וואס עס בּאשטעהט די וואונד פון מיין נשׂמה?
די וואלקענס װערען בּאקרוינט מיט בינטלאך פון פונקען

| א כוואליע פון פייער ,א גיהינום אין זלבּער און גאלדי אויפץ
הימעל איז איצט א גאנצע איבּערקעהרעניש און עס לאזען זיך
 פון דארטען אראב אומענדלאך לאנגע שלייערס פון ליכטיגקייטיפאנטאסטישע פּאלאצען  .מיט פייערדיגע דעכער און גיװעלבּען
צונויפגיבּויט פון דונערן און בּליצעף װערען פּלוצים בּאשאפען
און װערען חרוב מיט א מאל צװישען א גאנצען ואלד פון
בּלאסע אבּגלאנצען.
עס דערנענטערט זיך די שיסערייי וועלכע פארוארפט דעם
גיצעלט פון דעם הימעל מיט איהרע פלאמעױף גאנצע היפענס
פון בּליצען עגבּערן זיך אריין א מאל דא א מאל דארטעף ארויס-
רייסענדיג  שטיקער ערד און איינשלינגענדיג אין זיך טױזענד
אנדערע ליכטיגקייטען -עס קומען אן די איבּערנאטירליכע חיילות!
עס פילען זיך אן אלע װעגען פון דעם אומענדלאכען שטחי אט
פּלאַצט גאנץ נאהענט א גראנאטי ער פלאקערט איף' און קוקט
אויס נאך אונזערע גידערים .די גידערים פון דיי װעלכע זענען
על פּי מקרהי נאך געבּליבּען לעבּען די גראנאטען פאלען ארין
אין ערגיץ א פארטיפונג  - - -איך זעה נאך אמאלי װי איינער
פון די ליגענדיגע שטעהט אױף תּחית המתים' הױבּט זיך אױף

און שלעפּט זיך אין דער ריכטונג פון דער דאזיגער פארטיפונג!
ער איז אין גאנצען אינגעװיקעלט אין וייסען און נאר דער
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אונטערשטער טייל פון זיין קערפּער .ואס שלעפּט זיך אן דער
ערדי איז שווארץ -ארומכאפּענדיג די ערד מיט זיינע שטייפע ארעמס'
קריכט ער אלץ װייטער' לאנג און פּלאציג װי א שיפעלי ער
הערט נאך' װי מען שריט הינטער איהם :װײיטער! פארויס!
ער לאזט זיך צו דער ריכטונגי אין װעלכער עס ליגט דאס לאךי
ער װוייסט נישט' ואס ער טוטי אבּער ער פיהרט גינוי זיינע טריט
בּיז צו דער שרעקלאכער עפענונג  דער גראנאט װעט בּודאי
האבּען מזל!

אט

װעלען

איהם

בּאלד

פּאקען

די

נעגיל פון דעם

אומענדלאכען שטה און װועלען זיך איינעגבּערן אין זיין פלייש .װי
אין א פרוכט .װי שוואך איז א מענש! איך האבּ נישט קיין כּוח איהם
צוצורופען ער זאל אנטלויפען פון דארטען .איך קאן מעהר נישט וי
עפענען די ליפּען אין א מין תּפילה פאר די געטלאכע גרויסקייט פון
דעם דאזיגען מענשען .און ער איז דאך דער איינציגער .וואס איז
איבּערגעבּליבּען אחוץ יענעםי מיט װעלכען איך האבּ גירעדט אין
חלום.
עס הערט זיך א פייפעריי! .--עס טרעפט איהם דער קלאפ
אין דעם שיין פון באּליץ זעה איך' װי עס פאלט פאנאנדער זיין מאסקע
אונטער דער משא פון די שאסעןי און װי ער קעהרט זיך צו מיר צו
מיט זיין בּלאסען איינגיפאלענעם פּנים.
אבּער נייף נישט ער איז דאס! א כואליע פון ליכטיגקייט
פארבּלענד מיר די אויגען -עס גיט מיך א הױבּ אין דער לופטעף
עפּעס א פרעמדעס און פּלאציגעס גיט מיך א שליידער .אין דער מיט
פון א ליכטיגער קויל דער גראנאט ...איך! און איך זינק איין,
א-יך פאל אהן אנ'אויפהער' ואס װיטער אלץ טיפער .איך פאל
ארויס פון דער װעלט משוגענערווייז .איך האבּ פונדעסטוועגען נאך
צייט גיהאט צו זעהען זיך אליין אין דעם דאזיגען שטיקעל בּליץי צו.
קלערֶען וועגען מיינע גידערים און מיין הארץי וואס װערען ארויס-
גישליידערט אין דעם ווינד .און צו הערען שטימען .,וועלכע מורמלען
ערגיץ וואו אין דער ווייטען :סימאן פּאלען איז גישטרבּען אין דעם
:
6טן יאהר פון זיין לעבּען
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מ
{ימיעיקים קראנתיך
װִי א פױגעל מיט צובּראכענע
ךּין גישטארבּען.
ב
אע זינק איך אראבּ אין כוואליעס פון ליכטיגקייט'
די אויגען .און אין אבּגרונדען פון
וואס 2
אלץ ארום מיר און אין מיר דרעהט
פינסטערניש.
| זיך מיט אזא משונהדיגער גיכקייט .אז איך װער שיר נישט דער-
| שטיקט און אז די גידערים ציהען זיך אין מיר צונויף אין א
גלייכער ליניע שװעבּ איך ארום אין דעם פוסטען שטחי און מיינע
בּליקען לויפען מיר מיט גרויס אײילעניש פארויס.
אין דעם וילדען אטעם פון די טיפענישען ואס כאפּען מיך
ארום פון אלע זייטעןי דערזעה איך אונטעף װי עס ואקסט ארויס
א מין איבּערנאטירלאכער אומעט ליגט
א שטיקעל בּרעג פון א יםי 
איבּער דעם דאזיגען בּרעג' װעלכען איך דערזעה' סטארענדיג זיך
מיט אלע כּוחות אנצוהאלטען זיך אן מיין גוף! און וועלכער איז אין
גאנצען נאקעטי פארלאזען .אהן א גרעניץ און פארגאסען מיט רעגען
וואלקען? וואסער און זאמד קנוילען זיך צונויף אין בּרייטע און
געדיכטע שטיקער נעפּיל' װעלכע ליגען אינע איבּער די אנדערע'
און דורך ועלכע עס בּלאנזען זוכענדיג מיינע בּליקען .איך דער-
זעה אויפ'ן בּרעג א פארוואגעלט בּאשעפענישי װעלכעס בּלאנקעט
ארום .איינגעוויקעלט אין שאלייער בּין צוֹ די פיסי דאס אין א
פרוי .אַי דאס איז א פרוי מיט וועלכער איך געפין זיך אין א נאהענ-
זי װיינט .און איהרע טרערען פאלען אויפץ
טער קרובהשאפט-
זאמדי ואו עס בּושעווען די כוואליעס! און ואקלענדיג אזוי אין
דער אומענדלאכקייטי שטרעק איך צו איהר אויס מיינע בּיידע
שווערע ארעמסי די דאזיגע שרעקלאכע פליגלען פון מיין אראבּפאל.
זי ווערט נעלם.
א היבּשע וויילע פּאסירט גאר נישט .און איך ווייס נישט צו
איך פאל .עס איז קיין זאך נישט דא אחוץ דער צייט .ואס מען
זעהט נישט און מען פיהלט נישט .און אחוץ דעם אומזיסטען רעגען
איבּערץ ים.
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די דאזיגע ליכטיגקייט' װעלכע זעצט אין פּנים אריין יי
מיינע אויגען זענען מיר פול מיט פונקען  ---איך קייך אונטעה.
עס אין נישטא קיין אין פעסטער.
דער משא פון דעם ליכט-
פייער.
פּונקט' אן װעלכען איך זאל זיך קאנען אנהאלטען---
און וואסער !
גאר אין אנהויבּ ראנגלען זיך מיט אנאנד פייער און וואסערי.
די װעלט מיטאנאנד דרעהט זיך און צאפּעלט אין די לאנגעי אויס.-
גיבּויגענע נעגעל פון איהרע פלאמען .און די בּרייטע וואסער-פעלדער
וועלכע זי מאכט צו וואלקענס -סוף כֹּל סוף אבּער װערען די פייער.-
צונגען פארטונקעלט פון דעם ואסער' װעלכעס פארכאפּט אנ'ארט.
צווישען זיי .אונטער דעם גיצעלט פון געדיכטע כמארעס .װעלכעה.
שפּארט זיך אן אויף בּליצען-שטאנגען פּלאצען ארויס שטארקע
רעגענס מיט א װילדער גבורה' װעלכע גידויערן הונדערטטוזענד.
יאהר -אין א משך פון דורות שטויסען זיך צונויף פייער און וואסער.:
דאס פייער אין פלינק און ריהרעודיג :עס שפּרינגט העזהדיג דעם
וואסער גלייך אין צורה אריין; דאס ואסער איז פלאציג און
פּאוואליעי עס װערט נישט נתפּעלי עס קריכטי גליטשט זיך און ציהט
אויסי וואס ווייטער' אלץ מעהר די ליניע פון זיין אױיבּערפלאך .:און
ווען דאס וואסער און דאס פייער קומען זיך צונויף און בּאריהרען
זיך :ווייס מען נישט אויף קלארי װער פון זײי בּיידען הוזשעט און
שיפּעט .צי דאס וואסער' צי דאס פייער? און מען זעהט'י װי דער
רוהיגערי' בּלאסקעדיגער וואסער-שטח ציהט זיך אויס אין א לענג,
וועלכע מען קאן נישט בּארעכענען -דער קילאכדיגער מעטעאָר
ווערט פארגליווערט אין פעסטע און הארטע פארמעסי און דער אומ-
בּאגרעניצטער וואסער-שטח קנעט ארויס פון זיין אייגענעם שויס מיט.
דער האנד פון א קינצלער װיספּעס אהן א שיעורי
איך בּין שוין נישט מעהר איינזאם און פארוואגעלט אויף דעם
אלטען קאמף-פּלאץ פון די וועלט-יסודות .נישט װייט פון אט דעם.
דאזיגען פעלזען ואקסט ארויס עפעס א מין אנדער פעלזען -ער
שטעהט גלייך און בּאװעגט זיך -די דאזיגע גישטאלט דיינקטי זי
שפּיגעלט אין זיך אבּ דעם רוים' דעם עבר און דעם עתיד און די
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ינאכט; זי איז דער פונדאמענט פון די שטערען -די חיה פארענדיגט
זיך מיט עפּעס א אויפרעכט שטעהענדיגער גישטאלט' א בּידנער
גישטאלטי וועלכע שרייט אה| האט א צורהי וועלכע טראגט אין זיך
! אנ'אינעווייניגסטע װעלטי און אין װעלכער עס ארבּייט שטילערהייט
אהארץ! ...אבּער אין דעם גוֹף פוֹן דעם ערשטען מענשען קלאפּט
ידאס דאזיגע הארץ נאר מחמת שרעקי יענער' װעמעס געזיכט האט
זיך אויפגעהױיבּען איבּער דער ערדי און וועלכער שלעפּט מיט זיך
זיין נשמה װי א כאַאָסי דערקענט פון ווייטען פארמעסי וועלכע זענען
עהנלאך צו זיינע' ער דערקענט דעם אנדערעןף אשרעקלאכע גי"
שטאלטי וועלכע נישטערט און לױערט' און מאכט פון איהר קאפּ
א נעץי מיט וועלכער זי זוכט אריינצוכאפּען דעם אנדערען -דער מענש
רודפט דעם אנדערען כּדי איהם צו דערהרגענען ער רודפט די פרוי'
כּדי איהר צו פארוואונדען -בּייסען .כּדי צו פרעסעןי אנידערצוּווארפען,
כּדי צוצוקוועטשען אין די ארעמס :פארבּאהאלטענערייהטי בּסוד סודות,
ערגיץ אין א פינסטערען װינקעל אדער אין דער מיט פון א נאכט-
בּעט צאפּעלט די שווארצע ליעבּעי לעבּען נאר צוליבּ דעםי וואס מען
זאל קאנען באווארענען ערגיץ אין א האהל א פּאר בּרענענדיגע
שייטלאך האלץ .כּדי צו קאנען בּאשיצען די אויגעף די בּרוסט און
דעם בּויך:
עס װערט ארום מיר זעהר שטילי
אין דעם בּלייכען שיין
די מענשען האבּען זיך פאראייניגט
פון דעם מארגען זעהט מען גאנצע קופּקעלאך' טשערעדעס פון
ימענשען מיט װעכטערסי און אין דער מיט פון זיי דערקענט מען
קינדער און פרויען .צונויפגעדריקט װי די שעפּסעןף איך קוק אין
די ליכטיגע פּאסען פון דער מארגעןזוּן בּאשיינען
מזרח-זייט.
אין דער שטילקייט פון דעם דאזיגען גרויסען בּילד אנ'אנדער בּילדעל,
וואס איז שוין נישט אזוי האפערדיגי דאס זענען א פּאר יעגערס
מיט לאנגע

צופּאטעלטע

האהר-

זיי שטעהען

אױף אבּערגילי

און

האלטען זיך פאר די הענטי
די מענשען זענען צונויפגעקומען מיטאנאנד צוליבּ דעם
דאזיגען ליכטיגען שטראהלי וואס איטליכער פון זיי טראגט איהם
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אין זיך .-ליכט ציהט צו ליכט .דאס דאזיגע ליכט באװייזט אז
דער יחיד  פא ר זיך אין שון פריי אין דער אומענדלאכער
נאטור .און אז ער געפינט זיך דערפאך תּמיד אין א סכּנה .אזוי װי
א גיפאנגענערי נישט קוקענדיג אויף זיין פרייער מינע .און אז מען
מוז זיך פארייניגען .כּדי צו װערען שטארקערי כּדי צו װערען
רוהיגערי און כּדי פּשוט צו קאנען לעבּעף װארום די מענשען
זענען בּאשאפען גיווארען .דורכצולעבּען דעם לעבּען אין זיין גאנצער
טיפקייט און אויך אין זיין גאנצער לענג .דאס בּאדערפעניש צו
האבּען א קיום אויף דער װעלט' דער פארלאנג אװוסצולעבּען זיינע
יאהרען בּיז צום עק און הנאה צו האבּען פון זייי אין שטארקער
װי אלע װעלט-יסודות' שטארקער וי אלע אומגליקען און שרעקע.-
נישען -דאס איז נישט בּלוױז א רעכטי דאס איז א מצוהי
ווען מענשען קומען זיך צונויף װערט די סכּנה קלענער און
די װילדע חיה פאלט אן אױף אנאיינ-
דער פּחד פארשוואונדען.
ציגען מענשען אבּער זי אנטלויפט פאר דער אחדות פון א מענש-
לאכען קבּוץ -ארום דעם פייער'ל פון שטובּי דעם דאזיגען שטילען
גאט ואס קריכט איבּער דער ערד' װערט די װארימקיט
פארטאפּעלט און דער אבּגלאנץ בּארייכערט מיט נייע פארבּעף דאס
בּאשאפט א בּעסערע פארטיילונג פון די פארשיידענע ארבּייטס.-
פארמען צװישען די סכּנות אין מיטען העלען טאג :דאס גיט א
רוהיגען און זיסען שלאף צווישען די סכּנות פון דער נאכט -אינ'ם
טאל

הױבּט

זיך אויף א גימורמעל.

דאס איז דער צונויפקלאנג פון

פארשיידענע איינציגע ווערטער.
דער גיזעץי וועלכע רעגולירט דעם בּשותּפותדיגען אינטערעס
רופט זיך אן דער מוסרדיגער גיזעץ .דער מוסר האט קיינמאל אין
ערגיץ נישט געהאט קיין אנדער גיזעץ -אױבּ אויף דער װעלט וואלט
גיווען נאר איין איינציגער מענש' װאלט אזא גיזעץ נישט גיװען
בּנמצא .ער פאסט צו די בּאגעהרען און די פארלאנגען פון דעם
ער קומט ארויס פון אלעמען צוזאמען
יחיד צו די פון די אנדערע
און פוּן איטלאכען בּאזונדערי ער קומט ארויס פונ'ם שכל און פון
דעם פארזענלאכען אינטערעסי ער איז נאטירלאך און שטענדיג אװי /
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װי יענער גיזעץי װעלכער פיהרט צונויף די ליכטיגקײיט און די
שאטענס אין פּאסט זיי צו איינע צוֹ די אנדערעי ער איז אזוי פּשוט
אז איטליכער קאן איהם פארשטעהען ער איז נישט גיבּוירען גי-
ווארען פון קיין שום אידעאל' פארקעהרט איטלאכער אידעאל איז
פון איהם גיבּוירען גיווארען .די מהפּכה האט זיך װידער אנגיהױיבּען,
אויף דער ערד :מיין זעהונג .פון אנהויבּ שיין װי א שיינער חלום
הױבּט אן אנצונעהמען משונהדיג וילדע פארמעסי אבּער די איבּער-
קעהרעניש און דער חוױרבּן זענען שוין איצט נישט אזוי אומגי-
לומפּערט און צומישט אזוי װי פריהערי בּעת די נײיע עלעמענטען
האבּען זיך גיראנגילט איינער מיט דעם אנדערען און די װעלט האט
טאפּענדיג גימאכט איהר ערשטען .אומזיכערען פּרוּ .די פייערדיגע
שטראמען ווייזען איצט ארויס א סימעטריע' ואס איז נישט די
סימעטריע פון דער נאטור :די איבּערקעהרעניש לאזט איצט דער-
קענען א געוויסען סדר :אין דעם בּראנד פון דער װעלט שטעקט
א געוויסע חכמהי :עס מישען זיך אין איהר צונויף גידאנקי רצון און
צער -גאנצע מענשען-מאסען אין װעלכע עס שלאגען אומענדלאכע
כוואליעס פון בּלוט .שטויסען זיך צונויף אזוי װי די מבּול'ס -א זעהונג
לאזט זיך אויף מיר אראב און ווארפט מיך אויף איף דער ערד'
וואו איך ליג אויסגיצויגען :דאס אין דער מבּולי די פארפלייצונג.
אט פארכאפּט זי שוין דעם גראבּען און גיסט זיך אין איהם אריין
פון אלע זײיטעןף דאס פייער שיפּעט און זשומט אינ'ם ואסערי
דאס פייער װערט דערשטיקט צװישען די ערשטע מענשלאכע
שפּראך-צונגעןי
און ליגענדיג אזויי צוגעשמידט צו ערגיץ-וואוי דוכט זיך מיר
אויס' אז איך װעהר זיך קעגען דאסי ואס איך זעהי אין דער-
זעלבּיגער רגע האבּ איך דערהערט' װי איבּערנאטירלאכע אנזאגען
קומען צוּ צו מיין אויער' אװי װי איך ואלט זיך געפינען אין
אנ'אנדער ועלטי
איך זוך מענשען איך גאַר נאך א ווארט .א פּשוטען ווארט:
וויפיעל װערטער האבּ איך דאס אמאל גיהערט! און איצט ואלט
איך װעלען מעהר נישט װי איין איינציג ווארט' איך געפין זיך אין
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א צוטראטענע פעלדי.
מקומות .װאו מענשען ליגען בּאגראַבּען 
א שרעקלאך הויכער הימעלי בּאזייט מיט שטערעןי וואס זענען אנדערס.
װי גיוועהנטלאכע שטערען בּאדעקט מיט ואלקענס' ואס זעהען 
אנדערס אויסי איידער גיוועהנטלאכע ואלקענס .און שטענדיג בא
/
לויכטען מיט א ליכט .וואס איז אייגענטלאך גאר קיין ליכט נישטי
נישט װייט פון מיר דערקען איך א גרויסען הויפען פון
מענטשלאכע גישטאלטעןי אדער פעלדער אין פארשיידענע פארבּען
בּאדעקט מיט שואכע בּליהונגע און אויסגיבּויגען אין דער פארם
פון א בּערגיל .דאס זענען די מתים פון א סעקציע אדער פון א
ראָטע -אז מען קוקט זיך צו נעהענטערי דערקענט מען די מיאוסע.
פארמעס פון די שארבּענס -איך האבּ גיזעהען ואונדעף ואס זענען 
פאַרשיכּורטע ראבּען שפּאציערען ארום'
גיווען גרויס װי מענשען-
וואקעלנדיג זיך .צווישען דעם פרישען מיסטהויפען מיט דעם רױט-
לאכען אבּשיין .און דארט איז דאס לאך .פון װעלכער מען 5
א פיער פינף װעכטער זיצען דארט אין דער פינסטערער
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צורות ; אז מען גיט זײ א פרעג צוליבּ ואס זײַ האלטען מלחמהי? .
זאגען זי אז דאס איזי כּדי צו ראטעווען זייער פאטערלאנדי
פוו דער אנדער זייט  --אומענדלאכע פעלדערי געלע קאלוזשעס
,
זענען אויסגעמישט מיט שוארצע; קוסטעס מיט פארזשאװערטע ,
בּלעטער; בּוימערי וואס זענען דער שאטען פון בּוימער .איך בּלאנקע /
ארום און איך הער' װי עס טריײסעלט מיך צאהן אן א צאהף.
0
2
צווישען דעם וייטגיעפענטעף נאקעטען בּית-עלמן פון טױיטע און
לעבּעדיגע ליגט אױסגישפּרײט א בּרייטער שטח מיט חורבות' בּא-
זילבּערט פון די לבנה-שטראהלען -דאס איז נישט קיין דארף' דאס.
איז א בּערגילי װעמעס שקעלעט איז עהנלאך צו א דארףי מײינע.
חברים האבּען דארט מיט די הענט און די פיס איסגיגראבּען לעכער.
און סטעזשקעס :זי ליגען מיט די פּענימער צום פארנט צוי
 4צוליבּ וואס האלטס'ט דו מלחמה ?ע
4כּדי צו ראטעווען מיין לאנדיע
די דאזיגע צוויי ענטפערס זענען גיפאלען אין דעם שטח אריין /
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זיי זענען גיווען עהנלאך

אזוי װי צװויי טענער פון א לויה-גלעקעל.
צואנאנדי װי די קלעפּ פון א האראמאטי
און איך  -איך האלט אין איין זוכעף דאס אי א מין
חולאת בּיי מיָר' א בּאדערפענישי א מין משוגעת' איך צאפּעל זיך
און סטארע זיך מיט אלע כּוחות אבּצורייסען זיך פון דער ערד' צו
וועלכער איך בּין צוגעקאוועט :איך וואלט וועלען אריין-פליהען אין דעם
סאמען אמת אריין -איך זוך .טאמער װעל איך ארויסגעפינען א שטי-
קעל חילוק צווישען דיי וועלכע ממת'ן זיך איינער דעם אנדערן און
זעהי אז זיי זיינען עהנלאך איינער דעם צווייטען -די דאזיגע גלייכ-
קייט צווישען די מענשען ציהט מיך ואס וייטער אלץ מעהר צו
צו זיך :זי פילט אויס מיין גאנצע נשמהי און איך קאן פון איהר
נישט פּטור װערען .זי ווארפט אויף מיר ארויף אנ'אימהי און איך
פּרוּוו א גישריי טון .עס רייסען זיך ארויס בּיי מיר פון גארגעל
עפּעס משונהדיג-ווילדע טענערי

קאנטען שטח ארום און ארוםי

זי הילכען

אבּ אין דעם

אומבּא-

עס דוכט זיך מיר אפילו אויס' אז

איך הער זיי אליין .מיט מיינע אייגענע אויערץ.

זיי טראגען נישט דיזעלבּיגע מלבּושים' זיי געהען נישט גלייך
אנגיטוןי זיי ריידען נישט דיזעלבּיגע שפּראך .אבּער פון זייער טיף
זי
מענשלאכען תּוך װערען גיבּארען דיזעלבּיגע בּאדערפענישען.
האבּען דיזעלבּיגע דאגות .דיזעלבּיגע װילדקייטען און משוגעתן און
דעמזעלבּיגען שכל .זיי גלייכען זיך איינער דעם אנדערען פּונקט
אזוי װי זייערע וואונשען גלייכען זיך אײנע צו די אנדערע'
 זייערע װערטער גלייכען זיך צואנאנד' װי די גישרײיעף ואסידער וועהטאג רייסט ארויס פון זייער בּרוסטי אזוי װי די שרעקלאכע
שטילקייטי וואס זייערע צוקאליעטשעטע ליפּען וועלען בּאלד אויסהויכען:
זיי שלאגען זיךי װײל זיי געפינען זיך פּנים אל פּנים -זי יאגען
זיך אלע נאך דעמזעלבּיגען ציל -אין זייער פינסטערקייט טױיטען
זי זיך איינער דעם אנדערף וייל זיי זענען אלע אװי גלייך
איינער צום אנדערע
און די בּיידע דאזיגע העלפט פון דער מלחמה' געהען זיך
זייער גאנג .זיי הארכען זיך אויסי און גראבּען זיך א גרובּ איינער
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דעם אנדערען .איך אלין קאן גארנישט העלפעױף זי זענען 
צושיידט איינער פון דער אנדערען דורך גראבּענסי אנגעפילט 
מיט וואפענס און מיט נעצעף דאס לעבּען קאן זי נישט אריבּעה.
שפּרינגען .זיי זענען צושיידט דורך אלץ .וואס קאן צושיידען און/
ווערען צוריקגיווארפען אין זייערע אייגענע גרעניצען אין זײערע.
וואקעלדיגע װיספּעס דורך שווארצע שטראמען און דורך הייליגע.
י
פייערסי דוררך העלדישקייט און דורך שנאהי
דאס אלץ האט נישט קיין ריכטיגען טעם .עס האט בכלל 
קיין שום טעם נישט .איך װיל נישט .איך זיפץ און גיבּ א פאל צו" /
ריק .און דערנאך הױבּט מיך אן די אױפרעגעניש אנצוכאפּען.
פאר'ן גארגעל .װי א פעסטער חפץי פאר ואסי פאר װאס! איך בין.
געגליכען צום װינדי װעלכער יאמערט און װיינט .איך זוך' איך
וועהר זיך :דער יאוש פון מיין נשמה און פון מין הארץ אִיז
:
אהן א גרעניץי
:
איך הארך -איך דערמאהן זיך אן אלץי
איבּער די קעפּ .איבּער די מאסעןי וועלכע בּאװעגען זיך אין
די פינסטערע קארידארלאך אהן א סוף' אדער ואס דרעהען יו
ארום אלץ אויף דעמזעלבּיגען ארטי כּדי צו פארזארגאן מיט פריט
פלייש דעם פארנט פון די ליניעס טראגט זיך און שװעבּט א גימור-
מעלי א גיבּרום .װי דער פליגעל-גירויש פון אנ'אומרוהיגען מלאך/ -
 6ווייטערי פארויס! דאס מוז מען! סאיז נישט דיין עסקיע.
איך דערמאהן זיך :איך האבּ עס גיזעהען אסך מאל און איך
זעה עס איצט .-אט די אלע דאזיגע מחנותי וואס גיבּען צאיטער און
גיבּען זיך אגאס  --זייערע נשמותי זייערע מוחותי זייערע ווילענס זע,-
נען נישט אין זי גופאי נאר אין עפּעס .ואס ליגט חוץ פון זײי!/
אנדערע.
אנדערע קלערען און װילען פון זײיערטװעגעןף
שאקלען און טרייסלען זייערע הענט' אנדערע שטיסען און ציהען.
זיי .אנדערע מענשען ועלכע זיצען אין דעם סאמען צענטר פון די
טייוועלשע קרייזען .אין די הויפּשטעט און די פּאלאצען .האלטען אין.
זײערע הענט אלע פעדימס און אלע דראהטען .עס איז פארהאן א
העכערער גיזעץי איבּער די קעפּ פון די מענשען איז פארהאן א מאשינע,
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:

| וועלכע איז שטארקער פאר די מענשען דער המון איז אין דער
אייגענער צייט דער כּוח און די שוואכקייט  --און איך דערמאהן זיךי.
איך ווייס זעהר וואהלי אז איך האבּ עס גיזעהען מיט מיינע אייגענע
אויגען .די מלחמה  -דאס איז דער המון  --און צוריק גירעדט איז
דאס װידער נישט דער המון! פאר ואס האבּ איך דאס בִּיז
אהער נישט גיוואוסט' װיבּאלד איך האבּ דאס גיזעהען!
דו סאלדאט פון דער גאנצער װעלטי דו מענשי װעלכען מען
האט ארויסגיכאפּט פון צווישען אנדערע מענשען דערמאהן זיך נאר
אקארשט :צי איז גיװוען אזא רגע אין דיין לעבּעןף װען דו בּיסט
גיווען א בּעל-הבּית איבּער זיך אליין! אלעמאל חאסט דו גיבּויגט
דיין האלז אונטער דעם יאך פון א הארבּען בּאפעהל אהן קין
שום טענות און מענות; :מען מוזי מען מוז" -צוניפגיקװועטשט
אין די אבּצוויינגעס פון אנ'ארבּייט אהן אנ'אויפהער'י אין די פא-
בּריקען פון די מאשינעס אדער אין די פון די קאנצעלאריעסי שקלא-
פען פון דעם גיצייגי פון דער פעדערי פון דעם טאלענט אדער פון
עפּעס אנדערשי בּיסט דו פון פריה בּיז אבענד גייאגט און גיפּלאגט
גיווארען פון דיין טעגלאכען דינסטי װעלכער גיט דיר מעגליכקייט
איבּערצוקומען דעם טאגי און נישט מעהר .אויסרוהען זיך קענסט דו
נאר אין חלום.
און װען עס שטעהט אן די מלחמהי װעלכע דו האסט קײַנ-
מאל נישט גיוואלט  --װי דו זאלסט נישט הייסען און פון ואנען
דו זאלסט נישט זיין  --אנטפּלעקט זיך אין איהר גאנצער קלארקייט
יענע שרעקלאכע און בּלינדע מאכט' װעלכע גיט דיך א כאפּי דו
מען נעהמט צו דיין איךי מען פארנעהמט
װערסט פארמשפּט.
דיך דורך מיטלעןי וועלכע גלייכען צו ארעסטירונגען פון די דא-
זיגע מיטלען קאן זיך קיין איינציגער ארימער ניט בּאפרייען -מען
האקט דיך אריין אין די קאזארמעס :מען טוט דיך אס נאקעט וי
א ווארםי און מען טוט דיר אן א מונדיר' װעלכער מעקט אין דיר
אויס אלע פּארזענלאכע סימנים פון דיין פּרצוף :אויפ'ן האלז הענגט
מען דיר אויף נאומער -דער מונדיר דרינגט אין דיר אריין בּיז צו
דער סאמער הויט .די מושטראווקעס שניידען דיך צו װי א שטיק
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מטבּע-

עס

שוימען

ארויף

ארום

דיר

פרעמדע

מענשען

אנגיטון

מלבּושיםי  מען דערקאנט זייי דאס זענען 
אין גלאנצענדיגע
נישט קיין פרעמדע מענשען נֹן הֹסתּם אין דאס א מאסקענ -
בּאל.

אבּער

דאס

איז

א וילדער

מאסקענבּאל:

דאס

זענען

די נייע בּעלבּתּים .ואס שטעלען ארויס די צייכענס פון זײיער
דיי ועלכע
מאכט אויף זײיערע הענט און איף זײיערע קעפּי
רינגלען דיך ארוס זענען נישט מעהר װי די משרתים פון זײיערע
בּעלי-בּתּים' וועלכע טראגען אויף זייערע מלבּושים די צייכענס פון
נאך א גרעסערע מאכט .פון טאג צו טאג פאלסט דו אלץ טיפער
אריין אין א לעבּען פון נוט און דחקות' פון דערנידריגונג און
פארקליינערונג .מען גיט דיר קארג צו עסען און מען בּאגעהט זיך
מיט דיר גראבּי דו װערסט גיפּלאגט אין דיין גאנצען לייבּ .און די
בּאפאהלען פון דיינע היטערס און װעכטערס הוזשען ארום דיינע
אויערן װי דאס פייפען פון א בּייטש .איטלאכע רגע װערסט דו
ווידער צוריקגישליידערט אין די ד' אמות פון דיין ענגען און שמאלען
לעבּען .דו װערסט בּאשטראפט פאר די מינדסטע קלייניגקייטי פאר
די מינדסטע בּאװועגונג .מען דערשיסט דיך אויף דעם בּאפעהל פון
דיינע בּעליבּתּים .דו טארסט נישט ריידען צו דיינעם א חברי ווען
דו װילסט זיך מתקרב זיין צו איהם -טראכטען מעגט דו יאי אבּער
דו מוסט פארשטיקען דיינע גידאנקען אין זיך :-ארום דיר גיוועלטיגט
די קאלטע שטילקייט פון שטאל און איזען .די דיסציפּלין איז
נויטיגי כּדי צונויפצושמעלצען די מאסען און מאכען פון זיי אנ'ארמיעי
נישט קוקענדיג אויף די שוואכע קרובהשאפטי וואס װערט װען נישט
ווען גיבּארען צווישען דיר און דיין נאהענטסטען בּאפעהלסהאבּערי
וערסט דו פּאראליזירט דורך די מעכאנישע ארדענונגי דו בּאװועגסט
דיין קערפּער לוט דעם טאקט פון דער שורה אדער פון דעם פּאלקי
דו װערסט אין איהם בּטל װי א טויטערי און דו ווארצעלסט פון דיר
אויס אלץי וואס גיהער צו דיין איך.
ז4יי פארייניגען אונזי אבּער זיי צושיידען אונזיצ רופט אויס
א בּת-קול פון דעם עברי
און אויבּ עס געפינען זיך אזוינע' װעלכע עס גיט זיך אי
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אדורכצוגליטשען זיך צװוישען די לעכער פון דעם נעץי בּאקומען זי
דורכדעם א מאדנע גבורהי אזוינע זענען זעלטעף װי אלע אמתע
שטארקע :-דו אבּער .גיוועהנטלאכער מענשי דוי מיליארדסטער טייל
פון דער מענשהייטי דו אנטלויפסט נישט' דו דערגעהסט בּיז דעם
סאמען סוף פון די פּאסירונגען און פון דיר אליין.
דו װעסט צובּרעקעלט װערען אויף פּיצלאך .-אדער דו װעסט
זיך אוועקלאזען אין דעם טומעל פון דער שחיטה און דו װעסט
אומקומען דורך די הענט פון דיינע בּרידער' װארום די מלחמה
ווערט גימאכט נאר דורך דיין גלײיכעןף אדער דו װעסט קומען
א היים א צוקאליעטשעטער' אזוי װי א וילד-פרעמדערי װעמען
מען דערקענט בּיסלעכוויין אן א טייל פון זין געזיכט .אדער
דו װעסט זיך אומקעהרען צו דיין פריהערדיגער װעלטעל אבּער
א פארשוואכטער און א קראנקערי אהן גיזונט' אהן פריידי בּלויז
מיט דעם נאקעטען לעבּען אל אדער דו װעסט פארפרעמדט
ווערען פאר דיין אייגענערי היימישער סביבה נאך אוי פיל .אִין
ניוועץ פארבּראכטע טעג .און אפילו עס זאל זיך מיט דיר
טרעפען א נס מן השמיםי אפילו דו זאלסט ארויס א גאנצער פון
דעם נצחון .װעסט דו פארט בּלײבּען אנאייבּיגער קאליקע,
א גיפאלענער און א בּאזיגטער .און אז דו װעסט װידער ארין
װי א שרייפעל אין די מאשינע פון די ארבּייטס-שעהן צוישען
דיינע חברים'

װעמענס

בּעליבּתּים

װעלען

אויסזויגען

דעם

מארך

פון זײיערע בּיינערי װװעט דײן דינסט זיין א סך שװערער' וי
פריהער' וארום מען װעט מוען בּאצאהלען אלע יענע פּועל-
יוצאס פון דער מלחמה' ואס קיין מענש קאן נישט בּארעכענען
דוי וועלכער האסט פריהער בּאוואהנט אלע קאמערלאך .קאנורקעס
און קעלער-שטובּען פון די שטעט דו געהסט איצט בּאואהנען
די אומבּאוועגלאכע קאמף פּלעצער' א סך גרעסער און בּרייטער
װי די אפענע פּלעצער פון דנע שטעט .און אויבּ דו װעסט
בּלייבּען בּיים לעבּעף טא

זײי מוחלי

בּרודער'

פאר א נצחון .װעלכער קעהר דיך גאר נישט
די שאדענס' װעלכע אנדערע האבּען אנגימאכט
*16

און

צאהל!

צאהל

אף בּאצאהל פאר
מיט דיינע הענטי
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פּלוצים האט זיך עפּעס נישט וייט פון מיר' גאנץ נאהענט צו
מיין צוקאפּענס? א ריהר גיטון פון ארט :דאס איז גיװען א מין
מאדנעי אומגילומפּערטע פארם .עפּעס אזוי װי איך וואלט גילעגען
אין בּעט' אין א צימער' און איך האבּ זיך פּלוצים אויפגיכאפּט.
אפילו אין דער טונקעלקייט פון די נאכט-שאטענסי זעהט מען!
אז די דאזיגע גישטאלט איז צוקאליעטשעט .אין דער ריכטונג
פון איהר געזיכט' זעהט מען עפּעס אומנאטירליכעס און בּליאס-
קעדיגעס :נאך איהר וואקעלדיג הלוך דערקענט מען אז די שטיװעל
איהרע זענען פּוסטי און אז עס געפינט זיך אין איהר נישט קײן
לעבּעדיג אבר ריידען קאן זי נישט .אבּער זי מאכט מיט איהר
מאגערער האנדי פון װעלכער עס בּאמבּלען זיך שטיקלאך שמאטעס,
און בּאווייזט מיט איהר דעם ארט' װאו עס ליגט איהר הארץי
א טייל פון דער האנד איז אבּגיהאקט .און עס װערט מיר פּריקרע
אויפין הארצען זי אנצוקוקען .אי װי עס װערט פּריקרע אויפץ
הארצעף װען מען הערט א פאלשען צונויפקלאנג פון טענערי
דאס הארץ פון דער גישטאלט איז פארגראבּען אין דעם טונקעלען
בּאהעלטעניש פון איהר לײבּי אין דעם שוארצען בּלוט פון דעם
לעבּעדיגען גוף :װארום רױט איז נאר דאס פארגאסענע בּלוט.
אז זי וואלט עפּעס גיזאגטי וואלט זי גיזאגט די אייגענע װערטער'
וועלכע איך האבּ שוין אמאל גיהערט :פארפאלען נישט דא קײן
שום תּרופה" -איך פּרוּוו זיך געבּען א ריהרי כֹּדי זיך אבּצורוקען
פון איהר .אבּער איך קאן נישט .ווייל איך ליג א פארגליווערטער
אין א מין װיסטען חלום .אז זי װאלט נישט נעלם גיוארען פון
זיך אליין .וואלט איך דא אויף איבּיג געבּליבּען ליגען .אט אזי
האט מיך איהר שאטען פארבּלענדט :גיזאגט האט זי גאר נישט.
זי האט זיך בּאוויזען װי א שטומער חפץ .און דאס איז זי טאקע
גיוועזען -זי איז אוועקגיגאנגען .אפשר איז זי צושאטען גיוארען
אפשר איז זי צוריק אריינגיגאנגען אין דעם טױט .פאר איהר
איז דער טױט נישט קיין גרעסערער סוד װי דאס לעבּען פון
וועלכען זי איז אװעק :און איך בּין װידער איינגיזונקען גיווארען
אין מיר אליין .זי איז אבּער פארט צוריקגיקומען .איצט האט זי
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ין ארום קאןפּׂ א מין טיכעל .און
שין
-ישו

דאזיגער קרוין פון בּלאטע-
איך האבּ

 1בּשעת
ווערגעןף

בּשעת

 טראסקענעןבּין איך!
 -אבּגרונדען.

איך

איהרע
ער

הויכט

ואוו ער

בּײינער 
נישט
בּריינגט

איהר | נאך

איך דערמאהן זיך אן יענער מינוט.

זי צונויפגעדריקט
האבּ

איך

דערקעׂן

דער

אין
אט
אויס

צו
מיינע
דאס

מיין

בּרוסטי

ארעמס
אין

ער!

כּדי

צו

געפיהלט'
י

י

דער-
װי

אט

עס
דאס

קיין איינציג ווארט אין די אייבּיגע

איצט צו

די צייט  -ער

מין

שטילער

און אומוויסענדער בּרודער .דאס מענשלאכקייטס-געפיהל פּלאגט מיך
אזוי שטארקי אז איך װער שיר נישט דערשטיקט און אז פון מיין בּרוסט
רייסט זיך ארויס א קולי וואס איז שטארקער פאר מיריאון זוכט עמיצעןי
וועמען?
די בּלינדע מאכט .וועלכע האט איהם גיטויט דורך מיך  --צו
נעמט זי נישט אן קיין מענשלאכען פּנים?
דאס זענען די קיניגע!ע זאגט טערמיטי

פ=דאס זענען די פּניע  -זאגט דער פּארשין' װעלכען מען
האט גיכאפּט' דער גיפאנגענער דייטש מיט דעם גישוירענען קאפּ
און מיט דעם שארבּען פון אקאטארזניק.
אט די דאזיגע קיניגעי די שררות' די מאנארכעסי די פּניי די
אויבּערמענשלאכע מענשען .וואס װערען בּאקרוינט מיט א פאנ-
טאסטישען נאמען .און װעלכע קומען קיינמאל נישט אין א טעות
אריין  --צו האט מען זיי שוין נישט לאנג מבטל גיװען? װער
װיײסט! די ואס קיניגע די זעהט מען נישט .מען זעהט מעהר נישט
וי דאס וואס זיי ווילען און דאס ואס זיי מאכען מיט די אנדערעי
פאר וואס בּאפעהלען זיי תּמיד? װוער װייס' פאר וואס! די מאסען
זענען בּודאי נישט גיקומען צו זייי' צוליבּ דעם פּשוטען טעם
ווייל זיי קענען זײ נישטי מען האט זיי פארנומען און מען היט זייי
איהר מאכט איז חוץ מדרך הטבע -זי איז פארהאןי יל זי איז
גיווען .-מען מון  --דאס איז דער פּשטי די פארמולעי די נשמה פון
דעם גאנצען ענין .און אז מען האט שין פארנומען די הענט'
יהאט מען שוין דערנאך פארנומען דעם קאפּ' און ימען האט בֹּא-
שאפען א גלױבּען
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 4זיי זאגען דיריע האט אנומעלט א גישריי גיטון איינערי וואס
איטלאכער פון די פּראסטע סאלדאטען האט גיהאלטען פאר א פּחיחת-
הכּבוד איהם אויסצוהערעןי 6זײי זאגען דירי אט דאס זאלסט דו
האבּען בּיי דיר אין קאפּ און אין הארצעןי ע
אנ'אומבּרחמנותדיגע רעליגיע פאלט פון זיי אראבּ איף אונז
אלעמען -זי האלט צונויף אלץ וואס לעבּט און אלץ וואס בּאשטעהט:
פּלוצים  דערהער איך גאנץ נאהענט לעבּען מיר' װי עמיצער
שטאמעלט אין א מין גסיסהי עפּעס אזוי װי איך וואלט גילעגען
צווישען מענשען .װעלכע מען האט דערשאסען אדער גיהאנגען לויט
דעם פּסק דין פון בּית דין .עס דוכט זיך מיר אבּ' אז איך זעה
יענעם .װעלכער האט זיך גיראנגעלט אויף דער מיט מתים בּאדעקטער
ערד .װי א פארװאונדעטער רוױבּ-פויגעל .און זיינע װערטער
דרינגען מיר טיף אין דער נשמה ארין .זיי זענען איצט א סך
קלארער און דייטלאכער .װי בּשעת זי האבּען נאך גילעבּטי זי
פאלען אויף מיר אן און דערלאנגען מיר א זעץ װי כוואליעס .וואס
זענען צונויפגיגאסען פון פינסטערניש און ליכטיגקייט.
 4די מענשען דארפען נישט עפענען די אויגען !עּ
,דער גלױבּען איז פּונקט אזא בּאפעהלי װי אל דאס אנדערע
אין דער סלזבּע!" האט גיזאגט דער פעלדפעבּעל מארקאסעןי ארומ-
שפּאצירענדיג צװישען די שורות סאלדאטען אין זיינע רױטע
הויזען .װי א בּלוטיגער כּהן פון דעם מלחמה-גאטי
ער איז גיוען גירעכט! ער האט אנגיכאפּט די קייט .בּעֹת ער
האט ארויסגעשריען דעם דאזיגען אמת קעגען דעם אנדערען אמת'
איטלאכער מענש בּאטייט עפּעס' אבּער עם-הארצות זונדערט אבּ
און יאוש צושיידט :איטלאכער קבּצן טראגט אין זיך גאנצע דורות
פון אבּגילאזענקייט און פארשקלאפונגי ער איז א קרבּן פון דער
שנאה און דער פארבּלענדונג .דער המון-מענש וועלכען איך זוך איצט,
צאפּלענדיג זיך אין מיינע פארפּלאנטערטע גידאנקען און אין דער
ארומיגער בּלאטעי דער ארבּייטער' װעלכער פארמעסט זיך קעגען
אנ'ארבּייט .וואס איז שטארקער פאר איהםי דער היינטיגער שקלאף
דער עבד כּנעני  --איך זעה איהם' אזוי װי ער ואלט גישטאנען
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פאר מיינע אױגעף אט געהט ער ארויס פון זיין קראםי אין דער
טיף פונ'ם הױף ער טראגט אויפץ קאפ א פירקאנטיג היטעל.
אין זיין שלעכט אבּגיגאלטער בּאָרד זעהט מען ארויס די זילבּערנע
פעדים פון אלטקייט :ער קייט און רויכערט זיין קויטיגע פּיפּקעי
מען הערט .װי זי פייפט .:ער שאקעלט מיטץ קאפּ און זאגט מיט
א גוטען און גיזונטען שמייכעל :
;מלחמות זענען תּמיד גיװען און דערפאר װעלען זיי אלע
מאל זיין".
און אלע מענשען ארום איהם שאקלען צו מיטץ קאפּ און
קלערען דאס אייגענע בּיי זיך אין הארצען .אין דער פינסטערער
גרובּ פון זייער נשמה .זיי האלטען זיך אן פעסט אן דער מיינונג,
וואס איז טיף פארווארצעלט אין זייער מוח' אז די װעלט קאן נישט
ווערען אנדערשי װי זי איז .זיי זענען געגליכען צו די שטיינער
פון בּרוקי וואס הגם איטלאכער פון זיי איז צוגעליטעװעט צו דעם
אנדערען איז דאך איטלאכער פון זיי אבּגיגרעניצט איינער פון דעם
אנדערען און פארשפּארט אין זיינע אייגענע ד' אמות .זיי מיינען
אז דאס גאנצע אלמענשלאכע לעבּען איז א גרויסער גיבּיי פון שטיין,
און זי פאלגען אין זייער פינסטערקייט אהן קיין שום חילוק איטלאכען.
וועלכער בּאפעהלט זייי און זייערע גידאנקען געהען נישט װוייט'
כאטש זיי האבּען קליינע קינדער .:און איך דערמאהן זיך' אז איך
אליין האבּ גיהאלטען דערבּיי .זיך אבּצוזאגען פון אלץ -און אחוץ
אלדעם  --דער ווייןי וועלכער פארפלייצט און פארטרינקט אלץי
די קיניגע אלין זעהט מען נישטי אבּער מען זעהט זיער
אבּשיין איבּער דעם המון:
מען װערט פארפיהרט פון פארשיידענע פארבּלענדענישען
א פארבּלענדטערי חלום איך.
מיינע ליפּען מורמעלן מיט א יראת-הכּבוד די שורות פון
א בּוך .וואס א יונגער מאן האט מיר אמאל פארגילייענט .בּעת איך
בּין נאך גיווען א קינד .איך בּין גיזעסען אנגישפּארט אן דעם קאנט
פון דעם טיש אין דער קיך' א פארשלאפענערי און דער יונגער מאן
האט גילייענט :
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אין א משך פון דורות האט
;ראלאנד איז נישט גישטארבּען
מען גיזעהען דעם דאזיגען פּראכטפולען עלטערזיידען' דעם קעמפער
צװישען די קעמפערי רייטענדיג איבּער בּערג און בּערגלאך דורך /
דאס קאראלינגישע און קאפּעטינגישע פראנקרייך .בּעת עס פלעגט

אנשטעהן אנ'אומגליק אויף די פעלקערי פלעגט ער זיך אוועקשטעלען .
פאר די אויגען פונ'ם עולם מים זיין שװערט אין זיין גלאנצפולער
איינגיבּויגען
קאסקע אלס א צייכען פון נצחון און גרויסקײט .
איבּער די צילאזענע גריווע פון זײן פערד און ואקלענדיג
זיך אזוי װי די ערד ואלט גיוען שכּור פלעגט ער זיך בּא-
ווייזען װי א מלאך פון מלחמה אױף דעם פייערדיגען קאנט פון
די אנגיצונדענע הימלען בּשעת גרויסע שרפות אדער איבּער דעם
שווארצען הויפען פון קאמף פּלעצער און מגפות .מען האט איהם
גיזעהען אומעטוםי בּאלעבּענדיג דעם אידעאל און די גבורות פון
די פארגאנגענע דורות .מען האט אים גיזעהען אין עסטרייך
בּשעת

די סכסוכים

צווישען

דעם

פּױבּסט

און דעם

קיסר' צװישען

די .

מאדנע פאלקס-בּאוועגונגען פון די אראבּער און די סקיטעןי צווישען
אלע יענע רייך-פארבּיגע ציויליזאציעסי' װעלכע האבּען זיך ארויפ-
גיהױבּען און אראבּגילאזט ארום דעם ים התּיכון -דער גרויסער
ראלאנד איז נישט גישטארבּען קיינמאל נישט* .
נאך דעם לײענען האט מיך דער יונגער מאן אנגיקוקט און
האט זיך גיפלייסט ארויסצורופען בּיי מיר א געפיהל פון אבּשיי בּנוגע
צו דער דאזיגער לעגענדעי
דאס

איז גיווען

מיין פאטער.

איך זעֵה

איהם

פּונקט וי ער איז 

אזוי וי
דאמאלס גיווען .אין יענעם אויסטערליש-װוײיטען אבענד.
באּילד שטעהט ער פאר מיינע אויגען -און איך דערמאהן זיך וי
שטארק איך האבּ פון דעמאלט אן גיגלױבּט אין די שיינקייט פון די
אלע דאזיגע זאכען .װייַל מיין פאטער האט עס מיר דערצעהלטי
מיין פאטער איז גיווען א שטאדטישער בּעל-הבּית פונ'ם אלטען
שניט :איך זעה איהם נאך װי ער זיצט אין דער נידריגער שטובּ
פון אונזער אלטען הויז אין דער גרינלאךווייסלאכער בּאלויכטונג,
וואס פאלט אראבּ
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פון די הויכע און שמאלע

פענסטערי

ער רופט

ט

'
ו

אויס:

;עס זענען

נאך פארהאן

אזוינע

פארנארטע

מענשעף

וועלכע

 מיינען אז עס װעט קומען א צייטי װען ענגלאנד װעט אויפהערעןמלחמה צו האלטען מיט פראנקרייך "-א גימעלי װעלכע איך פלעג
אמאל לאנג בּאטראכטען .לעבּט פּלוצים אויף פאר מיינע אױגען:
"אנגישפּארט אן דעם הילצערנען פּארענץ פון דעם אלטען האפען
שטעהט דער ים-רױבּער מיט א געזיכט וואס איז פארבּרוינט פון דעם
זאלציגען ים-ווינדי מיט אנ'אויסגעקרימטען רוקעף ואס זעהט אס
וי אנגיבּלאזענער זעגעלי און װייזט מיט דער פויסט אין דער ריכ-
טונג פון א שיפעל .וועלכע בּאוייזט זיך פון דער וייטענס .איינ-
גיבּויגען איבּער א הויפען פון בּאלקענסי וואס זענען בּאשמירט מיט
דזעגאכטסי זאגט ער נבואה' אז די שנאה פון זיין שטאם צו ענג-
לאנד װעט גידויערן אייבּיגי "
?רוסלאנד איז א רעפּובּליק !"--מען הױבּט די הענט אין דער הויך.
;דייטשלאנד איז א רעפּובּליק!* מען הױבּט די הענט אין
דער הויך:
וואס
און די גרויסע שטימען  -די פּאעטעף די משוררים'
האבּען זיי אונז גילאזט הערעןף די דאזיגע גרויסע שטימען! זי
האבּען גימאכט פּזמונים אין לױבּגיזאנגען לכּבוד די לארבּערסי נישט
וויסענדיג דעם גאנצען בּאטייט פון דער זאך :דו אלטער האָמער.
דו זינגער פון יענע אלטע משפּחוֹת' ואס האבּען בּאוואהנט די
בּרעגען פון ים און קוים גיקאנט אויסריידען א פּאר װערטערי דו
מיט דיין הדרת פּנים און דיין גרויסען קינדלאכען גייסטי מיט דין
טויזענד-יאהריגער פידעל און דיינע פּוסטע אויגען  -דוי ואס דו
בּיסט גישטאנען בּראש פון דער גאנצער דיכטונג בּיז היינטיגען
טאג! און איהר' טשערעדע פארשקלאפטע דיכטערלאך .וואס איהר
האט גילעבּט אין א צייט' װען גריסע מענשען זענען נאך גיוען
משרתים בּיי גרויסע פּריצים .איהר' וואס איהר האט גאר נישט נישט
פארשטאנען.

וואס

איהר

האט

נישט

גיקאנט

פארשטעהען

און איהר

לאקעיעס בּיי דעם קלינגענדיגען נצחון פון די היינטיגע צייטען
איהר בּארעדעוודיגע חנפושניקעס און טײערע עם הארצים' איהר
אומבּאוואוסטזיניגע פיינט פון דער מענשהייט!
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פארבּלענדענישען .יום-טובים' צערעמאניעסי וואס אמיזירען און
צוהיצען דעם פּראסטען המו ואס צומישען איהם מיט זײיערע
לעבּעדיגע און פרישע פארבּען .מיט דעם פינקלען פון די עפּאלעטען
און די שטערעןי וואס זענען די בּרעקלאך פון אונטער דעם מלכות
טיש .מיט דער קלאפּעריי פון די בּאגנעטען און די מעדאליען מיט
דעם קלארנעט .דעם טראמבּאן און דער גרויסער פּױיק צינדען זי
אן די מאסע און בּלאזען אויף דעם טייוועלשען פונק פון מלחמה אין
דער נשמה פון די פרויעןי װעמעס חושים װערען אזוי גרינג צו"
רייצט .און אין דער בּרוסט פון די יונגע לייטי וועלכע גלױבּען אין
היינט די טריאומף-טויערע .די
יעדער זאך מיט אזא התפּעלות.
מיליטערישע פּאראדעס אויף די בּרייטע פּלעצערי דאס מארשירענדיג
חילי וואס געהט אין תּהום אריין נאך דעם טאקט פון דער מויק,
ווייל דאס זענען יונגע און שטארקע מענשען און אלע די אױס-
גישרייען און אויסרופען לכּבוד דער מלחמה' און יענער שטאלץ,
וועלכען עס פיהלט דער פּראסטער מענשי װען ער האט די זכיה צו
פאלען כּורעים פאר די גרויסע ,די בּעליבּתּים . אט בּאװייזט זיך
א גרופּע פון רייטער .אויף דעם שפּיץ פון א בּערגיל; :וי שיין דאס
איז' מען ואלט גיקאנט מיינעי אז זיי לאזען זיך אויף אונז'"
"ס'ארא פּראכט דאס איזן דער דאזיגער העלדישער מלחמה-גייסט"
רופט זיך אבּ די פרויי דער שטענדיגער קרבּן פון אלע פארבּלענדע-
נישען .און דריקט דעם ארעם פון איהר בּאלייטער אין א קראמף-
בּאוועגונג . און אט ואקסט ארויס אנאנדער זעהונג פאר מיינע
אויגען .א בּילד פון צוהיצטע און ווילד גיווארענע מענשען -עס כאפּט מיר
אן בּא'ן גארגעלי עס שליידערט מיך אריין אין די פארסמטע אבּגרונדען
פונ'ם גיהנום :זיי זענען פארשרפהט!* ,זיי זענען פארשרפהט!"* שטא-
מעלט דער סאלדאט אהן אנ'אטעם וי זיין בּיקס פאר די צוריקלויפענדיגע
דיוויזיעס פון די דייטשישע סאלדאטעןי צוהיצטע און צונויפגע-
דריקט

איינער

צום אנדערען'

וועלכע מארשירען

פארויס

אונטער

דעם.

געטלאכען נעפּיל פון אלקאהאלי כּדי צו פארפלייצען די טאלען בּלויז
מיט זייערע לײבּער .און אט שוימען װידער ארויף שטיקלאכװייז
פאר מיינע אויגען גאנצע קיבּוצים פון מענשען און פארשיידענע
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פארמעס אהן קיין שום סדר איבּער בּאוואהנטע אבּגרונדען -װען
צװײ מאנארכעןי ארומגערינגעלט מיט זייערע בּליאסקעדיגע שטאבּען
רופען אויס אין דער אייגענער צייט פאר זײערע מאבּיליזירטע
גרעניצען  ,מיר ווילען ראטעװען אונזער פאטערלאנד!" האבּען
מיר דא צו טון מיט אנאומבּאגרעניצטע מאסע פון אבּגינארטע
מענשען און מיט צווייערליי אומבּאגרעניצטע מאסען פון קרבּנות'
צוויי אבּגינארטע אומענדלאכקייטען!
דאס איז עסי דער פאקטי אז די דאזיגע אויסרופען קאנען
אין דער אייגענער צייט ארויסגיזאגט װערען פּנים אל פּנים מיט דעם
הימעל .פּנים אל פּנים מיט דעם אמת' אנטפּלעקט פאר אונז דעם
גאנצען שרעק פון די גיזעצען .וועלכע פיהרען אונזי און די גאנצע
|
משוגעת פון די געטערי:
איך קעהר זיך איבּער פון איין זייט אויף דער אנדערער אויף
מיין גילעגערי כּדי צו פארטרײבּען די דאזיגע שרעקלאכע זעהונג
פון

פארשיידענע

פארשטעלענישעןי

דעם

פאנטאסטישען

שפּיעל'

וועלכער שטעהט אין א סתּירה צו דער גאנצער מענשלאכער לאגיק
און צום פּשוטסטען שכל הישר' און צו װעלכען עס פיהרען די
פּאסירונגען .-איך זוך ווייטער אין מיין היץ די פארבּלענדענישען!
וועלכע מאכען בּלינדי און אויך די פינסטערנישי דער ליגען קיניגט
מיט דיי וועלכע קיניגעןף אויסמעקענדיג אומעטום די גלייכקייט און
בּאשאפענדיג אומעטום דעם חלוקי עס איז נישטא קין אין
ווינקעלע אויף דער װעלטי ואו מען זאל קאנען נצול װערען פון די
ליגענס .װאו זענען זי נישט דא! די לאנגע שורה פון ליגענס'
וועלכע קייטלען זיך איינער אן דעם אנדערען אִי די קייטי די קייט.
דער
וואס איז אומעטום דא און װעלכע קיינער זעהט נישט!
גימורמעל און די גישרייען פלעכטען זיך און פּלאנטען זיך צונויף
דא און דארט ,לינקס און רעכטס' פארשטעלט מען זיך און מען
לייגט . דער אמת קומט קינמאל נישט בּיז צו די מענשען די
דעות דרינגען אדורך' פאלשע אדער צוקאליעטשעטע:
דא איז אלץ שיין און פיין און וואהל װי דיװעלט !:דא האט
אבּער איז
ןט
ער
קיינער קיין שום פּארזענלאכע פּניות נישט .-ד א
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אלץ פארקעהרט! אלץ וואס דא איז שיין און פיין .איז דארטען
,דער פראנצויזישער מיליטאריזם' פער-
מיאוס און מנוּולדיג.
שטעהסט דו מיך .איז נישט דאס אייגענע וואס דער פּרייסישער,
דער פראנציזישער מיליטאריזם איז פראנציזיש און
מחמת
די צייטונגען .דער פינס-
דער פּרייסישער איז פּרײיסיש"+
טערער נעפּיל פון די גרויסע פיהרענדיגע צייטונגען ווארפען זיך
אן אויף די גייסטער און וויקלען זיי איין אין א געדיכטען שלייערי:
דאס טאג-טעגליכע איבּערקייען פון דיזעלבּיגע זאכען פּענטעט די.
נשמה און דערלאזט נישט דערצו .אז זי זאל א בּיסעל וייטער
זעהען .און די קליינע .ארימע צייטונגען ווייזען פּוסטע ערטער דארט,.
וואו דער אמת איז צו בּולט גיווען אנגעשריבּען די לעצטע זאך,
וועלכע די קינדער פון די געפאלענע און פון די צוקאליעטשעטע'
קראנקע איבּערגעבּליבּענע וועלען זיך דערוויסען צום סוף פון דער
מלחמה וועלען זיין די מלחמה-צילען פון די אנפיהרערסי
מען שטעלט אוועק ראפּטום די פעלקער פאר א פארענדיגטען
פאקט .וועלכער איז אױסגיארבּייט גיווארען אין די פארבּאהאלטענע
מקומות פון די הויפען און מען זאגט זיי :וױבּאלד' אז עס איז
שוין סיי וי סיי צו שִפּעט' האסט דו קיין אנדער בּרירה נישט, :דו
מוזט הרגענען .כּדי אליין נישט דערהרגעט צו ווערען* מען בּלאזט
אויף אין דער לעצטער מינוט אנאויבּעראויפיגען פאל .צוליב
וועלכען דער פון לאנג אן איינגיהאלטענער כּעס האט זיך ארויסגי-
גאסען אין אנ'אנפאל ,און מען זאגט זיי* :אט איז די אמתע סיבּה פון .
דער מלחמה" עס איז א ליגען :די איינציגע סבּה פון דער מלחמה
דאס איז די פארשקלאפונג פון יענע .וועלכע מאכען זי מיט זייער
אייגען פלייש און בּלוט .מען זאגט זיי "לאמיר נאר אקארשט גע-
ווינען די מלחמה .און איטלאכער דעספּאטיזם װעט פארשווינדען וי
מיט א כּשוף .און אויף דער װעלט װעט גיועלטיגען דער שלום" 
עס איז א ליגען :אזי לאנג' װי עס װעט נישט אנשטעהען די /
מלוכה פון דעם מענשען .אזוי לאנג װעט קיין שלום נישט זיין אויף 
דער װעלט.

צי ועט אבּער דיאזיגע

מלוכה

קומען!

צי װעט

זי האבּען די צייט צו קומען .אזוי לאנג װי די מענשהייט איילט זיך /
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/
צו שטארבּען

מיט בּלינדע אויגען?

ווארום

די גאנצע

דאזיגע

רע-

|קלאמע וואס בּליאסקעט און פונקעלט קעגען דער זו אלע די דא"
ז|יגע טעמים און מאטיווען .אס מען טראכט אויס אויף דערוויילע,
אלע די דאזיגע טעמים און מאטיווען .ואס זענען שקר וכּזב .און
פון וועלכע קיין איינציגער דערגרייכט נישט די איידלע טיפענישען
פון די אלגימיין-מענשלאכע אינטערעסען .אלע די דאזיגע טעמים און
מאטיווען .וואס זענען לחלוטין נישט גינוג .פארמאגען פונדעסטווע-
גען און זיך גינוג כּוח אלץ טיפער אריינצוריקען דעם פּראסטען
מענשען אין א בּהמהשע עם-הארצותי כּדי איהם צו בּאפּוצען מיט
שטאהל און אייזען!
יענער רוח .מיט איהר נשמה פון א תּליף וועלכע האט זיך
ארויסגעריסען פון דעם נאך מיט גאלד בּאדעקטען קערפּער איף
דעם קאמף-פּלאץ האט דאן א זאג גיטון ,די תּורה פון דער גע-
שיכטע שרייבּט זיך נישט מיט שכל.י איינס פון די בּיידע :אדער
דער גיזעץ פון די קיניגען און דער אלטער וכּוח מכּוח די פאהנען
פארמאגען אין זיך א מין הייליגע קראפט .וואס שטעהט חוץ מדרך
הטבעי אדער די אלטע װעלט איז אױיפגיבּויט איף די פּרינציפּען
פון משוגעת".
ער ריהרט מיך אן מיט זיין שטיינערנער האנט און איך פּרוּו
זיך אפּצוטרייסלען פון איהם .כאטש איך ליג אויסגיצויגען אויף
דער ערד גיבּ איך דאך ערגיץ וואו א פאל און שטויס זיך אן עפּעס
א עפּעס אנ'אויסרוף הוזשעט מיר ארום די שלייפען און דונערט
מיר אין די אויערץ אזוי װי א הארמאט .אזוי וי א מענשי וואס
ראטעוועט זיך פון א צובּראכענעם שיף .טרינק איך זיך אין די
כוואליעס פון דעם דאזיגען גישריי:
4מען מוז! מען מוז! דו טארסט עס נישט וויסען!ע
דאס איז דער גישריי פון מלחמה דאס איז דער גישריי פון מלחמהי
נאך דער היינטיגער מלחמה .װעט זיך אנהױבּען אנ'אנדערעי
ימלחמות וועלען אלעמאל האבּען א קיום און וועלען תּמיד גרייט זיין
ווידער אנצושטעהען .אזוי לאנג וי זיי וועלען בּאשׂלאסען ווערען פון אנ-
דערע מענשען וי די .וואס מאכען זיי .אזוי לאנג ,וי זי וועלען בּאשלאסען
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ווערען פון אנדערע איידער די פינסטערע מאסען .וועלכע שמידען אויס
די בּאגנעטען! און בּאלעבּען זי דערנאך מיט זייער אטעם .די איי-
גענע סבּות האבּען די אייגענע פּועל יוצא'סי און כּמּעט אלע לעבּעדיגע
בּאשעפענישען דארפען אויפהערען צו האפען אויף בּעסערע צייטען.
וועלכע געשיכטלאכע קאמבּינאציעס וועלען ארויסרופען די
דאזיגע העכסטע שטורעמס .וועלכע נעמען מען װעט געפונען אין
יענע צייטען פאר די אידעאלען .וואס מען װעט ארויפלייגען אויף
די מענשען .קאן מען נישט וויסעױ די סיבּה װעט אומעטום אפשר
זיין די מורא פאר די אמת'ע פרייקייט פון די פעלקער .אױף קלאר
קאן מען נאר וויסען איין זאך :אז מלחמות וועלען זיין
די בּאוואפנונגען וועלען וואקסען איטלאכעס יאהר מיט א גיכ-
קייט און אנ'אימפּעט .אז עס װעט אזש אנהױיבּען פּינטלען פאר די
אויגען -עפּעס טרײבּט עס מיך גינוי צו רעכענעןף הגם איך שטעה
אויס דערבּיי בּיטערע יסורים .איצטער דינען מיר דריי יאהר אין
מיליטער  :אונזערע קינדער וװעלען דינען פינף .צעהן יאהרי
איצטער גיבּען מיר אויס צוויי מיליארדען א יאהר פאר הכנות צו א
מלחמה .שפּעטער װעלען מיר אױיסגעבּען צוואנציג' פופציג .אלץ
דאס ועט זין
וואס מיר פארמאגען װעט מען בּיי אונז צונעהמען.
א בּאנקראטי א ראבּונעק .די מלחמה האט אבּגיטויט די רייכקייט.
אזוי װי זי האט אבּגיטויט די מענשעף זי געהט אוועק מיט'ן רויך,
און מען קאן נישט אויסטראכטען מעהר גאלד װי סאלדאטען .היינט
קען מען שוין נישט רעכענען :מען קען שוין היינט גארנישטי א
דאס דאזיגע ווארט זעה איך
טריליאן א מיליאן מיליאנען---
אויפגעשריבּען אויף דער אומקלארער אויבּערפלאך פון דער וועלט :עס
כאפּט מיך אן אנ'אימהי ווען איך הױבּ אן צו פארשטעהען דאס
אומפארשטאנדלאכע פון דעם דאיגען ניען ווארט .וואס איז.
אקערשט גיבּארען גיווארען פון דער מלחמהי
די הכנות צו דער מלחמה פילען איצט אויס איטלאכעס וינ-
קעלע אויף דער ערד :זיי שלינגען אין זיך אריין אלע לעבּעדיגע
קרעפטען .זיי פארנעהמען אלע וויסענשאפטליכע אויפטואונגען און
די
אנטפּלעקונגען .די גאנצע ויסענשאפט און אלע גידאנקען
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שליטה איבּער דער לופט ,דאס גיוועלטיגען איבּער דעם וועלט-שטח'
פּטרט איצט אװעק אלע נאציאנאלע פארמעגענס .ווײיל די לופט-
נסיעות .וואס פאר זיך אליין זענען זיי א וואונדערליכע און טײיערע
פארגרעסערוננ פון די מענשלאכע קניניםי זענען תּיכֹּף אין אנהויב
בּיי די זשעדנע און רויבּערישע קרייזען גיווארען א פעטער בּיסען
אויף וועלכען מען האט זיך א ווארף גיטון .כּדיי אויסצונוצען זי
פאר אייגענע עגאיסטישע צילען .די צושטערונגס-גיצייג וועלען
אבּקאסטען אזא מטמון מיט געלד .אז אלע אנדערע הוצאות
װערען בּטל װערען בּרבּאי עס װעלען אױך בּטל וװערען
אלע שטרעבּונגען פון מענשלאכען גייסט און אלע בּאגרין-
דונגען פונ'ם לעבּען דאס װעט זיין דער סך הכּל פון דעם לעצ-
טען

מענשלאכען דורי

די קאמף-פעלדער זענען שוין צוגיגרייט פון לאנג א גאנצע
קאנטען .גאנצע מדינות ווערען בּאדעקט מיט איין איינציגע שווארצע
שטאט .מיט איין איינציגען מעטאלענעם קעסעל .אין וועלכען עס
בּאוועגען זיך אייזערנע בּרעטער און בּרענערדיגע אייזערנע שייטלאך.
דאס לאנד וװערט ארומגיגארטעלט מיט א שלל פון ועלדער מיט
שטאהלענע בּוימער און בּרונענס ,אין די בּרונענס ליגט א שוואר-
צע מאסע פון נעצען :דאס לאנד װוערט אדורכגעשניטען פון א וויל-
דען הויפען מיט צוגען .וואס ציהען זיך אין געדיכטע שורות אווי
ואו מען זאל זיך נישט
וי ראטעס סאלדאטען אין אנ'אטאקע-
א קעהר טו .אפילו ווען מען װיל שוין ערגיץ נישט קוקען
אפילו װען מען ויל אנטלויפען .אומעטום .אױף איטלאכען
פון ד" רעלסעס.
בּליאסקען ד"י העלע טאפּיפעדים
טראט
און עס הױבּען זיך אין דער הויך גאנצע סנאפּעס און קנילען
איף דער דאזיגער אומגליקלאכער ערד.
פון רויך-וואלקענס.
דער ערד פון שטראף און פּיין .הױבּט זיך אױף און לאזט זיך
אראבּ פון איין עק הימעל בּיז דעם אנדערען עק א גיב
פון מאשינעןי וואס איז אי פארפּלאנטערט .אז ער האט נישׂט
קיין בּאשטימטען נאמען .און אזוי מוראדיג בּרייט און גרויס .אז ער
האט נישט קיין בּאשטימטע פארם .פון מזרת בּיז מערב פלעכטען
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זיך צונויף אין דער הויך גאנצע בּינטלאך און קנוילען פון א
מיט בּינטלאך און קנוילען פון משונהדיגע קלאנגען .לאנגע און.
בּרייטע שטראהלען פון קאכעדיגען מעטאל שפּריצען אין דער היך.
וי די שטראהלען פון א פאנטאן .זײיער ליכט דערגעהט אזי ווייט.
װוױי דאס ליכט פון א בּאלייכטונגס-טורם .עלעקטרישע פונקען װוע-
רען נאכאנאנד אריינגעפיהרט או |איבּערגעריסען -איבּער דעם אלעמען
אּארג-
דערזעהט זיך אין דער ווייטענס די קינצלאכע גישטאלט פון ב
קייט .און אין דער טיפעניש :אונט ער דער ערד' קומט דאס
דאס אײיגענע!
אייגענע פאר .װי אױבּען .אויף דער ערדי
מאוימדיגע געשװבּעל און געגריבּעל -דא וי דארט .אונטען וי
אױבּען ציהען זיך גאנצע שיכטען מיט קעסעלס .:דאס ליכט פון די
פיינדלאכע פּראזשעקטארען קומט צו זײי נישט צו  דאס דאזיגע
ליכט איז אזוי שטארק .אז נאר די קיילעכדיגע גישטאלט פון דער
ערד קאן געבּען די מעגלאכקייטי זיך צו ראטעווען פון איהם'
די דאזיגע אומענדלאך גרויסע שטאט מיט די אומענדלאך-
גרויסע .נידעריגע .פינסטערע און גלייך-ווינקעלדיגע הייזער' דאס
איז גאר קיין שטאט נישטי דאס זענען קאמףוואגענס; :א קליינער
שטויס פון אינעווייניג  --און אט זענען זיי גרייט זיך א לאז צו טאן
אויף זייערע רעלסעס :די דאזיגע אומענדלאך-לאנגע שורה פון הארא-
מאטען ,איינגיגראבּען אין טיפע בּרונענסי אזוי טיף .אז זי דער-
געהען אזש בּיז צו די ווארימע גידערים פון כּדור הארץ .און שטעהען
דארט פעסט .א בּיסעל איינגיבּויגען װי דער טורם פון פּיוא :און

די דאזיגע משופּעדיגעי קרומע רעהרען .לאנג װי די קוימענס פון א
פאבּריקי אזוי לאנג .אז זייערע ליניעס פארלירען זיך אין דער
ווייטקייט .און וואס זעהען אויס וי די שופרות של משיחי דאס זענעי
גאר קיין האראמאטען נישט .דאס זענען מעהר נישט װי מאשינענ-
גיוועהרען .וואס װערען דערנעהרט און גישפּייזט פוו נאכא-

נאנד ארומלויפענדיגע אייזענבּאהנצוגען און זענען בּכּוח אין דער
נויטיגער מינוט אײנצועגבּערן גוואלדאוונע לעכער .גרויס און בּרייט
|
װי די בּערג.
אמאל האט א מלחמה אויסגיזעהען װי עפּעס אנארבּייט אין
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פעלד :היינט זעהט זי אויס װי אנ'ארבּייט אין שטאט אדער בּעסער
גיזאגט װי די ארבּייטען און א ריעזיגער פאבּריק -די מענשען
זעהט מען קוים ארויס :זיי ווערען אין גאנצען בּטלי אויף די ארומיגע
סטעזשקעס .אין די קעלערןי אויף די בּאװעגלאכע בּריקלאך און
פּלאטפארמעס ,בּיים פאלקי וואס איז אויסגישטעלט אין דער הױך
איבּער די אבּגרונדען  --זעהט מען א קופּקעלע בּלייכע .איינגי-
הויקערטע .שווארצע און פארשװיצטע
מענשען .ואס טרעטען
ארויס פון זייערע נאכט-גריבּער -דאס זענען זיי גיקומען אהערצו
ראטעװוען זייער לאנד .זיי האבּען זיך ערגיץ-וואו אין שפּאלט
פארגראבּען און אין דעם דאזיגען פארשאלטענעם װינקעלי פאר-
שאלטענער אײַדער יעדער אנעערער װינקעל איף דער װעלט .װאו
דער שטורם פייפט און וואיעט' קאן מען זיי זעהען אין די פאר-
טיפונגען פון די דאזיגע גלאטע ערד-האהלען קאן מען זעהען' װי
דער דאזיגע מענשלאכער מאטעריאל בּאוועגט זיך .װי די פארמשפּטע
שאטענס פון דאנטעס גיהנום -פאנטאסטישע פּאסען פון א גרויליגער
ליכטיגקייט .אזוי װי זיי וואלטען ארויסגיגאנגען פון די שפּאלטען
פון גיהנום .אנטפּלעקען פאר אונז זייערע לאנגע ליניעסי אויסגיצויגען
װי סטעזשקעסי קליינע' שמאלע און ציטערדיגע שטיקלאך נאכט.
וואס בּלייבּען בּרודיג און קויטיג אפילו בּיים העלען טאג און בי
דעם שיין פון דער זון -זיי זענען בּאדעקט מיט וואלקענס פון שטויבּ
און ערדי איבּער די קעפּ פון די דאזיגע פארמשפּטע .װעמענס
בּלאסע געזיכטער פארענדערן זיך נישט אונטער דעם בארג פון
אשי גיט עס אלע וויילע א ציטער און בּליץ אויף דעם שטאהלענען
הימעל .זיי ווארטען און הערען זיך צו צו דער דערהױבּענקייט און
דעם בּאטייט פון דעם דאזיגען בּרייטען און שװערען בּרומען
קעגען וועלכען זי קעמפען דא ,איינגימויערט אין זייערע לעכערי זי
וועלען שוין נישט ארויסקומען פון די די אמות .אין וועלכע זיי זענען
פארשפּארט .װי די אנדערע פאר זיי װעלען זיי איינזינקען
א-ין דעם תּהום פון דעם נישט-זיין .אוואו אלץ איז פולקאם .זייערע
גישרייען װעלען נישט אריבּערשפּרײזען די גרעניצען פון זיער
שטיקעל ערדי װי זיי װעלען נישט געהען װייטער פאר די גרעניצען
17

251

בּלײבּען צוגעשמידט

פון זייערע מיילער .זייער נצחון װעט
זייערע עלענטע קערפּערסי
איך פאהר איף א לופט-שיף .זיין גיבּיי איז אזוי גרויס'
אז ער פארטונקעלט דעם שיין פון דער זון .אזוי װי יענע װאָלקענס
פון פיילען .פון וועלכע עס רעדט זיך אין די מעשות פאר קינדער.
דאס איז א גאנצע ארמיע אין דער פארם פון א גִיװעלבּי די
דאזיגע פלאטע איז בּכּוח אראבּצובּריינגען אױף דער יבּשה .און
אומעטום .א מיליאן מענשען מיט אלץ ואס זיי בּאדארפען האבּען
צום לעבּען .מיט עטלאכע יאהר צוריק האבּען מיר גיהערטי װי עס
בּרומען די אעראפּלאנען .איצט מאכען יי אן אזא רעש און אזא -
געפּילדער .אז אלע אנדערע

קולות װערען

פארהילכט-

צו

זײיער אנט-

וויקלונג איז גאר נישט גוווען אזא אויסטערלישע .און פונדעסטוועגען
האבּען צוליבּ זי די טעריטאריעלע זיכערקייטען .װעלכע די
דורות האבּען גיפאדערט'
פון די פריהערדיגע
פאנטאסטען
אנגיווארען איטלאכע ממשות און איטלאכען בּאטייט :איך װער
גיטראגען פון דעם מוראדיג שװערען געװיכט פונ'ם מאַטאָר'
וואס איז טויזענט מאל שטארקערי װי ער איז שװערי און ועלכער
קלאפּט און הוזשעט אין דעם פרייען שטח און פילט אן מיט זײן
קלאפּערײי אלע מיינע איברים :איך זעהי װי עס װערען אלץ קלענער
און קלענער די בּערגלאך אויף װעלכע עס שויבּלען און גריבּלען
משונהדיג גרויסע האַרמאַטען און ועלכע זעהען אויס װי קעסטלאך
מיט שפּילקעס .איך פאהר אין דער הויך פון  0002מעטערי.
אבּער בּעת איך בּין אדורכגיפלױגען  א שמאלען קארידאר
צווישען צװויי װאלקענס האט מיך פּלוצים א שטראם פון לופט
א כאפּ גיטון .און איך האבּ זיך גימוזט אראבּלאזען אויף  0001מעטער
נידריגער .א שטראהל פון קאלטע לופט האט מיך אדורכגינומען
און א שניט גיטון װי מיט א מעסער -עס האט זיך פון מיר ארויס-
געריסען א שארפער גישריי .איך האבּ גיזעהען שרפות' איך האבּ
גיזעהען װי עס פּלאצען מינעס' װי עס ציהען זיך פון זיי גאנצע
גריוועס רויך .װועלכע צולעגען זיך אין גרויסע' לאנגע גיבּראכענע
ליניעס :זי זעהען אויס װי די האהר פון דעם מלחמה-גאט! איך האבּ
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גיזעהען די קרייזען .ליגענדיג איינע אין די אנדערע .און װעלכע
עס קומען צו אלץ נייע הויפענס פון מענשען פּינטעלאך .אין אלכסון
װי פּאראלעלאגראמס .ציהען זיך די בּאדעקונגען בּיז אין די
טיפענישען אריין .איך האבּ גיזעהען .װי דער פיינד האט אין א שרעק-
לאכער נאכט אלץ פארפלייצט מיט א שטראם פון בּרענעדיגע
פליסיגקייטען .איך האבּ גיזעהען יענעם פעלויגען און שוארצען
טאָל .װעלכער איז אנגעפילט מיט א ואולקאנישע לאװעי זי
פארבּלענדט די אויגען מיט איהר פלאמעדיגער ווייסקייט ,לגבּי וועלכער
די ראקעטען און די פונקען פון די שאסען זעהען אויס בּלאס:
דורך דעם דאזיגען שפּאלט זעהט אויס די ערד מיט איהר
פייערדיגען מיטעלפּונקטי אזוי װי זי וואלט גיווען דורכזיכטיג װי גלאזי
אין דער מיט פון דעם דאזיגען פלאמען-טייך שווימען ארויף לעבּע-
דיגע הויפענסי איינגיבּויגען אין דרייען װי די מלאכים פון כֹּף הקלעי
אנדערע װידער ראטעווען זיך און לויפען ארויף ערגיץ וואו אין דער
הויך .און קלייבּען זיך צונויף אין קופּקאלאך איף דעם שפּיץ פון
א בּערגיל איבּער דעם טאל פון קויט און טרעהרען :אױף דעם
אױיבּערשטען בּרעג פון די דאזיגע לאנגע און פארדעקטע אבּגרונדען.
וועלכע שאקלען זיך דורך די קלעפּ פון די עקספלאזיעס װי א שיף.
זאמלען זיך אן געדיכטעי חושכדיגע כמארעס.
די גאנצע כעמיע בּרענט אין א קינצלאכען פייער דורך די
וואלקענסי אדער צוציהט זיך אין סם-ליילאכער .ואס זענען גרויס
און בּרייטי װי גרויסעי בּרייטע שטעט :קעגען זיי קאן נישט בּאווא-
רענען קיין איין וואנדי קיין איין מויערי קיין איין גרובּי און צוי-
די אינ-
שען זיי איז דער רוצח אזוי װעניג נכֹּר װי דער טוט
דוסטריע פארטאפּעלט אט די דאזיגע פאנטאסטישע בּאַלוױכטונגען די
עלעקטריציטעט לאזט פאנאנדער איהרע בּליצען און איהרע דונערן --
זי שליידערט פון זיך ארויס איהר פארכּישופטע מאכּט .װי מען שליי-
דערט ארויס א שטיין.
אפשר ועט די אויסטערלישע מאכט פון דער רא אא.
פארענדערן דעם גאנצען אויסזעהען פון דער מלחמה :א בינטעל

פון כוואליעס װעט זיך אנזאמלען אין איין איינציג פּינטעלע; גאנצע
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רייפען פון עלעקטרישע פונקעןי קעגען וועלכע קיין זאך װעט ניש
קאנען בּאשטעהען .וועלען אנצינדען און צושטערען אויף זייער ועג
אלץ וואס איז מסוגל צו עקספּלאדירען; זיי װעלען איסרייסען ד
אויבּערפלאך פון דער ערד בּיז אין איהרע וארצלען אריין
זי װעלען פארשיטען מיט מאסען פון פארקאהלטע מענשען
אונטערערדישע אבּגרונדען .און אפשר װעלען זיי ארויסרופען.
ערדציטערנישען און ארויסרייסען פון די טיפענישען דעם אונטער..
ערדישען צענטראלען פייער װי א מינעראל.
מענשעןי װועלכע לעבּען היינט .װעלען עס נאך זעהעף און.
פונדעסטוועגען איז די דאזיגע זעהונג פון דעם אזוי נאהענטען עתיד.
מעהר נישט װי זעהר שואך פארגרעסערטע בּילדער וואס פליהען
אדורך דורכ'ן קאפּי עס פאלט אן א פּחדי װען מען בּאקלערטי אז
סך הכּל ארבּייט די וויסענשאפט מעטהאדיש זעהר א קורצע צייטי
װער
אחוץ דעם איז צושטערונג איינע פון די גרינגסטע זאכען-
קען די נייע מיטלען .וועלכע די וויסענשאפט פארמאגט אין זיך' װער
ווייסט .בּיז װי ווייט עס קאן דערגרייכען די קונץ פון פארסמען .װער
ווייסט :צי מען װעט אמאל נישט אויטנוצען די עפּידעמישע חולאתץ,
װי מען נוצט אויס די ארמיעס (אדער צי זיי װעלען נישט ארויס-
קומען פון די מחנות טויטע) .װער װוייסט וואס פאר שרעקלאכע מלחמות
די צוקונפט װעט אונז בּריינגען .אזוי אז מיר װעלען צוליבּ זי
לגמרי פארגעסען די היינטיגע -וארום די היינטיגע מלהמה האט
דאך סך הכּל אוועקגילייגט צוואנציג טױיזענד א טאג; :די היינטיגע
מלחמה האט דאך בּיז אהער אויסגיטראכט הארמאטעף ואס שיסען
אין גאנצען אויף מארחק פון נישט מעהר װי הונדערט און צואנ-
ציג קילאמעטער; די לופט-טארפּעדאס האלטען אין זיך סך הכּל
 1טאָנע; די אעראפּלאנען פליהען מיט א גיכקייט פון נישט מעהר
װי  052קילאמעטער א שעה; די היינטיגע מלחמה האט בּאשאפען
נישט מעהר װי טאַנקס און אונטער-וואסער שיפלאך .ואס שנידען
אדורך דעם אטלאנטישען אָקעאן; און די הוצאות פון דער דאזיגער
מלחמה אין איטלאכען לאנד האבּען בּיז אהער נישט דערגרייכט די הויך
פון די עשירותי וועלכע געפינט זיך אין די הענט פון פּריוואט-לייט'
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אבּער די איבּערקעהרענישעןי װעלכע מען קאן הײנט
:
פארויסזעהען .און ועלכע לאזען זיך בּאשרײיבּען נאך דורך ציפערן
וועלען זיין שטארקער פארץ לעבּעןף די אכזריותדיגע הריגות פון די
סאלדאטען װעלען האבּען א גרעניץ -אמת' רעכענען קאנען מיר
היינט נישט :אבּער דאס לעבּען װעט שוין פאר אונז רעכענעף עס
װעט קומען דער טאגי װען אלע מאנזבּילען װועלען אויסגיהרגעט װע-
רען -אבּער אויך די װייבּער און די קינדער .-אלע יענעי ועלכע
יהאבּען בּיז אהער נישט גינומען קיין חלק אן דעם בּזיונ'דיגען טויט
פון די סאלדאטען .וועלען אויך אויסגעהען .אין איינעם מיט דעם
כּדור הארץ .אויף וועלכען זײי האבּען גיטראטען -אבּער דערװיילע
נוצען זיי אויס דעם מאמענט .מיינענדיג .אז ער װעט דויערן אװי
לאנג װי זײי; פון איין דור צום אנדערען גיבּען זיי איבּער די
אבּול" ..--עס
מימרא; :נאך אונזער טיט מעג קומען אפילו מ
װעט קומען א צייטי און די מלחמה װעט אויפהערעןי װייל עס װע-
לען שוין מער נישט זיין קיין קעמפערי
די קומענדיגע צייט װעט זיין די צייט פון א גסיסהי .די גי-
לערנטע װענדען אן אלערליי קאמישע מיטלען כּדי צו דערגעהען
די סיבּה' װועלכע װעט פיהרען צום חורבּן פון אונזער װעלט .צִי
װעט עס קומען דערפו ואס א קאמעט װעט זיך צונויפשטויסען
מיט אונזער ערדי צי דערפון .וואס עס װעט װערען אלץ וייניגער
און קנאפּער וואסערי צי דערפון .וואס די זון װעט פארלאשען װע-
רען! זי האבּען פארגעסען יענע סיבּהי וועלכע איז נעהנטער פאר
אלע אנדערע און לייגט זיך מעהר אויפ'ץ שכל װי אלע אנדערע:
די מענשען װעלען זיך אליין אנטון א מיתהי
װער עס זאגט .אז מלחמות װעלען אלע מאל זיין אויף דער
וועלטי ווייס אליין נישט ואס ער רעדט .אזא מין מענש װערט
ער
גיפּלאגט פון אנ'אינעװעניגסטע קרענק  -די קורצזיכטיגקיט.
האלט זיך פאר א בּר-דעת אזוי װי ער האלט זיך פארנ'ארענטלאכען
מאן -אין דער אמתן איז ער פּונקט אזוי קליינקעפּעלדיג װי דער
רוצח אליין.
אויף דער פארבּרענטער ערד װעט זיך אנהױבּען א קאמף
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4
צווישען די וועלט-יסודותי נאכדעם װי די מענשען וועלען זיך האבּען
גיטויט איינער דעם אנדערען .וייל זײ זענען גיװען שקלאפען.
עבדים כּנענים .ווייל זיי האבּען אלע גיגלױבּט אין דיזעלבּיגע זאכען.
עהנלאך איינער צום/
ייוען
אלע
זענען
און װײיל זײי
צווייטען:
איך גיבּ א גישריי און מיר דוכט זיך אויס .אז איך דערשטיק
דעם דאזיגען געשרייי פארגראבּענדיג דעם פּנים אין א קישען
אלץ איז משוגעת -און עס איז נישטא קיין אין איינציגער!
וועלכער זאל זיך א הױבּ טוןי זיך דערוועגען און זאגען .אז נישט
אלץ איז משוגעתי אז עס איז נישט קיין מוז און אז די צוקונפט
איז נישט אזוי אומבּרחמנותדיג אומפארענדערלאך .וי דער עבר'
אבּער וויפיל מענשען װעלען זיך דאס געפינען .וועלכע זאלען זיך
דערוועגען ארויסצושרייען זייער ;ניין!?" פּנים אל פּנים מיט דעם
אלוועלטלאכען מבּול .וועלכער איז געבּליבּען דער איגענער זינט
די ערשטע טעג פון דער מענשהייט' װעלכער זאל זיך דערועגען
ארויסצוזאגען דעם שרעקלאכען און לאגישען פועל-יוצא :
ניין .די אינטערעסען פון די פעלקער געהען זיך נישט צונויף
מיט די אינטערעסען פון זײיערע איצטיגע בּעליבּתּים .זינט די
וועלט שטעהט זענען די מענשען איינגיטיילט אין צוויי פארשיידענע
און פיינדלאכע שטאמען :די גרויסע און די קליינע -די פריינד פון
די גרויסע זענען אלעמאל די גרויסעי הגם פון אױבּען אויף װייזט
עס אויס אבּיסעל אנדערשי .די פעלקער זענען אלעמאל די פעלקערי
דא אויף דער ועלט איז פארהאן איין איינציג פעלקעלע פון
פּאראזיטען און מנהיגים' און דאס דאזיג פעלקעלע איז אלעמאל דער
בּעל-נצחון .און אויף דער אנדערער זייט איז פארהאן אומעטום /
איין איינציג פאלקי און ער בּלייבּט תּמיד דער בּאזיגטערי
אפשר װעט דער גידאנק גאר ארויסקומען פון די טיפענישען
!י אין די אמאליגע צייטען אין די צייטען פון דעם ערשטען
ו
מענשען? ארום און ארום זעהט מען מעהר נישט וי חיות און א
כאאָטישע צונויפמישענישי דער שכל מוז גיבּארען װערען אויפ'ס נייי
ווייל קיין שכל איז שוין מעהר נישטאי
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גידאנק,

8ען מוז דיינקעןי אבּער נאר מיט דיין אייגענעם
מ
נישט מיט א פרעמדען!ע
דאס דאזיגע פּשוטע ווארטי א דין שטרויעלעי ואס ואקעלט
צווישען די צונויפגיפּרעסטע מאסען פון די סאלדאטעף שטראהלט
אריבּער אין מיין נשמה אלע אנדערע װערטער און גידאנקען -דײנ-
קען דאס איז גלױבּען אין דעריין .אז די מאסען האבּען בּיו אהער
גיטון אסך שלעכטס אהן זייער אייגענעם װילעף און אז די אלטע
אויטאריטע טען וועלכע זיצען פעסט אומעטום ,פיהרען די מענשהייט
אויף א פאלשען דרך און צושיידט אזעלכע זאכעף װעלכע לאזען
זיך בּטבע גאר נישט צושיידעןױ
עס זענען א מאל גיווען פּראכטפולע גישטאלטעי וועלכע הא-
בּען גיהאט אין זיך מוט :עס זענען גיװוען מענשעןי װעלכע האבּען
גיטראגען דעם אמתי מענשעןי וועלכע האבּען ארומגיטאפּט אין דער
פינסטערני'ש און דעם כאאָסי כּדי צו געפינען א װעג און צו דער-
שלאגען זיך צו א שטיקעל סדרי זיי אנטפּלעקען דאסי וואס מען
האט בּיז אהער נאך נישט גיװאוסט; באזונדער אבּער אנטפּלעקען
זײי דאסי ואס מען וייס שוין מעהר נישט' ואס מען האט
פארגעסען!
אבּער ואס פאר א בּהלה צװישען די שטארקע און צװישען
די מלוכותי צווישען די מעכטיגע און די מאכטען!
 4דער אמת איז רעוואלוציאנער! אװעק איהר טרעגער און
אנזאגער פון דעם אמת .איהר אויסטראכטערס'י אװעק פון דאנען!
איהר בּריינגט מיט זיך די אויבּערהארשאפט פון דעם מענשען!ע
דעם דאזיגען וארט האבּ איך שוין אנומאלט גיהערט' אין
א בּייזער נאכט .דאס איז גיװוען א שטילער אויסרוףי אין מיר האט
זיך אבּגידוכט .אז ער קומט ערגיץ פון דער טיעפענישי גישטאמט
האט ער פון יענעם גוסס מיט די צובּראכענע פליגלען ואס אין גי-
לעגען אין גיהאקטע וואונדען אויף דעם קאמף-פּלאץ און האט גי-
ארבּייט מעשים' אז די מענשען זאלען חלילה נישט אויפעפענען די
אויגען -אבּער איך האבּ איהם' דעם דאזיגען אויסרוף :שוין גיהערט
פון לאנג אן ארום מירי
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רעדט

מען אפט

װי

א מענש'

וואס יל און קאן עפּעס גרויסעס אויפטוןי בּאזונדער װען מען װיל
אונטערחנפענען דעם עולם .דאס איז אבּער מעהר נישט װי א פֹּא-
ליטיקעי כּדי איהם בּעסער אריינצוקריגען אין די הענט .די ואס
טראגען דאס ליכט פון דעם אמת די צווינגט מע אז זיי זאלען זיך
בּאהאלטען מיט זייער סטורקאץ -פון די דאזיגע פארחלומטע פּאר-
שוינען מאכט מען חוזקי .מען ריצט אױף זי אן א חברה ליצים
מיט זייער מעכאנישען? שטעכענדיגען און ווילדען גילעכטערלי
 6דיין גידאנק פון שלום איז סך הכּל א פוסטער חלום'
אנ'אוטאפּיע .אנוי זאגט מיר אקארשטי האסט דו פארהיט די מלחמה 1
מען ווייזט זיי דעם קאמף-פעלד מיט אלץ ואס געפינט זיך
אויף איהם'
4דו זאגסט אז מלחמות װעלען אמאל אויפהערען! גיבּ נאר
א קוקי דו שוטה איינער !ע
די זון פארגעהט און בּאגיסט מיט איהר פּורפּור-שיין דעם
אויסגעקרימטען בּרעג פון דעם הימעל .אויף וויפיעל עס קאן נאר פאר-
כאפּען דאס שוואכע אויג פון דעם מענשען:
4דו זאגסטי אז די זון איז גרעסער פאר דער ערד! גיב
נאר א קוק אהערי דו שוטה איינער !ע
און אחוץ דעם רודפט מען און לייגט אריין אין חרם די אלע .וועלכע
בּאשולדיגען דעם גאנצען כּישוף און דעם האקוס-פּאקוס פון דעם עבר און
דעם סם-המות פון די טראדיציעסי און די מיליארדען קרבּנות אליין
לאכען פון די רעוואלוציאנערען און שלאגען זייי ווען זיי קאנען נארי
אלע ווארפען אויף זיי מיט שטיינער' אלעי אפילו די וועלכע ליידען
אין איינעם מיט זייי אפילו די קרבּנות א מינוט פאר זייער טויט.
די בּלוטיגע סאלדאטען פון װאַגראַס האבּען געשריען קלאנג
לעבּען זאל דער קיסר" און די פארחושכטע און צרהדיגע גישטאל-
טען אויף די גאסען פּאטשען בּראוואי װען זי זעהעןף אז פון דעם
פּרוּוו צו העלפען דעם בּרודער האט זיך אויסגילאזט א בּוידעם :און
די אנדערעי אבּגילאזען מחמת אבּהענטיגקייט און יאוש' קוקען צו
און טענהן בּהסכּם מיט די פון אויבען* :נאך אונזער טױט מעג
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קומען אפילו א מבּול" -דאס דאזיגע װארט טראגט זיך ארום וי
א פאנטאסטישער און מוראדיג-שטארקער הויך איבּער די פעלדער'
דערפער און שטעטי ווארום די ואס בּרומען איהם אונטער זענען
כּחול על שפת הים' װי דער זאמד אױיף דעם בּרעג פונ'ם יםי א!
עמיצער האט שוין א מאל גיזאגט:
6יך האבּ צוטרוי צו דעם תּהום פונ'ם : 2
א
און איך?
איך .דער נארמאלער מענשי וואס האבּ איך גיטון דא אויף דער
װעלט? איך בּין גיפאלען כּורעים פאר יענע כּוחות' וועלכע האבּען
גיבּליאסקעטי און איך האבּ נישט גיזוכט צו דערגעהען דעם מקור,
פון װועלכען זיי שטאמען .און וואואהין זיי פיהרען .-ואו זענען בי
מיר גיווען די אויגען .וועלכע זענען מיר גיגעבּען גיווארען כּדי צו זעהען
מיט זייי וואו איז בּיי מיר גיווען דער שכלי װעלכער איז מיר גי"
געבּען גיווארעןי כּדי איך זאל פארשטעהען מיט איהם!
פאר חרפּה האבּ איך זיך פאנאנדערגיויינט אופ'ן קול ;איך
ווייס נישט!" און איך האבּ גאישריי גיטון אזוי הויך' אז מיר האט
| זיך אבּגידוכטי דאס איך כאפּ זיך אויף פון א שלאף -הענט נעה-
מען מיך ארוםי האלטען מיך צוי בּארוהיגען מיך .און װיקלען מיך
ווידער איין אין מיין ליילאך .מיר דוכט זיך אבּ' אז גאנץ נאהענט
פון מיר בּויגט זיך איבּער מיר א גישטאלט און אז א ליבּלאכע
שטים זאגט מיר עפּעס -מיר דוכט זיך אויס' אז איך האבּ דער-
הערט א שטים אין א ליבּען טאן אין װעלכען עס ציטערט אליבּ-
שאפטי וואס קומט פון ערגיץ ואו גאנץ ווייט:
פ4ארוואסי מיין טייערינקערי זאלסט דו טאקע נישט װערען
איינער פון די גרויסע שרייערס 1
איך פארשטעה נישט .:װער! איך! װי קום איך דערצו!
אלע גידאנקען מישען זיך בּיי מיר צונויף .איך גיבּ א פאל
צוריק * י י * * *  + - -אין מיינע אויגען בּלײיבּט דאך א בּילד פון
אנ'אייזערנער בּעטיל .אין וועלכער עס ליגט אויסגיצויגען א שטייפע
פארם .ארום בּעטיל ליגען אנדערע גישטאלטען .און אײנער
שטעהט און מורמעלט א תּפילה .אבּער דער פארהאנג פון דעֶר
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דאזיגער זעהונג איז װידער פארצויגען גיווארען -א גרויס פעלד עפענט
זיך איבּער'ן צימערי וועלכער פארשווינדט.
וואו זאל איך קאעהר טון די בּליקען! גאט! גאט  .--דאס
שטיקעלע תּפילה וואס האט אציטער גיטון אין מיינעת איערן האט
מיך גיבּראכט אויף דעם גידאנק פון גאט.
אויפ'ן בּרעג פונ'ם טייך האבּ איך דערזעהען ישוֹע הנוצרי
ער איז גיגאנגען איבּער דער סטעזשקע װי א פּשוטער בּשר ודם'
ארום זיין קאפּ אין נישט גיוען דער קראנץ פון שטראהלעף
ארום
מען דערקענט איהם נאר אן זיין בּלאסקייט און וייכקייט :
איהם ויקלען זיך פּאסען פון ליכט' זיי ליגען זיך איבּער
איהם און פלעכטען זיך צונויף .ער גלאנצט װי ער ואלט גיוען
אויפ'ן הימעל .אדער ער ואלט גישטאנען איבּערץ וואסערי בֹּהסכּם
מיט די בּאשרייבּונגען האבּען זיין בּארד און זיינע האהר א ויין-
קאליר ער בּאטראכט דעם אומענדלאך-גרויסען פלעקי וואס דאס
קריסטענטום האט גימאכט איף דער װעלטי' א שוארצען און
כאאטישען פלעקי ואס זיינע בּרעגען נעהמען אן נעבּען די בּאר-
װיסע פיס פון ישוע'ן א רױטע פארבּ און א מענשלאכע פארםי
אין דער מיט :לױבּגיזאנגעף קרבּנות .שורות פון גלחים און תּלינים
אנגילאדען מיט העקי פּיקעס און בּאגנעטען .איך זעה װי עס
שטויסען זיך צונויף אין קנוילען פון רויך צװיי ארמיעס' ואס
די צלמים אויף די מלבּושים פון די סאלדאטען פון דער ערשטער
ארימע האבּן אבּיסל אנאנדער פארם װי די צלמים אויף די מלבּושים פון
דער אַנדער ארמיע :און גאנץ נאהענט פון איהם זעה איך אויף א שטיק
לייװענט נאך א בּלוטיגען צלם .איך זעה גאנצע מחנות פון פּשוטע
מענשען ואס צוטיילען זיך אויף צװיי טיל .כּדי זיי זאלען זיך
בּעסער קאנען ממית'ן איינער דעם אנדערע -איך זעה װי פּאר-
שוינען מיט שפּיציגע היט פון ארכיבּיסקופּען דערנענטערן זיך
מיס גרויס שטאט צוליעבּ א שלום צו פּארשױנען מיט קרינען
און דאס אלץ פּאסירט איבּער די קעפּ פון די ארימע -גרויע שררות
און שווארצעי גנבהשע גלחים שושקענען זיך מיט די קיניגען
איך האבּ גיזעהען .װי דער מענש פון ליכטיגקייט און פּשטות
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מיט

האט אראבּגילאזט דעם קאפּ און איך פיהל װי ער זאגט
זיין אויסטערלישער שטים:
א4יך פארדין נישט דאס בּייזי וואס זיי טון מיר אן!ע
דער דאזיגער בּארױיבּטער אנטפּלעקער און אויפטוער מוז
צוקוקען צו דער אכזריותדיג-ווילדער גרויסקייט פון זיין נאמען
די היציגע און זשעדנע קרעמערס האבּען איהם .שוין לאנג ארויס-
געטריבּען פון בּית-המקדש און ארינגיזעצט די כּוהנים אויף
זיין ארט.
אין די דערפער זעהט מען קלויסטערסי ואס זענען צושטערט
גיווארען דורך די מלחמהי און עס קומען שוין אן מענשען מיט
לאָפּעטעס .און טראגען שטינערי כּדי צוריק אויפצושטעלען די
װענט .ער שטרעקט אס דעם שטראהל פון זיין ארעם און זאגט
מיט א קלארער שטים:
בּ6ויט נישט אויף צוריק די קלויסטערס .זײי זענען נישט
דאסי פאר וועלכע איהר האט זיי בּיז! אהער גיהאלטע בּויט נישט
אויף די קלויסטערס !ע
הילף קאן מען געפינען נאר בּיי דיי װעלכע מען פארמשפּט
אין שלום-צייטען צו קאטארגע און אין מלחמה צייטען צום טוט
זיי נויטיגען זיך אין קיין אנדער זאך נישט װי ליכט :הילף קאן
מען געפינען נאר בּיי די ארימעי
ווייסע גישטאלטען ווילען צוריקומען אינ'ם ווייסען צימערייי
דער אמת איז פּשוט .די ואס זאגען אז דער אמת איז פארפּלאנ-
טערט' האבּען א טעות; דאס איז נישט דער אמת  .--נישט ייט
פון מיר זעה איך א בּעט .אין בּעט ליגט א קינדי א יינגעלע
אדער א מיידעלע :-די אויגען פון דעם קינד זענען צוויי ליניעס  *.
אין דער דאזיגער שטובּ זענען מיר א מאל גיוען מיט מין
אלטער מוהמעןי מען וייזט איהר א לעבּען אין עשירות' אין מעהר
עשירותי מען וייזט איהר א שיין צוגעקליבּענעם נעסטי זי איז
מסכּים מיט א וייכקייט אין דער שטים :אבּער ארויסגעהענדיג פון
די דאזיגע פיינע און ציכטיגע צימערס זאגט זי אין דער שטיל:
;אין מיינע צייטען איז גיווען בּעסער" -איינמאל האבּ איך א ציטער
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גיטון מחמת איינס פון די פענסטערס איז גישטאנען אפען מיט
זיינע גרויסע טירלאך אין דער פינסטערניש :די פּוסטקייט' ואס
האט מיך גירייצט
האט זיך געפיהלט הינטער דעם פענסטער
און עפּעס מאדנע גיצויגען צו זיך -איינמאל בּיי נאכטי' האט זיך
מיר אויסגידוכט אז עס אִיז אפען גיװען אזש בּיז אין מין
סאמע הארץ אריין:
איך .מיין הארץ  - - -א בּרייט גיעפענטע הארץי וואס קיניגט
אין א שטראהלען-קראנץ פון בּלוט .דאס איןז מיין הארץ' דאס
איז אונזער הארץ -דאס הארץ .די וואונד .איך האבּ רחמנות אויף מירי
|יך זעה נאך אמאל דעם פאררעגענטען בּרעגי װעלכען
א
איך האבּ גיזעהען .אידער די צייט איז גיבּארען גיווארען און
איידער די דראמע האט זיך פאנאנדערגעװיקעלטי און די פרי
אויף דעם בּרעג פונ'ם ים -זי בּאקלאגט זיך' זי ויינט צװישען
דעם גיפלעכט פון די רעגענטראפּענס און די בּילדערי וואס בּייטען
איהר אויסזעהען אלע ויילע אונטער די פארגענגלאכע ואלקענסי
זי רעדט אזוי שטיל .אן איך פיהל' דאס זי װענדט זיך צו מירי
זי איז פאראייניגט מיט מיר .די ליבּע  - - -איך דערמאהן זיך:
די ליבּעי דאס איז אנ'אומגליקלאכער און אנ'אומגליקלאכעי
איך לאז ארויס א שטילען גישריי װי אנ'אקערשט ערשט
גיבּארענעס קינד און כאפּ זיך אויף'
אלץ איז בּלאס; בּלאסקייט .די וייסקייט וואס איך האב
פארויסגעשפּירט צװישען דעם גאנצען פּלאנטער און די אלע
ג|ישרייען .זי איז טאקע אין אמת'ן פארהאף א ריח פון עטהער
רופט בּיי מיר ארויס א בּילד פון א שרעקלאכען בּילד .אבּער אהן
קיין שום בּאשטימטע פארם .א וייסער צימער .וייסע װענט'
ווייסעי איינגיבּויגענע פרויען-גישטאלטען:
איך זאג מיט א טעמפּער שטים'
ע6פּעס האט זיך מיר גיחלומט א משונהדיגער חלוםיע
איך פיהר דערבּיי מיט דער האנד איבּער די אױיגען כּדי
איהם צו פארטרייבּען:
א רוהיגעי פעסטעי און צוגילאזענע שטים' א שטים פון
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א מענשעןי ואס קען מיךי און איך קען איהם נישטי רופט זיך אבּ:
4בּעת איהר זייט גילעגען אין היץ האט איהר גיארבּייט מיט
די הענט און מיט די פיס' בּאזונדער' װען עס האט זיך איך
אבּגידוכט' אז איהר פאלטי עּ
יא'ל ענטפער איך.

דער

פרירובשאלו געצן

אין
ך בּין װידער איינגישלאפען .פארינקענדיג
דעם תּהום פונ'ם כאאס' און איך האבּ זיך װידער
אויפגיכאפּט װי דער ערשטער מענש אויף דער װעלטי
איך ליג אין א בּעט .אין א שטובּי

ארום

איז שטיל

א טראגעדיע פון רוהיגקײיט און שטילקייט :דער אוסקוק איז
פארשפּארט פון אלע זייטען -דאס בּעט' װאו איך ליג װי א צו-
געשמידטערי איז א טייל פון א שורה קעגען אנ'אנדער שורהי
א לאנגער דורכגאנג ציהט זיך בּיז צו דער װײיטער טיר :הויכע
פענסטער :די ליכטיגקייט פונ'ם דרויסען װערט אבּגישוואכט דורך /
ווייסע פארהענגלאך .אט דאס איז אלץ :איך בּין פון תּמיד אן
דא גילעגעןי און דא װעל איך אויך פארענדיגען מיינע יאהרען:
אט האבּען װייסע פרויעןף מיט שטילע טריטי עפּעס גיזאגטי
איך האבּ אויפגינומען אין מיר דעם דאזיגען נייען גירויש און האבּ
איהם בּאלד װידער פארלוירען איינערי גאנץ אנגיטון אין וייסען
האט זיך אװעקגיזעצט לעבּען מיר' האט מיך בּאטראכט און
האט מיך בּאריהרט :זיינע אויגען האבּען א מאדנעם בּליאסקי ער
טראגט בּרילען:
איך שלאף .און דערנאך גיט מען מיר צו טרינקען
דער לאנגער נאכמיטאג װיקעלט זיך אבּ אינ'ם לאנגען
:
דורכגאנג.
אין אבענד צינדט מען אן די לאמפּעןף בּײי נאכט װערען
זיי פארלאשען -די לאמפּען .ואס הענגען אוסגיצויגען אין איין
שורה מיט די בּעטען און מיט די פענסטערי' פארשװינדען אין
לאמפּ נאר בּלײיבּט אין דער מיט .צו מיין רעכטער זייטי
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דער רוהיגער גייסט פון די זאכען ארום און ארום ליגט איף
אלץ ארויף דעם שטעמפּעל פון שטילקייט .אבּער די איגען זענען
בּיי מיר אפען און אין קאפּ בּיי מיר װערט ואס א מאל אלץ
העלער .איך בּאקום צוריק מיין בּאוואוסטזיין .צוישען די ליגענ-
דיגע גישטאלטען אין די בּעטען הױבּט זיך אן עפּעס צו בּאװעגעױ
דער דאזיגער גרויסער זאל ציהט זיך אי לאנג' אן מען זעהט
קיין גסוף} נישט .די בּעטעןף בּאצויגען מיט וייסע ליילאכער
שאקלען זיך און הוסטען .זיי הוסטען אין כּלערלײי טענער און
מיט כּלערלײי שטימעןף עס לאזען זיך הערען קרעכצען און זיפצען
פון אלערליי סארטען פעטעי טרוקענע און שארפע קרעכצעף עס
הערען זיך די פארשיידענסטע עטעמונגען:

אזוינע'

װעלכע בּלייבּען

שטעקען אין האלזי אזוינעי' װעלכע זענען אנגילאדען מיט ליחה
און װידער אזוינעי וועלכע געהען ארויס אין א זעגענדיג טא די
אלע דאזיגע פּארשוינען מיט זייערע אומרוהיגע בּאװעגונגען און
זייערע משונהדיגע דיבּורים .קענען זיך איינער דעם אנדערען
נישט .די בּעטען זיינען אבּגיזונדערט איינס פון דעם אנדערעףן
און קיין זאך פארבּינדט זיי נישט .אזוי װי איך זעה די גישטאלטען
פון די מענשען אזוי זעה איך זייער עלענטקייט און איינזאמקייט.
איך זעה פּלוצים' װי עס גיט זיך א ריהר אין דער נאכט א קיילעכ-
זי שטרעקט אס די הענט.
דיגע מאסע מיט א לבנהיפּנים.
טאפּט ארום די אייזערנע וענטלאך פונ'ם בּעטיל און זוכט איהר
װעג .דער בּויך פון דער דאזיגער מאסע איז אנגישוואלען און
אנגיצויגען װי א קרינאלינע; דאס העמד' מיט א שפּאלט איף
בּיידע זייטען װערט דורכדעם קירצער -זי שטעהט אױיף צװיי
קורצע זעהר דינע פיסלאך מיט א קאליר פון בינדפאדים .זי
דערגרייכט דעם שכנישען בּעטי ואס איז אבּגיטיילט פון מיר דורך
איין איינציגען צװישען-שטח .אױיף אנ'אנדערען שאקעלט זיך
א גישטאלט און רעגוליארנע בּאוועגונגעןף װי א ליאלקע -דאס איז
א נעגער מיט א גרויסען קאפּ אויף א דינעם האלזי דער הייזעריגער
קאנצערט פון די לונגענס און די גארגלען װערט ואס א מאל אלץ
שטארקער .עס זענען פארהאן חולאים' וואס הױבּען איף זייערע
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ארעמס און לאזען זיי היינגען איבּער דעם קאסטען פון זייער בּעטי
אנדערע ליגען פארגראבּען אין זייערע גרויע קאלדרעסי װען נישט
ווען טראגט זיך דורך דעם זאל מיני ואקעלדיגע רוחות .בּוֹיגען
זיך איין צווישען צויי בּעטען און דאן הערט מען דעם גירויש
פון אנ'אייזערנעם עמער .אין דעם שווארצען געשװבּעל פון בּלינדע'
וואס קוקען גלייך פאר זיך מיט זײערע נישט זעהענדיגע אױיגען
פון שטומעי וועלכע הוסטען זעהט זיך אין דער מיט פון דער זאל
די שװעסטער' אנגיטאן אין װייסעןף זי געהט ארום פֿון איין
שאטען צום אנדערען און בּויגט זיך איבּער די אומבּאװעגלאכע
גישטאלטען -דאס איזן די װעסטאלקעי װעלכע האלט אונטער דעם
פייער און לאזט איהם נישט אויסגעהעןי אױיבּ ס'איז נאר מיגלאך.
איך גיבּ א קעהר דעם קאפ אױיף מײן קישע לעבּען מיין בּעט
ליגט א קורצינקער פּארשוין אין א שװערען פארבּאנד .װען נישט
װען גיט ער זיך א זעץ אויפן בּעט' הױבּט אױיף קעגען דער
דער סטעליע זיין שפּיציגען קאפּי גיט זיך א שאקעלי און צונויפ-
דריקענדיג צװישען די שטייפע פינגער דאס שפּײ-גלעזעל און
די פלעשעלע מיט רפואות' הוסט ער וי לאײבּי איך ליג אֲזִי
נאהענט פון איהם' אז איך פיהל איבּער מיין געזיכט דעם שטורמ.
דיגען אָטעם פון זיין לײבּ און דעם ריח פון זיין אינעװייניגסטער
וואונד.
איך האבּ גישלאפען .הינט איז בּיי מיר דער קאפ קלארער
װי נעכטע -נעכטען זענען בּיי מיר די אױיגען גיווען פאַרצויגען
מיט א שלייער .היײנט זענען זײי פריש און שטעלען זיך אב
אויף אלץ וואס בּאוועגט זיך -א שטארקער אראמאטישער ריח כאפּט
מיך אן בּיי דער נאז; איך זוך צו דערגעהעף פון װאנען ער
נעמט זיך :פּונקט אנטקעגען מיר זיצט די שװעסטער איף דעם
קאנט פון א בּעט אין פולען שיין פון דער טאג-ליכטיגקייט און
רײיבּט מיט א מאסטש פארקאהלטע און קויטיגע הענטי גרויסע לאפּעס'
ועלכע די ערד פון דעם קאמף-פעלד האט שוין כּמעט בּאצויגען
מיט שימעל .דאס שטארק שמעקענדיג ואסעריל בּאדעקט מין
געזיכט מיט א פּארעי וואס איז געדיכט װי א שויםי
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די שווארצקייט פון די דאזיגע הענט וארפט אויף מיר
אן אנ'אימה .איך טו מיר אן א כּוה' נעם צונויף מיינע גידאנקען
און גיבּ א זאג אויפץ קול:
4אר וואס וואשט מען איהם נישט די הענט?ע
פ
מיין שכן פון רעכטסי דער קארליק מיטץ דיקען און שװערען
בּאנדאזשי הערט מיך א פּנים און שאקעלט צו מיטן קאפּי
איך קעהר אבּ די אױגען צו דער אנדער זייט .שעהן לאנג
בּאטראכט איך מיט אנ'עקשנות און מיט בּרייט אויפגימאכטע
איך האב /
מענשען .װעלכען
אנגישואלענען
דעם
אויגען
זיך אינ'ם זאל וי
אנוסטען גיזעהען בּיײי נאכט ארומטראגען
א בּאַלאָן.

בּיי נאכט

איז

ער

וייסלאך:

בּיי טאג

איז ער געלי

זיינע גרויסע אויגען זענען אנגיגאסען מיט געלקייט ער כארכעלט
און לאזט פון זיך הערען א גירויש װי אנ'אונטערערדיש וואסערי
ער שטויסט פון זיך ארויס זיפצעןי צונויפגעמישט מיט װערטער
און שטיקלאך פון װערטער .זיין געלבּלאך-בּרוױינער פּנים װערט
שווארץ פון א שטארקען הוסטען-אנפאל .ער הוסטי ער פייפט' ער
כארכעלט און שפּייט ארויס לאנגע פעדים פון איי-װייסלאך און
איי-געלאכלאך .זיין שפּיי-גלעזיל איז תּמיד פול' ער האלט זײן
אויסגידארטע און פארשװעבּעלטע האנד אויפץ הארץ .מען זעהט
בּאשיינפּערלאך .װי דאס הארץ קלאפּט און דריקט צונויף די שװאָ-
מיגע לונגען און די וואסער-גישוואולסט .וואס ציהט איהם פאנאנדערי
ער לעבּט מיט דעם שטענדיגען גידאנקען אויסצוליידיגען זיין בּויך'
וואס איז תּמיד פול .אלעװיילע בּאטראכט ער זיין אורינ-גלאז און
אין דעם שיין פון דער דאזיגער געלבּלאכער בּאלויכטונג דערזעה
איך זיין געזיכט .דעם גאנצען טאג האבּ איך זיך צוגיקוקט צו די
יסורים פון דעם דאזיגען קערפּער .זיין היטעל און זיין װעסטי וואס
פּאסען פאר איהם גאר נישטי הענגען אויף א טשוואק.
איינמאלי בּעת ער איז גילעגען אויסגיצויגען און האט זיך גע-
שטיקט הוסטענדיגי האט ער מיר אנגעװיזען אויף דעם נעגערי
וועלכער האט גיהאלטען אין איין שאקלען זיך' און האט מיר
גיזאגט:
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לער
גיבּענקט

האט

זיך גואלט

אנטון

א מיתה'

װייל ער האט

א הייםי ע

דער דאקטאר האט מיר גיזאגט' אז עס געהט כּשורהי איך
וואלט איהם גיוואלט בּעטען .ער זאל מיר דערצעהלען פון אלץי
וואס האט פּאסירט מיט מיר' אבּער האבּ איך דען גיהאט די צייט
דערצו ?
מיין שכן מיט'ץ שװערען בּאנדאזש האט זיך אין אבענד
ארויס גישלאגען פון זיינע רעיונות אין האט מיר גיענטפערט אויף
מיין פראגע פון היינט אין דער פריה צושאקלענדיג מיט'ן קאפּ:
;מען קאן איהם נישט װאשען די הענט .די בּלאטע האט זיך
אין זי צו שטארק איינגיגעסעף?" א בּיסעל שפּעטער האבּ איך
גימאכט א בּאװעגונג .איך האבּ אױפגיהױבּען דעם ארעםי ער
איז גיווען איבּערגיצויגען מיט א וייסע לייװענט :איך האבּ מין
ארעם כּמעט נישט דערקענט .-ער איז געוארען קלענערי אבּער
איך האבּ דערקענט די קמיע ואס איז גיהאנגען אויף מיין גילענקי
די דאזיגע קמיע איז מיר נאכגיגאנגען בּיז אויפ'ץ דעק פונ'ם אבּגרונד!
פונדעסטוועגען בּלייבּט מיין קאפּ שעהץ-לאנג פּוסט און אהן
קיין שום גידאנק -עס זענען פארהאן אסך זאכען װעלכע איך
| בּאנעהם זעהר שלעכט .וועלכע קומען און װערען בּאלד װוידער נעלם.
איך האבּ גיענטפערט אויף פארשיידענע פראגען בּעת איך זאג ;יאַ"
איז דאס מעהר נישט װי א זיפץ -אנ'אנדער מאל בּין איך נאך
פארפּלאנטערט אין בּילדער פון פעלדער מיט בּערגלאך און בּאקרוינטע
 .בּערג - מיינע אויערן זענען נאך פול מיט די קלאנגען פון די אלע
דאזיגע זאכען .און איך וואלט גיוואלט :אז עמיצער זאל קומען און
|
מיר פּותר חלום זיין:
עס הערט זיך א סקריפען פון מאדנע שיך .זי בּליבּען
שטעהען -איך עפען די אויגען -א פרוי שטעהט פאר מירי
װי איך דערזעה זיי אזוי פאל איך װידער אריין אין די אומ-
:
{ ענדלאכע אבּגרונדען .דאס איז די פרוי פון מיינע זעהונגען און
חלומות -איז מיין זעהונג אויפץ װאָהר? איך בּאטראכט זי מיט

בּרייט גיעפענטע אויגען-
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זי זאגט מיר:
א
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*אס בּין איךי ע
ד
אוֹן דערנאך בּויגט זי זיך איין און איז מוסיף מיט א ווייכקייט!
אין שטים.
א6יך בּין מאַרי דו בּיסט סימאָן ע
אהאי זאג איך .איך דערמאהן זיך טאקעי
איך חזר איבּער די טיפע װערטער' װעלכע זי האט אקארשט
ערשט ארויסגיזאגט .זי רעדט נאך מיט איהר שטיםי וואס קומט אזוי
װי פון דער װייטענס .איך הב זיך אבּיסעל אויף' איך קוק אויף
זי איז עס
איהר נאך אמאלי איך חזר איבּער איטלאכעס וארט.
אודאי :זי האט מיר דאס גיזאגט .אז איך בּין גיוען פארואונדעט
אין דער בּרוסט און אין דער היפט און אז איך בּין געבּליבּען ליגען
איך האב בּאקומען בּרייטע
3עג איינער אליין אויפ'ן פעלדי
ט
וואונדען האבּ פארלוירען א סף בּלוט' גיהאט אסך היץ און גיווען
שרעקלאך שוואך.
 6בּאלדי זאגט זי .װעסט דו שוין קאנען אויפשטעהעןיע
איך' װעלכער ליג װי א קלאָץ,
איך און אויפשטעהען!
סטארע זיך פארצושטעלען .װי װעל איך דאס שטעהען אויף די פיס'
איך האבּ פּחד און בּין שטארק פארחידושטי
מאַרי געהט אװעקי מיט איטלאכען טראט ואס זי דער"
נעהערט זיך צו דער טירי ווערט מיר אלץ קאלאמוטנער אויפ'ן הארצעױי
איך קוק איהר לאנג נאךי װען זי געהט אוועקי
אין אווענד הער איך .װי די דאקטוירים שושקענען זיך בּיים
ער איז װידער
בּעט פון דעם פּארשוין מיט'ן שװערען בּאנדאזש
צונויפגיקנויטשט און עטעמט רוהיגי מען זאגט גאנץ שטיל:
4ער װעט בּאלד שטאױבּען אין א שעה אדער צװיי שעה
ארום .ער געפינט זיך אין אזא מצבי אז מארגען פריה װעט ער שין
.
זיין צאופוילטער .מען דארף איהם תּיכֹּף אועקטראגעףע.
דערנאך לעשט
דאס װערט גיזאגט א זייגער ניין אין אבענד
מען אויס די לאמפּען אוןמען געהט אוועק .איך זעה איצט קײן אנדער
זאך נישט אחוץ איהםי װארום די איינציגע לאמפּי די נאכטלאמפּ
בּרענט לעבּען איהםי ער קייכטי ער בּאגיסט זיך מיט שוייסי ער
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גלאנצט װי אונטער א רעגען .די פארקאהלטע האהר פון זיין בּארד
שטארצען ארויס .די האהר פון קאפּ זענען צוגיקלעבּט צום שטערץ:
זיין שווייס האט א גרויע פארבּי
מארגען אין דער פריה איז זיין בּעט פּוסט און בּאצויגען מיט
פרישע וועש:
מיט דעם מענשען .וואס איז אויסגימעקט גיווארען פון דעם
בּוך פונ'ם לעבּען פארשוינדען אלע זאכען ואס זענען פארסמט
גיווארען דורך איהם'
אט דער װעט זיין דער -63טער' זאגט מיר דער קראנקער:
בּאַדינערי
איך קוק אין דער ריכטונג פוּן זיינע בּליקען .איך זעה דעם
פארמשפּטען מענשען -ער שרײבּט א בּריף  ער רעדטי ער לעבּט.
ער האט אואונד אין בּויך -ער טראגט דעם טױט אין זיך' וי
א פרוי טראגט דאס נאך נישט גיבּארענע קינד אין איהר שויס.
היינט בּייט מען איבּער די װעש -אנדערע חולאים זענען בּכּוח
זיך אליין אנצוטון .אנדערע װידער מוז מען העלפען בּיים אנטוף
איבּער די בּעטען הױבּען זיך אויף ארעמס און שטיקער װעש אזי
װי די סיגנאלען -אױף די נאקטע לײבּער בּאװייזען זיך לעכער,
צוגינייטע און פארריכטע שטיקער הוט סימנים פון פארהיילטע
וואונדען -איינער .בּיי װעמען מעַן האט אבּגעשניטען א גליעדי בּא-
ווייזט דעם אבּגיהאקטען אברי' ואס איז קליין און ראזא-פארבּיג
װי א נײ גיבּארען קינדי דער נעגער ריהרט זיך פון ארט נישט,
בּעת מען טוט אויס נאקעט זיין מאגערען קערפּערי װעלכער זעהט
אויס װי דער קערפּער פון א מין פליג .אנגיטון אין פרישע װעש
הױבּט ער װידער אן צו שאקלען מיטן קאפּ און צו בּאטראכטען.
נאכאנאנד די זון אין אפריקע .מען גראבּט ארויס פון זיינע ליילעכער
דעם פּאראליטיקער אנטקעגען מיר און טוט איהם אן נייע וועשי לכתּחילה
בּלייבּט ער אומבּאוועגלאך װי א קלאץ אין זיין פרישען ציכטיגען
העמדי דערנאך גיט ער פון זיך ארויס א הייזעריגען קלאנגי וועלכער
מיט
ציהט צו זיך צוֹ די אויפמערקזאמקייט פוֹן דער שװעסטער-
א צובּראכענע און פּוסטע שטים' מיט א שטים פון א ריידענדיגע
* 18
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מאשינע בּעט ער מען זאל ארויסנעהמען זיינע פיס' װעלכע האבּען
דערנאך בּלייבּט ער װידער
ויך פארפּלאנטערט אין די ליילעכער.
א פארגליװוערטער צװישען די בּרעטער פון זיין פּאראליזירטען
העלצערנעם גוףי
זי זעצט זיך אויף א שטוהלי מיר
מאַרי קומט אפט װידער.
בּיידע הױבּען אן אויסצודערצעהלען איטלאכעס פּיצעלע פון אונזער.
פארגאנגענהייט .זי בּריינגט מיט זיך א גאנצען פּאק מיט זכרונות
און דערינערונגען -מיין קאפּ הױבּט אן שטארק צו ארבּייטעןף 
 6דו ווייסט? אז פון דאנען איז גאר נישט אזוי ווייט בּיז אונזיע
די דאזיגע װערטער אנטפּלעקען פאר מיר דאס הויזי די גאסי
און רופען בּיי מיר ארויס א וידער-קול' װעלכער חזרט זיך
איבּער אהן אויפהערי .
היינט האבּ איך זיך אויפגעהױיבּען אויף מיין בּעט און האבּ
צום ערשטען מאל ארױיסגיקוקט דורכ'ן פענסטערי ואס איז זעהר
נאהענט צו מיר :צום ערשטען מאל האבּ איך דערזעהען דעם הימעל
און מיט איהם אגרויען היף .ואו עס איז קאָנטיג גיווען זעהר
קאלט .איך האבּ גיזעהעןי אז עס איז דאן גיווען א גרויערי גיוועהנט-
לאכער טאגי אזוי װי דאס לעבּען אזוי װי אלץי
די טעג פליהען איינער נאככ'ן אנדער בּיסלעכוייז בּין איך
אויפגישטאנען צווישען אלע מענשען ארום מיר' װעלכע גרייטען
זיך אויף א ניי לעבּען און זיפצען דערװוייל אין זײיערע בּעטען
אריינפאלענדיג אין דעם מצב פון קליינע קינדער :איך האבּ ארומ-
גיבּלאנקעט אין די זאלען און דערנאך אין דעם גערטיל פונ'ם הויף-
איצט דארף מען שין א טראכט טון װעגען פארשיידענע פארמאלי-
טעטען :דאס גיזונדװערען אין א חודש ארום קלייבּט זיך צונויף די
קאמיסיע פון דאקטויריםי וואס דארפען מיך ארויסלאזען:
איינמאל אין א מארגען איז מאַרי צו מיר אריינגיקומע כֹּדי
מיך אבּצופיהרען דערוויילע א היים .איך בּין דאן גיזעסען אין דעם
איװועזענע שקאלעי אונטער דעם גרויסען
הויף פונ'ם שפּיטאלי ג
זײיגער .דאס איז גיווען דער איינציגער װינקעלי װאו די שטראהלען
פון
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דער

זון זענען

צוגיקומען-

איך

בּין

גיזעסען

אין

מחשבות'ן.

צווישען א קאמפּאניע פון קאליקעס אויף קוליעס' פון פּארשוינען
מיט פארבּונדענע ארעמס און שטערענס אין צוריסענע קליידער און
אין שפּיטאל-כאלאטלעך -איך האבּ פארלאזען דעם היף .ואו עס
האבּען זיך מיט מיר גיטראפען אזוי פיל ואונדערלאכע פּאסירונגען
און נאכגיגאנגען מאַריף נאכדעם װי איך האב זיך גיזעגענט מיט
דער שװעסטער און איהר גידאנקט פאר אלץ -דער גלח פון אונזער
דאס איז
קלויסטער איז דא גיװען א סאניטעטס:אונטעראפיציער.-
גיווען דער אייגענערי וועלכער האט גיזאגט און גילאזט זאגעף אז
ער װעט אױיף זיך נעהמען א טייל פון אלע אבּקומענישען פון די
סאלדאטעןי מיט אלע אנדערע גלחים צוגלייך.

 6צי װוילסט דו צו איהם נישט קומען מיט א ויזיט?ע
מיך

פרעגט

מאַרײ

 6ניין? ע ענטפער איךי
דורך א שאטיגען װעג געהען מיר אנטקעגען דעם לעבּען
דערנאך הױבּט זיך אן דער גרויסער שליאך .מיר געהען שטיל.
מאַרי טראגט דאס קלומיקעל מיט די זאכען -די בּרעגען פונ'ם הימעל
זענען גלאט און דאס גיצעלט פונ'ם הימעל קלינגט שוין נישט מעהר
די פעלדער זענען
די ערד איז פלאך און שטיל
אלאק-
װי ג
פּוסט ארום און ארום מחמת דער מלחמהי אבּער די ליניעס פון די
אנאבּגוואשענער'
װעגען ציהען זיך גלייך און אלטפרענקיש-
א קלארער .מיט אנ'אויסגיגלייכטער נשמהי הגם אבּיסעל פארחידושט
דורך די ארומיגע שטילקייט און אבּיסעל אומרוהיג דורך די ארומיגע
רוהיגקייטי בּאמערק איך שארף איטליכעס פּיצעלע -צװישען מיר
און דער ארומיגער סביבה ליגט אלץ פריי און אפען אהן קיין שום
| מחיצה -מיר דוכט זיך אויס אז איך טראג אין מיר א נייעם גרויסען
שכל ,וועלכער איז נאך נישט אויסגינוצט גיווארען -מיר זענען שין
איצט גאנץ נאהענטי :אוֹן אט דערקענט מען שוין די סליאדעס פונ'ם
עברי וואס מעהר מען דערנענטערט זיך' אלץ מעהר שוימען ארויף
נייע פּרטיםי וואס דערמאהנען אן די אלטע צייטעןי און וואס איט-
לאכער פון זי בּאקומט באּאשטימטען נאמען :אט איז דער בּים'
ארומגערינגעלט מיט שטיײנער' אט זענען די פארלאזענע און
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איינגיהויקערטע שייערסי די קליינע ווינקלאך זענען פאר מיר פול מיט
זכרונות.
אבּער מארי קוקט אויף מיר מיט אנ'אויסדרוקי וואס לאזט זיך
גאר נישט דערקלערעןי
4דו בּיסט אזוי קאלט--.ע זאגט זי פּלוצים און גיט א ציטערי
|
א6בּער ניין'ע זאג איך' 6נייןיי-ע
מיר שטעלען זיך אבּ אין קרעטשמעי כּדי אויסצורוהען זיך און
עפּעס נעהמען אין מויל אריין .אז מיר זענען אריין אין די גאסען
פונ'ם שטעטיל איז שוין גיווארען שפּעט אין אבענד .מאַרי װייזט
אן אויף א מענשען .וואס געהט גראד דורכ'ן גאסי
 6הער ראַמפּאַי איז גיווארען אנ'עושר צוליבּ דער מלחמה ע
ארויי אנגיטון
און דערנאך בּאווייזט זיך די גישטאלט פון פ
אין ווייס און בּלױ .זי פארשווינדט בּיי א'נעק פון ערגיץ א הויזי
8דאס איז אַנטאָניאַ װעראָ .זי האט געדינט בּיי דעם רויטען
צלם .זי האט בּאקומען א מעדאל צוליבּ דער מלחמהיע
 6אי ע רוף איך זיך אבּי עס איז אלץ אנדערש גיווארעןיע
איצטער זעהען מיר שוין די שטובּי . דער מרחק צװישען דעם ראג
פון דער גאס און דער שטובּ װייזט מיר אויס עפּעס קלענער' וי
עס וואלט בּאדארפט צו זיין -דער פּלאץ פארץ הז פארענדיגט
זיך ראפּטום :ער האט א קירצערע פארם װי עס האט אין דער
אמת'ן בּאדארפט צו זיין .און אויך אלע דערינערונגען פון מין
און אט
פריהערדיגען לעבּען וייזען מיר אויס וי פארקליינערט.
איז שוין די שטובּ' אט זענען די חדרים .איך געה ארויף אויף די
טרעפּי און לאז מיך פון זיי װידער אראבּ .מאַרי שטעהט די גאנצע
צייט און קוקט זיך צו צו מיר .איך האבּ דערקענט אלע זאכען .אפילו
מיר זענען אליין אין
אזוינע .וועלכע איך האבּ נאך נישט גיזעהען
דער בּין-השמשותדיגער טונקעלקייט .אזוי װי אלע מענשען ואלטען
זיך צונויפגירעדט נישט צו קומען דעם גאסט פאר די אויגען
אט זענען מיר שוין אין דער היים'ע רופט זיך אבּ מאַרי
צום סוֹף.
מיר זיך זעצען איינער אנטקעגען דעם אנדערעןי
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וואס װועלען מיר איצט טון! ע
4ען װעט לעבּען י--ע
מ
 4מען װעט לעבּען -ייע
איך פארטראכט זיך :זי קוֹקט אוּיף מיר פון דער זייטי פאר:
בּאהאלטענערהייט .מיט יענעם סודות-פולען אויסדרוק פון פּחד'
וועלכען איך גיבּ זיך אלעמאל אונטער .אין איהר קוק בּאמערק איך
א בּאזונדערע פארזיכטיגקייט .אנ'אנדער מאל דוכט זיך מיר אויס.
אז זי האט פארװיינטע אויגען .איך טראכט װעגען דעם לעבּעןף
וואס איך האבּ געפיהרט אין שפּיטאל פון וואנען איך בּין ארויסי איך
טראכט װעגען דער גרױער גאס און װעגען דעם' ואס אלץ איז
אזוי פּשוט:
איין טאג איז שוין אװעקי און מיט אמאל איז אלץ װידער
גיווארען .וי גיווען .איך בּין װידער גיווארען דער אייגענערי וואס
פריהער .אַזוי װי עס ואלט גאר נישט פּאסירט .איך בּין מעהר
נישט א בּיסעל שוואכער און אומרוהיגער גיווארען -דער אמת איז אסך
פּשוטער געווארֶען -איך פרעג זיך נאך בּיי מאַריץ װעגען דעם אדער
וועגען יענגעם .מאַרי זאגט מיר; :דו פרעגסט אלעמאל :פאר ואס?
אקוראט װי א קינדי" איך רייד איצט װייניג .מאַרי איז עפּעס
אומרוהיג .מען זעהט בּאשיימפּערלאך .אז זי שרעקט זיך פאר מייןשווייגען און מיין שטילקייט .איינמאל זיץ איך אנטקעגען איהר
און רייד נישט אויס א לאנגע צייט קיין איינציג וארט -פּלוצים
פּארשטעלט זי זיך דאס געזיכט מיט בּיידע הענטי הױבּט אן צו ויינען
אויפ'ץ קולי און פרעגט מיך :
ו6ואס איז מיט דיר?ע
איך ווייס נישטי וואס איך זאל אויף דערויף ענטפערן:
 6מיר ווייזט אויס' זאג איך איהר צום סוף אלס א תּשובהי  6אז
איך זעה די וועלט .װי זי איז אויף אנ'אמתןיע
 6מיין ארים קינד!ע זאגט מאַרײ 
זי וויינט ווייטער:
דער דאזיגער אומקלארער צער נעמט מיך אָן בּיים האוצען יי.
עס איז טאקע אנ'אמתי אז אלץ ארום מיר איז פּלוצים גיווארען אזוי
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פּוסט און נאקעט .איך האבּ פארלוירען יענעם סודי װעלכער מאכט
איך פארמאג שון
דאס לעבּען אינטערעסאנט און פארפּלאנטערט.:
נישט יענע אילוזיעי

װעלכע לייגט א שלייער ארום אלע זאכען

און

גיט זיי צו אנ'אנדער פארם .יענעם בּרעןף יענעם בּלינדען און סטי-
כישען אימפּעט .װעלכער יאגט אונז פון שעה צו שעה און פון טאג
און פון דעסטװעגען נעם איך וידער איף דעם פאדים
צו טאג-
פון דעם לעבּען אויף דעם ארטי וואו איך האבּ איהם גילאזען .איך
שטעה גאנץ פעסט איף מיינע פיס' און װער שטארקער פון טאג
צו טאג .איך גיהער נישט צו דיי וועלכע פארענדיגען דאס לעבּען
נאר צו דיי וועלכע הױבּען אן דאס לעבּען אויפ'ס נייי
איך האבּ גישמאק גישלאפעןי איינער אליין אין אונזער בּעט:
מארגען אין דער פריה דערזעה איך קרײאָנען שטעהענדיג אין
ער האט מיר אוסגישטרעקט די ארעמס
דעם אונטערסטען חדר
אנטקעגן און מיר אבּגיגעבּען א בּרייטען שלום עליכם אויפ'ן קולי
נאכדעם װי ער האט מיר אנגיוואונשען אל דאס גוטסי האט ער מיר
|
אנגיהױבּען צו דערצעהלען אין איין אטעםי
פצִי האט איהר גיהערט' ואס עס האט זיך אבּיסעל אבּגיטון
אין שטאטראט? איהר קענט דאך מן הֹסתֹּם דעם פּלאץי װעלכער
רופט זיך אן דער קליינער יאנואר .און גידענקט דאך אודאיי אז
ער נעמט זיך בּארג אראבּ און װערט וואס וייטער אלץ בּרייטערי
דארף דארטען שטעהען א לאמטערנע און דערבּיי אויך א וועכטער-
הייזעלי בּיי וועלכע אלע װעלאסיפּעדיסטען בּרעכען האלז און נאקען:
אט האט זיך נישט לאנג איינער גיגעבּען א זעץ אן דער לאטערנע
און איז געבּליעבּען ליעגען א טויטער אויפן ארט -בּיז היײנט איז
מען נאך נישט דערגאנגעןי װער ער איז און ואס איז ער אזינסי
פארשטעהט איהר דאך שוין מהןֹסתּם' אז מען האט די לאמטערנע
איינגיווארפען .און איצט האט מען פארגישלאגען אויף איהר ארט
אנשלאגען א שילדעל מיט א התראה' כאטש אלע התראות װעלען
העלפען װי א טויטען בּאנקעס -װוארום איהר פארשטעהט דאך .אז
דאס ויל מען דאך מעהר נישט װי אונטערשטעלען א פיסעל דעם
בּירגערמייסטער  - - +ע אבּער קרײאָן רעדט צו דער ואנטי ואס
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מעהר ער דערצעהלטי אלץ מעהר דערוייטער איך זיך פון די אלע
אלטע שמאָכטעס -ער װערט אנשויגעף און איך שטעה װי א גולם
ער און מאַרײ זי בּיידע קוקען
און קאן איהם נישט ענטפערן-
מיך אן .איך גיבּ א זאג ?א'! ער הוסטי כּדי מיך נישט מביש
צו זיין און געהט בּאלד אװעק -עס זענען גיקומען נאך אנדערע
בּעלי-בּתּים פון שטעטיל .זיי ריידען פון זייערע גישעפטען און פון
די פּאסירונגען אין אונזער גאס -אין דער לופט טראגט זיך א הוזשערייי
ער אי גיפאלען .און יענער איז גיווארען אנ'אפיציער .און נאך
ד
אנ'אנדערער זיצט אין קאנצעלאריע :אנדערע װידער זענען נתעשר
גיווארען :נוי װי איז דאס עפּעס אין דער מלחמה?
זי רינגלען מיך ארום מיט אנאויספרעגענדיגע מינעי און
ווארטען אויף אנ'ענטפער פון מיין צד .און דערבּיי נויטיג איך זיך
אין אנ'ענטפער אין אסך אגרעסערען מאס װי זייי

דיי צתוינך
ס זענען שוין אװעק צוויי טעגי זינט איך בּין געקומען
צוריק אהיים :איך שטעה אויף אין דער פריה' איך טו
זיך אן און עפען די לאדענס -הײנט איז זונטאגי און
דאס זעהט מען אויף דער גאסי
איך טו אן מיינע פריהערדיגע מלבּושים -איך בּאמערק נישט
ווילענדיגי אז איך זוך זיך אױסצופּוצען װײל עס איז זונטאגי דאס

איז דער כּוח פון רגילות.
פארגלייכענדיג מיין איצטיגען בּילד אין שפּיגעל מיט דעם
בּילד .וועלכען איך פלעג אמאל אין איהם איבּערלאזען דערזעה איך
װי איך בּין אראב פון פּנים און װי מיינע בּאקען זענען איינגיפאלען.
איך געה ארויס אויפן גאסי איך בּאגעגען דעם און יענעםי
פרוי פּייאָ פרעגט מיך ויפיל שונאים איך האבּ שוין דערהרגעט.
איך ענטפער איהרי אז איך האבּ דערהרגעט מעהר נישט װי איינעםי
פּלוצים שפּרינגט זי איבּער אױף אנ'אנדער ענין -איך פיהל אז
צווישען איהרע פראגעס און מיינע ענטפערן איז דא גאר א קנאפּע
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יעהנלאכקייט .:זי פרעגט מיך בּוידעם און איך ענטפער איהר פּאליצע
אומעטום זעהט מען פארמאכטע גישעפּטען .אלעמאל דאס
|
אייגענע פארשלאסענע אויסזעהען פון דעם יום-טובדיגען טאג .לעבּען
דעם צושפּאלטענעם ועגווייזער וואלגערט זיך נאך אלץ די אלטע
'קעסטיל פון קאנסערווען .-איך געה אויף דעם פּערגיל פון שאטעניעי
ער איז פּוסט .דאס גאנצע פריהערדיגע לעבּען בּויט זיך פאר מיר
װידער אויף פון הויז צו הויז אין דער דאזיגער בּרייטער בּלאסקייט.
איך קום אראבּ פון שפּיץ בּערגיל .די אייגענע ליניעסי די איי-
גענע טענער .-דאס היינט און דאס נעכטען גליכען צואנאנד וי
צוויי פארבּיגע פּאסטקארטלאך .עס האט זיך קיין אין זאך נישט
אומגעבּיטען אויף איין האהר .:איך דערועה מיין הױז :דרי פער-
טעל פונ'ם דאך און פונ'ם פארנט :אזיסער שידער לויפט מיר
אדורך דורכ'ן לײבּ .איך פיהל אז איך האבּ האָלט דאס דאזיגע שטיקעל
ערדי און בּאזונדער מיין שטובּי
נישט שוין אבּער איז אלץ געבּליבּען װי גיװוען! נישט שױן
איז נישט צוגעקומען קיין שום נייעס! נישט שוין האט זיך קײן
שום זאך נישט אומגעבּיטען אחוץ מיר .אחוץ אט דעם מענשען וואס
געהט פּאוואליע אין זיינע בּרייטע בּגדים' מיט א פארעלטערט פּנים
|
און אנשפּארענדיג זיך אויף שאטעקיל?
אין דער אייבּיג פּשוטען ליכטיגקייט פון דעם טאג ליגט די
גאנצע סביבה א שטומע און אומפּראדוקטיווע -איך פארשטעה נישטי פאר
וואס איך האבּ גיהאפט אויף נייע אנטפּלעקונגען -מיין קוק בּלאנ-
קעט ארום אומזיסט אין דער אומענדלאכער ווייטקייטי
פּלוצים אבּער װערט דער הימעל פארטונקעלט דורך כמארעס.
וואס זאגען אן א נאהנטען שטורםי דער מארגען בּאקומט דאס
אויסזעהען פון אבענד :און צוליבּ דעם דאזיגען גרויסען בּין-השמשות
מיט זיין פארבּאהאלטענער הארמאניע װער איך שטארק צוגעצויגען
צום עולםי וועלכער בּאווייזט זיך איצט אויפ'ן גרויסען װעגי
אט די אלע פּיצינקע שאָטענס .ואס שיטען זיך אינציגװייז
אויף דער לענג פון דעם װעג' האבּען אלע איין װאוקסי און זע-
נען אבּגיזונדערט איינער פון דעם אנדערעןף פון דער װייטענס
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דערקענט מען ערשטי װי עהנלאך עס זענען די מענשען איינע צו די
אנדערע -און עס איז טאקע אנ'אמתי אז איין מענש איז גלייך צום
צווייטען .אלע זענען זי פון דעם איגענען מין פון דעם איגע-
נעם מאטעריאלי גיקנאָטען פון דעם אייגענעם טייג .דאס איז די איינ-
ציגע זיכערע זאךי וואס איך בּאקום ארויס.
און דער אמת איז אזי פּשוט' אזוי קלאר :דאסי אין ואס
איך גלױיבּי זעה איך אליין מיט מיינע אויגען
די גלייכקייט פון די אלע דאזיגע מענשלאכע פלעקעןי װעלכע
בּאווייזען זיך מיר אין דעם פינסטערען אבּשיין פון דעם שטורם'
דאס איז דאך אנ'אמתע אנטפּלעקונג! דאס איז דער אנהױיבּ פון
א קלארען סדר אין דעם פּלאנטער און אין דעם כאַאָס . װי קומט
עס אז איך האבּ בּיז אהער נישט גיזעהען דאס ואס איז אזוי גרינג
צו זעהען װי קומט עסי אז איך האב בּיז אהער גארנישט בּאמערקט
אזא מין בּאשיינפּערלאכע זאך! :אז עס איז נישט דא קיין שום
חלוק צווישען איין מענשען און דעם צוייטעף קיינמאל נישט און
אין ערגיץ נישט! און אז איך האבּ דאס דערזעהען און דערקענט.
האבּ איך זיך דערפרייהט .אזוי װי עס וואלט מן השמים אויסגיפאלען
אויף מיין חלק אויסצוגיסען א בּיסעל ליכטיגקייט איבּער אונז און
איבּער אונזער וועג.
דער קלאנג פון די גלאקען רופט אונז צום קלויסטער :דער
אומגיצאמט מיט נישט-פארטיגע בּנינים עס
קלויסטער איז איצט ר
גריבּעלט און שװיבּעלט ארוֹם איהם פון מענשען .-זי שטפּען זיך
אריין אין זיינע טױיערן
די ערדי דער הימעל ---גאט זעה איך נישט :איך זעה או-
מעטום' אומעטום דעם נישט-זיין פון גאט -מיינע בּליקעןף װעלכע
לויפען אדורך דעם שטחי קומען צוריק פארלאזענע -און איך האבּ
איהם אין ערגיץ נישט גיזעהעןי אין ערגיץ נישט .אין ערגיץ נישט'
אין ערגיץ נישטי
קיינער האט איהם קיינמאל נישט גיזעהעןי איך װייס  -איך
האבּ עס אייגענטלאך אלעמאל

גיואוסט  -אז מען קאן נישט

ווייזען דעם קיום פון גאטי דאס וואס מען רופט אן מציאות

בּא-

הבּורא'
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און אז כּדי צו בּאװייזען אז גאט איז פארהאן מוז מען שױן
אפריהער אין איהם גלױבּען .ואו װײזט ער זיך ארויסי װעמען
העלפט ער בּעת דעם חורבּן פון דער נשׂמהי װועמען ראטעװעט ער ארויס
פון עגמת נפשי יסורים און צרות? און טאמער האט זיך װען עס
איז אויסגידוכט .אז מען פיהלט איהם שוי אז אטי אט טאפט מען
איהם אן און מען נעהמט איהם ארום' צי איז דאס נישט גיוען
אלעמאל בּלױז דער נאמען פון איהם?! דער נישטזיין פון גאט
נעהמט ארום און דרינגט אריין אין איטלאכען מענשעף ואס קניעט
פאר איהם און איז מתפּלל צו איהם .װעלכער גארט נאך װעלכען
נישט איז פּארזענלאכען נסי ער דרינגט אריין אין איטלאכען דיינקער,
וואס זיצט איינגיבּויגען איבּער בּיכער און פּאפּירען אויסקוקענדיג
נאך א בּאווייזי כּדי איהם אויפ'סניי צו בּאשאפען ער דרינגט אדורך
דעם בּלוטיגען און האספולען ווידעראנאנד פון די רעליגיעסי ואס
בּאוואפענען זיך איינע קעגען די אנדערע דער נישט-זיין פון גאט
דעקט אריבּער װי דער גיצעלט פונ'ם הימעל די סכסוכים צוישען
גוט און בּייזי די ציטעריגע האפענונגען פון די צדיקים .די אומענד-
ליכקייט .ואס פילט מיך אויסי די בּית-עלמנ'ס מיט די גוֹססים' די
קאמף-פעלדער פון די אומשולדיגע סאלדאטען און די גישרייען פון
מענשען וואס טרינקען זיך .דער נישט-זיין דער נישט-זיין! אט
איז שוין הונדערט-טויזענד יאהר' װי דאס לעבּען זוכט צו דער-
ווייטערן פון זיך דעם טוט און עס איז נישט דא אויף דער װעלט
אזא פּוסטע און אומזיסטע זאך װי דעם מענשענס גישריי צו גאט,
נישט דא אזא זאךי װי זאל זיין אזוי ארויסגיווארפעןי און ואס זאל
געבּען אזא פולע השגה פון דעם נעכטיגען טאג און דעם פאראיאהרי-
'
גען שנייי
וי קומט עסי אז איך האבּ אבּגילעבּט בּיז אהער נישט פארשטעה-
ענדיג .אז איך האבּ גאט נישט גיזעהען? איך האבּ גיגלױבּט .װײיל
מען האט מיר גיהייסען גלױבּען און מיר דוכט זיך אויס .אז איך בּין
קאפּאוו אין קיין זאך אויף דער װעלט נישט צו גלױבּען נאר דערפאר
ווייל מען הייסט מיר גלױבּען .און דערפאר ווייל איך פיהל מיך פריי.
איך לעהן זיך אן אויף די שטיינער פון דער נידריגער מיער
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אויף יענעם ארט .ואו איך האבּ זיך גיפלעגט אנצולעהנען אין די
פריהערדיגע יאהרען בּשעת איך האבּ נאך גיהאלטען פון זיך און
גימיינט אז איך פארשטעה עפּעסי
מיין קוק פאלט אנידער אויף די פאמיליעס און די יחידים .וועל-
כע איילען זיך גיכער צו דער שווארצען טױער פונ'ם קלויסטער .צו
דעם פינסטערין שטח פונ'ם קלויסטער-שיף מיט זיינע ווייהראך-וואל-
קענס .זיינע ליכט-רעדער .זיינע פארבּיגע מלאכים און זיין גיװעלבּ
וואס האט אין זיך אבּיסעל פון דער פּוסטקייט פונ'ם הימעל.
עס ווייזט זיך מיר אויס ,אז איך בּין נעהנטער גיווארען צו די
בּאשעפענישען; צװישען די פארבּיילויפענדיגע בּילדער פונ'ם טעג-
לאכען לעבּען דערקען און אונטערשייד איך געוויסע טיפענישען  :אמאל
דוכט זיך אויס ,אז מיין בּליק שטעלט זיך אבּ על פּי מקרה אויף די
פולקייט און ריינקייט פון איין איינציג בּאשעפעניש צוװישען טויזענד
אנדערע :איך פארטראכט זיך אפט װעגען דעםי ואס מען רופט אן
א שטיל  .און רוהיג לעבּען און עס װייזט זיך מיר אויס' אז מען
קאן די װוירקליכקייט אויסדריקען אין עטליכע װערטער .און אז דאס
וואס מען רופט אן א קליין .שטיל און רוהיג לעבּען איז פול מיט הא-
פענונגעף בּענקענישען .אומענדלאכער מיה און ארבּייטי און לאנגע
טעג און יאהרעןי
איך הויבּ אןן צו פארשטעהעןי פאר וואס מען וויל גלױבּען אין
גאטי און מהאי טעמא פארשטעה איך פאר וואס מען גלױבּט אין איהם.
װיבּאלד מען הייסט גלױיבּען:
זיצענדיג אנגישפּארט אן דער מויערי דערמאהן איך זיך אן דער
פרוי .וואס האט אמאל גיזאגט דא אויף דעמזעלבּיגען ארט:
פאט די א גלױבּט נישט אין גאט! דאס איזי יל זי האט
נישט קיין קינדערי אדער ווייל זי איז קיינמאל נישט גיווען קראנקיע
און איך דערמאהן זיך אויך .װי אפט עס איז מיר אויסגיקומען
צו הערען:
אז עס וואלט נישט גיווען קיין גאט אויף דער וועלט .וואלט מען
שוין גאר נישט גיקאנט אויסהאלטען!* עס איז נישט דא קײין אנדער
בּאווייז פאר דעם קיום פון גאטי װי דאס בּאדערפענישי 4גאט דאס איז
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א נאמען פאר אלץ וואס פעהלט אונז .דאס איז אונזער חלום' אונזער
תּפילה .אל דאס גוטס פארלייגט מען אין קומענדיגע' אומבּאקאנטע
צייטען .די צרות פארשטופּט מען ערגיץ אין אומענדלאכע וייטקייטען
אלע סתּירוֹת לייזט מען אויף אין אנ'אומבּאשטימטע פארשטעלונג,
למעלה מן השכל .אבּי מען גלױבּט אין אגעצקע .ואס איז בּאשאפען
גיווארען דורך א ווארטי
און איך .,װאו האלט איך אין דער װעלט! איך האבּ זיך
אויפגיכאפּט פונ'ם רעליגיע-דרימעל .דאס איז גיווען אחלום -איינמאל
אין א פריהמארגען האבּען זיך מיינע אויגען גיעפענט .כּדי איך זאל
:
מיט זיי מעהר גאר נישט זעהעןי
גאט זעה איך נישט .אבּער איך זעה דעם קלויסטער .און איך
זעה די גלחים -און אין דער דאזיגער רגע אנטפּלעקט זיך פאר מיר אנ'אנ-
דערע צערעמאניע אין אנ'אנדער ריכטונג  :א תּפילה לכּבוד דעם הייליגען
יעגער סענט-היבּער אין דעם פּריצישען פּאלאץ -אנשפּארענדיג זיך
אויף מיין איילענבּויגען .טו איך זיך אין גאנצען אריין אין דער בא"
טראכטונג פון דעם דאזיגען בּילד .לעבּען רייכע פּריצים' אנגיטון אין
מיליטערישע יעגער-מלבּושים :מאנזבּילען און װייבּער .שטעהען אויף דעם
גאניק פון א פּאלאץ גלחים בּאפוצט מיט פליטערלאך .אנגנטון אין
קאמעדיאנטסקע קליידער און האלטען אבּ אתּפילה מיט גרויס פּאראדז
אנטקעגען זיי שטעהט דער פּראסטער עולם .װעלכען מען האלט אבּ
פון די פּני דורך אויסגיצויגענע שטריקלאך .און דאס דאזיגע בילד,
אין וועלכען איך זעה .װי די דינער פון דער געטליכקייט בּענטשען די
בּיקסען .די גייעג-מעסערס און די אנגיבּונדענע הינט .װײזט מיר אן
שארפער װי מיט װערטער אויף דעם מרחק .וועלכער שיידט אבּ דעם
היינטיגען קריסטליכען גלױבּען פון דער קריסטוס-תּורה .אויף דעם אב"
גרונד .װועלכער ליגט צװישען דער הײליגעױ און פּשוטער התחלה
פונ'ם קריסטענטום און צווישען דעם בּאגולטען שימעלי וואס איז אוין
איהם אנגיוואקסען -דאט וואס איך זעה דאי איז אומעטום -דאס וואס א?
קליין ,איז גרויסי
די כּוהנים און די תּקיפים האבּען אלעמאל גימאכט יד אחתי איצו
איז מיר אלץ קלאר .די רעליגיעס צושטערען אײנע די אנדעה"
286

מחמת זיי זענען עטלאכעי זי צושטערען אלץי ואס האלט זיך אויף
זייערע לעגענדעס .אבּער די מנהיגיםי וואס אויף זיי האלט זיך די גאנ-
צע מאכט פון דעם געצקעי צווינגען די מאסען צו גלױבּען .זי בּאהאל-
טען דאס ליכטי דאס זענען מענשעױי וואס פארטיידיגען זייערע מענ-
שלאכע אינטערעסען :דאס זענען תּקיפים .וואס פארטיידיגען זייער
שליטה.
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קוקט אויף מיר װי א שוואכע מאמעי וואס ציטערט וועגען איהר קינד.
די דאזיגע אומרוהיגקייט ועגען מיר בּארוהיגט און טרייסט מיך.
איך ייז איהר אן פון אויבען אויף דעם יום-טובדיגען עולםי און
זאג ארויס א פּאר בּיטערע ווערטער מכּוח די נארישקייט פון די דאזיגע
מ
ענשען .וועלכע פארזאמלען זיך אין דעם קלויסטער תּפילה צו טון.
ד
א
ס
א
י
ז
ד
א
ך
א
ר
ו
י
סגיווארפען .:אנדערע פון זיי גלױבּען אויף אנ'אמת,
אנדערע אבּער טוען נאך.
מארי זוכט נישט
א
ו
י
ס
צ
ו
פ
א
ר
ש
ע
ן
ד
ע
ם
תּוך פון רעליגיע.
* אי * זאגט זיי
+
א
י
ך
ה
א
ב
ּ
וועגען דעם קיינמאל נישט גיטראכט :מען
ד
ט
האט מיר תּמיד גירע פון גאטי און איך האבּ אלעמאל אין איהם
גיגלויבּט .אבּער ווייסען ווייס איך נישט  .--איך װײיס מעהר נישט
װי איין זאך'י? איז זי מוסיף .בּאטראכטענדיג מיך מיט איהרע בּלויע
אױגען א
+ז מיר נויטיגען זיך אין אפאנטאזיע ,אין אנ'אילוזיע - דאס
פאלק נויט
י
ג
ט
ז
י
ך
א
י
ן
ר
ע
ל
יגיע ,כּדי ער זאל קאנען מקבּל בּאהבה זיין
די צרות
פ
ו
נ
'
ם
ל
ע
ב
ּעןף די קרבּנות 2 ...-
281

און בּאלד הױבּט זי װידער אן מיט אשטארקערען טאז אין איהר
יא
שטים : 8אין רעליגיע נויטיגען זיך די אומגליקלאכעי כּדי זי זאלען זיך.
נישט מיאש זיין פונ'ם לעבּען -אפשר איז דאס טאקע אנארישקייס
אבּער אז מען װעט פון זיי צונעמען די אמונה .טא ואס װעָט זײ
בּלײיבּען ?5
די גיוואהנטלאכע ,נארמאלע און גוטהארציגע פרוי .וועלכע איך
האב דא איבּערגילאזט .טענהט אז מען מוז האבּען אנ'אילוזיע .זי האלט
זיך אן מיט אלע כּוחות אן דעם דאזיגען גידאנקי זי װיל פון איהם
נישט אבּלאזען .זי נעהמט זיך אן פאר די אומגליקלאכע .און אפשר
רעדט זי פון זיך אליין ,אפשר הָאט זי נאר רחמנות אויף מירי
אומזיסט טענה איך :
=אבּער בּשום אופן נישט פאנטאזיעס .אילוזיעסי בּשום אופן נישט
ליגענס  - - .ווארום דעמאלט װייס מען שוין גאר נישט ואוהין מען
געהט און וואו מען האלט אין דער וועלט .ל

זי שאקעלט מיט'ן קאפּ צום צייכען .אז זי איז נישט מסכּים.
איך װער אנטשוויגען פאארמאטערטער .איך גיבּ זיך נישט
אונטער אונטער דער אלמעכטיגער סביבה :מיין קוק אנטפּלעקט אומעטום
נישט ווילענדיג דעם פאלשען גאט און די פאלשע כּוהנים.
שטילערהייט קומען מיר צוריק אין שטאט אריין .יע מיר דוכט
זיך' אז אלע די פאנטאזיעס און אויסטראכטענישען .װעלכע מען האט
אנגיזאמעלט איבּער אונזערע קעפּ .זענען דער בּעסטע מקום מקלט
פאר דעם שׂלעכטס אין לעבּען איך בּין נאך לעת עַתֹּה גאר נישט,
איך בּין נישט מעהר װי גיוֹוען .אבּער איך טראג אין מיר דאס בא"
דערפעניש נאך דעם אמתי .איך חזר תּמיד איבּער פאר מיר אליין
אז עס איז נישט דא קיין זאך ,ואס זאל שטעהען חוץ מדרך הטבע'
אז קיין זאך פאלט נישט אראב פונ'ם הימעל .אז אלץ ליגט אין אונז
אליין ,און װענדט זיך נאר אן אונז .גישטארקט דורך דעם דאױיגען
גלױיבּען נעהם איך ארום מיט מיינע אויגען די פּראכט פון דעם פּוסטען
הימעל און די פּוסטע פעלדער .דעם גן-עדן פון דער מיגלאכען ועלט:
פארבּייגעהענדיג פאר'ן קלויסטער גיט מיר מארי א זאגי אזוי
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וי מיר וואלטען אקערשט ערשט גאר נישט גישמועסט מיטאנאנד:
פגיבּ נאר א קוק װי דער קלויסטער איז געניזקט גיווארען
באּאמבּע האט צושטערט אגאנצע זייט פונ'ם גלאקענטורם .דער גלח
איז קראנק גיווארען פון עגמת נפש .און אז ער איז װידער אויפ-
גישטאנען פונ'ם בּעט .האט ער נישט גירוהטי בּי! ער האט אנ-
געקליבּען געלד .כּדי צו פארריכטען דעם שאדען ?:ארום גיבּיי שטעהט
אנ'עולםי בּאטראכטענדיג דעם היזק .איך קלער ועגען איצטיגע פאר-
בּייגעהערסי ועגען די .וואס װעלען שפּעטער פארבּייגעהען .װעגען
די .וועלכע איך װעל קיינמאל נישט זעהען און וועגען אנדערע שאדענס
פון גלאקענטורעם'ס -די שענסטע שטים קלינגט איצט אין מיר .און
איך וואלט גיוואלט זיך בּאנוצען מיט איהרי כּדי צו בּעטען בּיים עולם :
 8בוט נישט קיין קלויסטערס! איהר אלע .וועלכע װעט קומען
נאך אונז און װעט אפשר מעהר פאר אונז מסוגל זיין צו זעהען
אין דער קלארער לופט פונ'ם נאכ'ן מבּול דעם סדר פון דער װעלט
בּױיט נישט קיין נייע קלויסטערס! אסור אױבּ זיי פארמאגען דאס,
וואס איהר האט גיגלױיבּט .אז זי פארמאגען :אין דעם משך פון גאנצע
דורות זענען זײי גיװען די גיפענקענישען פון די משיחים' זי
זענען גיווען גרויסע ליגענס :אוב איהר גלױבּט .טא טראגט דעם בּית-
המקדש אין אייער נשמהי אוב אבּער איהר בּריינגט פון דאס ניי
שטיינערי כּדי אויפצובּויען די אלטע בּאגרעניצטע און בייזע טרא-
דיציעס .װעט זיין א סוף צו אלץ .אין דעם נאמען פון יושר' אין
דעם נאמען פון ליכט און אמתי אין דעם נאמען פון רחמנותי בּעט
איך אייך איהר זאלט נישט בּויען קיין נייע קלויסטערסוע
אבּער איך האבּ גאר נישט נישט גיזאגט .איך לאז אראבּ דעם
קאפּ און געה מיט שווערע טריט.
פרוי מארקאסען געהט איצט ארויס פונ'ם קלויסטער :זי זעהט
אויס זעהר מיד .און פּינטעלט מיט די אױיגעןף אנ'אמתע אלמנה.
איך זאג איהר גוטנ'אבענד און הױבּ אן מיט איהר צו רײידען איך
פּרוּוו איהר דערצעהלען פון איהר מאן .װוייל איך האבּ דאך אונטער
אֵיהם געדינט און איך האבּ גיזעהע .װי ער איז גישטארבּען זי
 הערט מיך אויס מיט א מרה-שחורהדיגער מינעי זי איז שטארק19
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צוטראגען .איהרע גידאנקען זענען ערגיץ-אנדערסי צום סוף זאגט
זי מיר, :איך האבּ גיהייסען מאכען פאר איהם אנ'אל מלא רחמים .ווייל
עס איז א מנהג" +-דערנאך װערט זי אנטשוויגען .דאס בּאטייט; :נישט
דא וואס צו ריידען .און טון קאן מען אויך גאר נישט* +שטעהענדיג
פאר אזא מין יאוש הױבּ איך אן צו פארשטעהען אז מארקאסען
האט אבּגיטון א שרעקלאכען פארבּרעך דורך דעם .ואס ער האט
זיך גינומען דאס לעבּען כּדי זוכה זיין צו שטארבּען מיט א העל-
דישען טויט.

די רירזהה)ת
אּיסעל שפּאציערען אהן קיין
ייר זענען בּיידע ארויס ב
שום ציל פאר אונזערע אוגע עס איז האארבּסט-
טאג .גרוי-גיקרייזעלטע וואלקענס :א ווינד .פארוויאנעטע
בּלעטער ליגען אויף דער ערדי אנדערע בּלעטער
דרייהען זיך אין דער לופטען .מיר זענען ערשט אין חודש אלול
און פונדעסטוועגען איז עס דאך אנ'אמתר הארבּס-טאג .די טעג
פונ'ם יאהר לאזען זיך נישט אזוי שארף אבּגרעניצען װי די מענשע
מיר פארגעהען בּיז צו דער מיהל מיט דעם ואסער-פאלי
זינט אונזער חתונה זענען מיר דארט נישט גיװעןף מארי איז
אנגיטון אין א גרויסען שווארצען מאנטעל .אויפץ קאפּ טראגט זי
א גרויסען שווארצען הוטי פון פארנט אויסגעשטיקט מיט א פארבּיגע
שטיקעל טוך .-זי זעהט אויס מיד און איהרע אױגען רויטלען
זיך -אז איך געה פון הינטען זעה איך דעם קנויל פון איהרע שיינע
.
בּלאנדע האהרי 
און כּמעט װי נישט וילענדיג הױבּען מיר בּיידע אן פּלוצים
צו זוכען די סימנים' װעלכע מיר האבּען א מאל אױסגיגראבּען
אויף די שטיינער און אויף די בּוימער -מיר האבּען זי גיזוכט
אזוי װי א פארלוירענעם אוצר אױף די מאדנע בּלעטער פון די
װערבּעס לעבּען דער שטומענדיגער כואליע פונ'ם ואסער-פאלי
אויף די בּעריאזעסי וועלכע שטעהען גלייך װי ליכט פאר די וויאלעט-
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פארבּיגע קוסטעסי אויף דעם אלטען טענענבּוים .ואס האט אנז
אמאל אוי אפט בּאדעקט מיט זיינע טונקעלע פליגלעןף אסך
אויפשריפטען זענען פארשוואונדען גיווארען -אסך זענען אויסגימעקט
גיווארען מחמת אלטקייט .אסך װידער זענען איבּערגידעקט גי-
אסך זענען קאליע און מיאוס
ווארען פון אנדערע אויפשריפטען-
גיווארען כּמעט אלע זענען זיי מעהר אדער ווייניגער פארשוואונדען
גיווארען .װי עס פארשװינדען פארבּייגעהענדיגע מענשען מארי
איז מיד .זי זעצט זיך אפט צו און זיצט מיט א מיושבדיגער מינע,
איינגעוויקעלט אין איהר גרויסען מאנטעל' װי א בּילד פון דער
נאטור' דעם שטח און דעם וינדי
מיר ריידען נישט מיטאנאנד .מיר לאזען זיך אראב אזוי
פאוואליעי אזוי װוי מיר וואלטען זיך אויפגיהױבּען ארויף בּארג און
פארקערעווען זיך אין דער ריכטונג פון דער שטינערנער בּאנק
לעבּען מױער :עפעס זענען די זאכען נישט אזוי ווייט איינע פון
ידי אנדערע װי א מאלי דער מרחק ואס שידט אפּ איין זאך פון
דער אנדערער האט עפּעס אנגינומען אנ'אנדער פּנים -אט למשל
האבּ איך זיך גאר נישט געריכט אויף דערויף .אז איך װעל זיך
אזוי גיך אנשטויסען אויף דער שטײנערנער בּאנקי זי איז אסך
נעהענטערי װי איך האבּ גימינט -זי בּאהאלט זיך אין שאטען
דאס איז זי טאקע' אױיף נאמנותי :דער רױזענקוסטי װעלכער האט
זי פריהער אריבּערגידעקט אין איצט אויסגעטריקענט .און זעהט
אויס װי א קרוין פון דערנער -אויפ'ן שטיינערנעם בּרוק ליגען
צוּוויאנעטע בּלעטער :זיי קומען פון די קאסטאניענבּוימערי גיפאלען
זענען זי אייגענטלאך אויף דער ערדי נאר זיי האבּען זיך פאר:
קייקעלט אזש בּיז אהערי בּיז דער שטינערנער בּאנקי .צו דער
דאזיער בּאנק איז זי צום ערשטען מאל גיקומען זעהען זיך מיט
מיר .די בּאנק האט דעמאלט אין אונזערע אױגען בּאקומען אזא
חשיבות' אז מיר האבּען גימיינט' אז אלץ ארום איהר איז בּאשאפען
גיווארען נאר דורך אונזי אויף דער דאזיגער בּאנק זעצען זיך מיר
יאיצט אנידער' נאכדעם װי מיר האבּען אומזיסט גיזוכט אין דער
ארומיגער נאטור סליאדעס פון אונזער אמאליגען שפּאציער-גאנג.19 7
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די נאטור ארום אונז איז רוהיג' פּראסט און פּוסט .זי דרינגט
אדורך אונזערע לײבּער מיט א שױידער .מארי אין אזוי אומעטיג
און פּראסט' אז איטלאכער גידאנק מאלט זיך גלייך אבּ בּיײי איהר
אויף דער צורה .איך זיץ איינגיהויקערטי די אילענבּויגענס אויף די
קניע און בּאטראכט דעם זאמד בּיי אונזערע פיס .און פּלוצים גיבּ
איך א ציטער :איך פארשטעה .אז איך האב גיזוכט מיט די איגען
די סליאדעס פון אונזערע אמאליגע טריט' אדורך דעם שטיין און
אדורך דעם זאמד .מיר שוייגען אין דעם דאזיגען שווייגען פיהלט
זיך א מאדנע גיהויבּענקייט :מארי'ס געזיכט נעהמט אן אנ'אויסדרוק
פון אומעט און צובּראכענקייט .פּלוצים הױבּט זי אן צו וויינען און
אז מען װיינט ,װיינט מעןף איהרע טועהרען רינען אראב פון
איהרע אויגען אויף איהר שויס .און כליפּענדיג ווארפט זי אראבּ
פון איהרע נאסע ליפּען אבּגיהאקטע װערטערי אבּער פול מיט
יאוש און אזוי ווילד װי א פּלוצימדיגער גילעכטער:
א * .רופט זי אויס+ .איצט איז א סוף :א סוף צו אלץ .ע
איך נעהם זי אן בּיי דער טאליע :איך װער פארכאפּט פון
דעם וועהטאג .װעלכער בּאװעגט איהר בּרוסט און איהר האלזי און
פון װעלכען זי גיט זיך אפט א טרייסעל מיטץ גאנצען גוף' דעם
דאזיגען וועהטאג .אין װעלכען נישט איך און נישט קיין איינציגער
מענש אויף דער װעלט האבּען נישט דעם מינדסטען חלק .און וועלכער
איז אין זיך און פאר זיך .װי א גאט.
זי װערט רוהיגערי איך נעהם זי אן בּיי דער האנדי מיט .
א שוואכער שטים הױבּט זי אן אויסצוצעהלען די פּרטים פון די
פארגאנגענע יאהרען, :דאס און יענס  - - -און יענער פריהמארגען *י".
זי טוט זיך אין גאנצען אריין אין איהרע דערינערונגען .שטילערהייט
/דו גידענקסט!"
זי פרעגט אױס:
העלף איך איהר אונטערי.
,אודאי? און אז עס קומט צו רייד פון עפּעס .ואס האט א בּאשטימ-
טערעו כאראקטער און ריהרט א בּיסעל שטארקער אן די סטרונעס 
פון דער נשמהי זאגט זי ,נישט אזויי דו גידיינקסט?" איך ענטפער:
;אבּיסעל יי".+
די גרויסע פּאסירונגען ואס האבּען איבּערגיקערט די ועלט,
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| דערווייטערן פון אונז די פארגאנגענע יאהרען און גראבּען אויס
ֹ

וּ

'

אנ'אבּגרונד צווישען זיי און אונזי אין תּוך גירעדט אבּער האט זיך
גאר נישט פארענדערט -מעהר נישט .אז מען קוקט זיך נעהענטער
צוי זעהט מען יא עפּעס'
נאכדעם .װי מיר האבּען ארויסגירופען פונ'ם עבר א פארכּישופ-
טען זומעראבענד האבּ איך איהר א זאג גיטון *מיר האבּען זיך
האלט גיהאט" זֹי ענטפערט6 :יאי איך גידענק" איך רוף זי שטיל
כּדי זי ארויסצורייסען פון איהר שטומקייט .אין װעלכע זי פאלט
אריין .זי הערט מיך אויס .און זאגט מיר דערנאך אין דעם טאן פון
א מענשען .װעלכער האט זיך שוין מיאש גיוװען פון דער װעלט
און שלום גימאכט מיט איהר:
 6מאריי יא אזוי האסט דו מיך אמאל גירופען .איך קאן זיך
איצט גאר נישט פארשטעלען .אז איך האבּ אזוי גיהייסען .ע
איך קעהר אבּ דעם פּנים .כּדי זיך צו דערמאהנען.
אין עטלאכע מינוט ארום זאגט זי מיר' ריידענדיג פון
עפּעס אנדערש.:
?אי יענעם טאג האט מען גיחלומט ועגען נסיעות' װעגען
פּלענער :אי דו בּיסט גיזעסען לעבּען מיר .ע
אמאל האט מען גילעבּט .איצט לעבּט מען שוין נישט .וייל
מען האט שוין אבּגילעבּט דאס װעלטיל .דאס ואס מיר זענען אמאל
גיווען איז שוין טויט ,װוייל מיר זענען איצט דאי װען איהר קוק
שטעלט זיך אבּ אויף מיר' פארבּינדט ער נישט בּיידע איבּעריג גע-
בּליבּענע כוואליעס  --מיך און זי .איהר קוק מעקט נישט אויס אונזערע
אלמנהשאפט און טראגט נישט אריין קיין שום שינוי אין די זאכען
בּין שוין צו פיל אנגיזאפּט מיט
אךי-ך
ארום אונזי .און אי
קלארע פּשטות און מיט אמתי אז איך זאל קאנען ענטפערן :עס איז
נישט אזוי .װען עס אין יא אזויי אין דער דאזיגער רגע איז מארי
פּונקט אזוי וי איך.
מיר פיהלען דעם אומענדלאכען אומעט פון די מענשלאכע
נשמות .מיר דערוועגען זיך נישט איהם אנצורופען בּיים נאמען
אבּער מיר האבּען אויך נישט דעם מוט איהם נישט ארויסצווייזען
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אין אלץ וואס מיר זאגען -מיר דערזעהען א פרויענגישטאלטי װועלכע
הױיבּט זיך ארויף אויף דער סטעזשקע און דערנענטערט זיך צו אונזי
דאס איז מארטא .אנ'אויסגיוואקסענע' אנ'אויפגעבּליהטעי זי זאגט
אונז עטלאכע װערטער און געהט אװעק מיט א שמײיכעל אויפץן
פּנִים  + - -זי שמייכעלט .אט דיי וועלכע האט געשפּילט און שפּילט
א ראלע אין אונזער דראמע -די עהנליכקייט צװישען איהר און
מארי .פון ועלכער איך האבּ אמאל אוי פיל גיטראכט' מאכט.
א רושם אויך אויף מארין .זיצענדיג אזוי איינער לעבּען דעם אנ-
דערען און זעהענדיג װי עס וואקסט דאס דאזיגע קינדי' דאס בּילד
פון דער גיוועזענער מאריי .טראגען מיר זיך בּיידע ארום נישט ווילענ-
דיג מיט דיזעלבּיגע גידאנקען:
מארי אין זיך פלוצים מודה' אהן קיין שום הכנות און
קוויינקלעניש.
 4וואס בּין איך אמאל גיווען ? יוגענד און שיינקייט . און אט
האט מארטא מיין יוגענד און מיין שיינקייטיע
און איך .בּיי ואס בּין איך געבּליבּען?
און זי הױבּט װידער אן מיט הארצוועהטאג אין איהר שטים:
 8קיין אלטע פרוי בּין איך נאך נישט ,ווייל איך בּין סך הכּל אלט
יאהרי אבּער איך האבּ זיך גיעלטערט פא ר דער צייט .איך האבּ
שוין גרויע האהר אין צאפּי װעלכער מען קאן גאנץ גוט זעהעןי וען
מען קוקט זיך אבּיסעל נעהענטער צוי און מיינע אױגען זענען
קאליע גיווארען -איך לעבּי ווייל עס לעבּט זיך .ווייל איך האבּ פארשיי-
דענס צו טון .אבּער אחוץ דעם פּשוטעף נאקעטען לעבּען בּין איך
שוין גאר נישט .אודאי לעבּ איך .אבּער די צוקונפט פארענדיגט זיך
פריהערי' אידער דאס לעבּעןף נאר די יוגענד געפינט זיך איף
איהר ריכטיגען פּלאץ -אלע יונגע פּארשוינען האבּען איין פּנים און
געהען זיך זיכער זייער װעג .זי מעקען אס און צושטערען אלץ
אחוץ זייי און מאכען? .אז אלע אנדערע זעהען זיך און פיהלען זיך
אזוי װי זיי זענען אױף אנ'אמתן .און װערען איבּעריג אויף דער
וועלט * .זי איז גירעכט ,בּנאמנות! װען דאס יונגע מיידעל גיט זיך
א שטעל אויף .פארנעהמט זי אין דער אמתן דעם ארט פון דער
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אנדערער אין דעם דמיון און אין דער נשמה פון דעם מאנזבּיל; זי
מאכט פון דער אנדערער פרוי אנ'עלענט בּאשעפעניש .ואס בּלאנקעט
ארום װי ראוח פון יענער וועלט :דאס איז אמת .איך האבּ שוין פון לאנג
אן גיוואוסט .איך האבּ אבּער נישט גיוואוסט װי ווייט דאס איז אמת!
דאס איז צו נאטירלאך .צו בּאשיימפּערלאך -איך קאן זי נישט אבּלייקענען,
אט די אלע זאכען .וועגען וועלכע מען קלערט נישט .ווייל זי ווארפען אן
א מרה שחורה :און פון דער ס'ניי װילט זיך מיר מסכּים זיין מיט
איהרע װערטער און איך קאן בּשום אופן נישט זאגען ניין -איך
קאן נישט אראבּנעהמען דאס אױג פון מארטעס אױג און בּעת
איך בּאטראכט זי מוז איך אין איהר נישט וילענדיג דערקענען
מאריץ .איך װייסי אז זי האט שוין געשפּילט עטלאכע ליבּעס.
אבּער איצט איז זי אליין :זי איז אליין און זי זוכט זיך אנצולעהנען
אן עמיצען י  - -צו א פאנטאזיע .צו אנ'אמתי אבּער דער מאנזבּיל
איז נישט װייט פון איהר :געװיס' איך האלט שוין היינט נישט װי
אמאל ,אז עס איז א מחיןוב צו בּאפרידיגען איטלאכע עגאאיסטישע
נטיה .איך האבּ איצט דעם גרעסטען אבּשׂיי און שטעה בּדחילו ורחימו
פאר'ן יושר .פאר'ן אמתי און פונדעסטװעגען פיהל איך .אז וען
דאס דאזיגע בּאשעפעניש וואלט איצט גיקומען צו מיר וואלט אלץ
אין מיר אנגיהױיבּען צו טאנצען פאר שמחה.
מארי פאלט װידער אריין אין איהרע גידאנקען עקשנותדיגער-
ווייז און זאגט:
5דאס גאנצע לעבּען פון א פרוי האלט זיך נאר אױף ליבע,
זי עקזיסטירט נאר פאר די ליבּע און דורך די ליבּע .און אַז
זי טוג צו דאס נישט .טוג זי שוין צו קיין זאך נישט .ע
זי חזרט איבּער נאך אמאלי
 8דו זעהסט .אז איך בּין שוין גאר נישטי ע
אי זי איז שוין אויפץ דעק פון איהר אבּגרונד; זי האלט
שוין בּיים סוף פון איהר פרויענטראגעדיע .:איצטער קלערט זי שין
נאר װעגען מיר .איהר גידאנק כאפּט העכער און װייטערי און בּעת
זי זאגט ,איך בּין גאר נישט  *- + -טראכט זי װועגען דער פרויי וועלכע
שטעקט אין איהר' װעגען דער ליבּעי ואס זי פארמאגט און
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וועגען אלץ .וואס איז מעגלאך :העלפען קאן איהר קיינער נישט
אפילו איך אויך נישט .איך בּין מעהר נישט װי א זייטיגער מענש
וואס זיצט לעבּען איהר און הערט זיך צו צו איהרע ריידי
אט די דאזיגע פרויי ואס איז אין גאנצען וייכקייט' גוט-
הארציגקייט און פּשטות וואלט איך װעלען װי עס איז בּארוהיגען
און טרייסטען .און גראד דערפאר ווייל זי איז אזויי' קאן איך איהר
קיין ליגען נישט זאגען און קאן נישט גרינגער מאכען איהר וועהטאג.
פאר וועלכען עס איז נישט דא קיין שום תּרופה.
אוייע רופט זי אויסי צװען מען וואלט גיקאנט אויפשטעהען
תּחית המתים' װען מען װאלט גיקאנט יונגער װערען!ע אבּער זי
פרוּווט זיך איינצוטשעפּען אין אנ'אילוזיע .-דורך די סליאדעס פון
די טרעהרען זעה איך' אז זי האט זיך אנגיפּודרעװעט די ליפּען און
אפשר אויך די בּאקען .װי זי פלעגט עס אמאל טון שפּילענדיג מיר
אט די דאזיגע פרויי וועלכע פלעגט זיך אבּצו-
אויף צו להכעיס -
שטעלען אויף זיך אליין זיך צו מאכען עהנלאכער צו זיך אליין!
וועלכע בּאמאלט און בּאפּוצט זיך' כּדי זיך צו דערהאלטען אין
דער צייט .צי טוט זי נישט דאס איגענעי ואס דער טיפער
רעמבּראנדט און דער בּרייטער און פיינער טיציאַן האבּען גיטון:
ראטעווען -דערהאלטען דעם קיום! אבּער דאס מאל איז די שוואכע
ארבּייט גיגאנגען און ניוועץ און אבּגעװוישט גיווארען דורך א פּאר
טרעהרען!
און אמאל גיט זי אויך א פּרוּװו אנצוהויכען אויף זיך אנ'אילוזיע
דורך װערטער און דארטען עפּעס אנטפּלעקען ואס זאל זי
קאנען איבּערמאכען :זי איז בּטבע נישט פון דיי וואס קאנען זיך מקריב
זיין :מען קאן זיך נישט פארלייקענעף מען קאן זיך נישט אויס-
מעקען פון דער װעלט .זיך מקריב זיין  -איז א ליגען .זי טענהט,
וי אנוסטען, :מען דארף האבּען אנ'אילוזיעי מען טאר נישט זעהען
די װעלט .װי זי איז אין דער אמתץ" אבּער מען זעהט גאנץ גוט'
אז דאס זענען פּוסטע דיבּורים .און איינמאל' בּשעת זי האט
אויף מיר א קוק גיטון מיט איהר אומגליקלאכער מינע האט זי
אורמעל גיטון :
מ
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4

דוי דו האסט גאר קיין אילוזיעס נישט :סא'רא רחמנות אויף דיר!ע
און אויך אין דער דאזיגער רגע דאגהט זי װעגען מיר און
האט רחמנות אויף מיר.
אין איהר אומגליק האט זי פארט עפּעס גיפונען פאר מירי
זי װערט אנטשויגען -זי זוכט דאס לעצטע און העכסטע
זי זוכט יענעם וארט' ואס אין פּשוט
ווארט פון דער טראגיק-
בּתּכלית הפּשטות און טוט אן דעם גרעסטען וועהטאג:

ריעייג
עיי

דער
4

אמתיע

די מעשה איז' אז די ליבּע פילט אס בי די מאננבּיל
גאעוויסע צייט צווישען פארשיידענע אנדערע צייטען -מיר טראגען
אין זיך עפּעס אזוינסי וואס ענדיגט זיך אסך גיכער װי מיר' און
דאס גראד האט פאר אונז די גרעסטע חשיבות .און אויף אזא אופן
עס זענען פארהאן
קומט אויס' אז מען לעבּט זיך אליין איבּער
זאכען .וואס מען מיינט .אז מען קען זייי און זיי זענען פאר אונז
סודות .ייס מען און קען מען דען אלץ .אין ואס מען גלױבּט!
מען גלױבּט אין נסים .מען פלייסט זיך מיט אלע כּוחוֹת זיך אריינ-
צוטרײיבּען אין אנ'אימפּעטי אין א התלבות .מען ויל וייזען אז
מען איז האעלד .:מען רעדט זיך איין' אז מען איז א יוצא מן הכּלל,
און אז אט אט װעט זיך טרעפען עפּעס גאנץ אויסטערלישעס .-מען
ליידט יסורים אזוי לאנג' װיי מען האלט אויס ..אבּער עס קומט
די שטילקייט פונ'ם אמת און קיהלט אונז אבּי עס קומט דאס וואס איז
אוממיגלאך .מען װערט אנטשוויגען װי די שטילקייט אליין:
מיר זענען געבּליבּען זיצען אויפן בּאנק בּיז אין אבענדי
בּאגראבּען אין שטילקייט און אין נעפּיל האבּען אונזערע הענט און
אונזערע געזיכטער גילויכטען װי די פייערלאך פון די געװיטער-
בּליצעןי
מען קומט צוריק אהיים :מען ווארט -בּאלד װעט מען עסען
מיר זיצען איינער קעגען דעם
דערוויילע לעבּט מען א פּאר שעה.
אנדערען און קוקען זיך א אזוי װי מיר וואלטען זיך קיין מאל
נישט גיזעהען .און מיר ווייסען נישט ואס צו טון -עס װיקעלט זיך
מען לעבּט צוזאמען אונזערע
פאנאנעדר אנ'אמתע דראמע-
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בּאוועגונגען בּאריהרען זיך און מישען זיך צונויף+
איז

פּוסט':

אהן קיין שום

טעם.

מען בּאגעהרט

אבּער דאס אלץ
נישט

אינער

דעם 

אנדערעןי מען ווארט נישט איינער אויף דעם אנדערעןף מען טראכט
נישט איינער װועגען דעם אנדערען מען איז נישט גליקלאך :-עפּעס
אזוי װי רוחות וואלטען נאכגימאכט לעבּעדיגע מענשען :פון דער
ווייטענס דוכט זיך אויסי אז דָאס זענען מענשען װי אלעי אבּער פון
דער נאהענט זעהט מען אז עס זענען רוחותי
עס קומט די ציט פון שלאפעף זי שלאפט אין קליינעם
צ-ימערל וואס געהט ארויס אויפץ קארידארי אנטקעגען מיין צימער'
איהר צימער איז נישט אזוי גרויס און שיין װי מיינס' עס איז
בּאצויגען מיט אבּגיבּלאקירטעי געל גיווארענע טאפּעטען אויף וועלכע
די קווייטען שטארצען ארויס װי פלעקען פון אש און זאמד .אין
דעם קארידאר צושיידען מיר זיך -אזוי איז אלעמאל גיווען אבּער
היינט פיהלען מיר אנ'אבּגעריסענקייט' ואס איז אייגענטלאך נישט.

קיין פולע און גאנצע אבּגעריסענקייט-

זי הױבּט זיך אן אויסצוטון:

זי טוט אויס איהר בּלוזקעי דורכ'ץ העמד זעה איך איהר האלו
און איהרע ווייך גיווארענע בּרוסטען -איהרע בּלאנדע האהר צושיטען
זיך אויף איהר געניק' די דאזיגע בּלאנדע האהר' װעלכע האבּען
אויף איהר גיפלאמט װי א פייער פון אנגיצונדענע שטרוי
זי זאגט נאר:
 6אסך בּעסער צו זיין א מאנזבּיל איידער א פרוייע
און אז איך רוף זיך נישט אבּ מיט קיין איין ווארט:
5דו זעהסט דאך .אז מיר האבּען שוין נישט וואס צו ריידען
מיטאנאנדי ע
עפּעס א מין מאדנע בּרייטקייט פיהלט זיך אין איהרע
|
ווערטערי
זי געהט אריין אין איהר צימער אוֹן װערט דארט נעלםי פאר
דער מלחמה האבּען מיר גיפלעגט צו שלאפען אין איין בּעטי
מיר האבּען זיך אויסגיצויגען איינער לעבּען דעם אנדערען כּדי צו
פארזינקען און בּטל צו װערען אין דעם תּּהום פון אומבּאוואוסט-
זיניגקייט( .דאס גיוועהנטלאכע לעבּען פארמאגט גרעסערע אומגליקען
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איידער שעקספּירס דראמען :פאר א פּאר-פאלק :שלאפען .שטארבּען)
 אבּער זינט איך בּין צוריקגיקומען זונדערן מיר זיך אבּ דורך א ואנד.דורך די עהרלאכקײט' װעלכע איך האבּ מיטגיבּראכט אין די
אויגען און אין קאפּ האט אלץ ארום מיר בּאקומען א ממשותדיגען
יכאראקטער .און אין א גרעסערען מאס' װי איך האבּ לכתּחילה
גימיינט .מארי בּאהאלט פון מיר איהר פארעלטערטען קערפּער'
וועלכען איך בּאגעהר נישט.
זי מאכט צו די טיר .זי טוּט זיך אויס אין צימער פּאוואליע'
אהן חשק' אי װי זי װאלט נישט ויסען צוליבּ וואסי און נאר
דער שיין פון קליינערן לעמפּעל שפּילט זיך מיט איהרע צולאזטע
האהרי קיינער אחוץ איהר זעהט איצט נישט און בּאריהרט נאך
נישט יענע גרויעי קאלטע האהרי וואס ווארפן זיך אדורך דורך איהרע
צעפּ -די טיר האט זיך פארמאכט מיט אנ'אנטשלאסענע בּאװע-
גונג -זי איז אומעטיג און אהן קיין שום רייץ.
צווישען מיינע פּאפּירען אויפ'ן טיש האבּ אֹיך געפונען יענעם
שיר װעלכען מיר האבּען אמאל גיפונען אויף א שטיקעל פּאפיר'
וואס האט זיך על פּי מקרה פארקייקעלט בּין צו דער בּאנקי אױיף
וועלכער מיר זענען אמאל גיזעסען -אונטען האט זיך דער שיר גיענדיגט
מיט די ווערטער, :איך קען מעהר נישט װי די טרעהרען וואס שטעלען
זיך מיר אין די אויגען בּעת איך זעה וי דיין שינקייט מישט
זיך צונויף מיט דיין שמייכעלי
אמאל האבּען מיר דערפון גישמײיכעלט מיט גרויס שמחהי
אבּער היינטיגען אווענד האבּ איך אױף אנ'אמת טרעהרען אין די
אויגען .ואס איז דאס אזוינס! איך הויבּ אן צו פארשטעהען אז
עס איז פארהאן עפּעס אנדערש און עפּעס מעהר' װי דאסי וואס
מיר האבּען היינט גיזעהע גיזאגט און געפיהלט; אפשר װעט
אמאל קומען דער טאגי װען מיר װעלען זיך זאגען אײנער דעם
אנדערען בּעסערע און פולערע װערטערי און אױבּ אזויי װעט
פון אונזער גאנצען אומעט און אונזער גאנצען אומגליק עפּעס
ארויסקומען.
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דאגסש וואלס ממיד
רזלשילטיען פאר הויילינ
יר געה אין פאבּריק .איך בּין דארט גוארען אזי
פרעמד .אזוי װי מען ואלט מיך אהין אריבּערגיטרא-
גען נאך א לאנגען שלאף .פון װעלכען מען דערצעהלט
אין די בּבא-מעשיות .איך טרעף דארט אסך נייע פּנימער.
די פאבּריק איז דריי און פיר מאל גרעסער גיוארעף עס זענען
צוגיבּויט גיווארען צו איהר אסך נייע בּנינים' כּמעט א גאנצע
שטאט .הער מיעלוואק האט מיר גיזאגט מיט א מין גדלות' אז די
בּעלי-בּתּים האבּען אין אנדערע ערטער נאך זבּען אזעלכע
פאבּריקען -דער דירעקטאר איז איצט אנ'אנדער יונגער פּלימעניק פון די
הערען גאָזלאַן .ער האט גיואהנט בּיו אהער אין פּאריזי און איז
צוריקגיקומען פון דארט אין דעם טאג פון דער מאבּיליזאציעי
אבּער די גאנצע הנהגה ליגט נאך אלץ אין די הענט פון דעם
אלטען הער גאָזלאַן
איך מוז נאך א חודש ווארטעןי און איך וארט פּאואליע וי
אלע -אין די הייזער פון אונזער גאס פעהלען אסך מענשעף אז
מען קומט ערגיצוואו אריין' רעדט מען דארט פון דעם לעצטען
בּריף און מען זאגט ארויס װעגען דער מלחמה אלץ די איגענע
סברות .פול מיט גוזמאות און אהן קיין שום ניען גידאנקי עס
זענען פארהאן אין שטעטיל אנ'ערך פון  21הייזער' װאו מען האט
שוין אויף אלץ א מאך גיטון מיט דער האנד און וואו מען וארט
שוין אויף קיין זאך נישט .:װי למשל בּיי פרוי מארקאסען אין
אנדערע הייזער וארט מען נאך יא אױף דעם פארשואונדענען
אבּער די אלע דאזיגע האפענונגען האבּען נישט קיין ממשות .וייל
זי זענען זיך אױף גאר נישט סומך -עס זענען אויך פארהאן
װייבּערי װעלכע האבּען פון זײיער אומגליק גימאכט א מין גליק;
זי האבּען בּאנייט זייעַר לעבּען און די טױטע אױסגעבּיטען אויף
לעבּעדיגעי
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אין די גרויסע גאסען און די גרויסע פּלעצער איז נישט
פארגיקומען קיין שום שינויי אחוץ דעם קיילעכדיגען פּלאץ .װאו
עס זענען איצט אנגיבּויט א גאנצער הויפען מיט פארשיידענע
שפּײיכלערס .:עס גיװעלטיגט דארט דער איגענער טומעל ואס
אמאל .נאך מיט מעהר פרישקייט און לעבּעדיגקייט אסך רייכע
יונגע לייט פארבּריינגען איצט זייער צייט אין די פארשיידענע
קאנצעלאריעס און פארוואלטונגען .ואס טראגען אזוי פיל נעמען
אז מען קאן זיי גאר נישט גידענקעף אט זענען למשל די דעפּא-
די עטאפּען-קאנצעלאריעי די רעקרוטען-קאנצעלאריע'
קאנצעלאריע.
די פינאנץ-קאנצעלאריע אי אי װי אי אי װי אלע שפּיטאלען זענען
פול מיט גלחים .אז מען קוקט זיך נעהנטער צו צו די פּנימער פון
די פארשיידענע קראנקען-בּאדינערי וועלאסיפּעדיסטען און שווייצארעס
דערקענט מען אז דאס זענען גיװעזענע גלחים -דערפאר אבּער
האבּ איך קיינמאל נישט אנגיטראפען א גלחישע גישטאלט אין
דעם מונדיר פון א פּראסטען סאלדאט אויפ'ן פראנט' װאו מען מוז
טון כּל עבודת פּרך און אויסהאלטען אויף זיינע פּלײיצעס די גאנצע
משא פון דער מלחמה .איך דערמאהן זיך איצט אן יענע װערטער'
וועלכע עס האט מִיר גיזאגט א סאלדאט ליגענדיג אויף דעם
שטרוי-זאק אינ'ם שטאל /ואו איז אהינגיקומען דער יושר!" דאס
בּיסעלי וואס איך ווייס און זעה װייזט מיר .אז אין איינעם מיט
דער מלחמה האט זיך אויפגיהױבּען א גאנצע כואליע קעגען די
גלייכע רעכט פון די מענשען .און אױבּ די דאזיגע אומגירעכטיגקייט.
וואס האט גימאכט א חוכא וטלולה פון די גאנצע העלדישקײיט
פון די סאלדאטען .האט זיך נאך נישט ארויסגעװויזען אין איהר
גאנצער בּרייטקייט איז דאס מעהר נישט דערפארי וייל די מלחמה
האט צו לאנג גידויערט און דער סקאנדאל האט זיך אזוי גיווארפען
אין די אויגעף אז מען האט שוין גימוזט אננעהמען װעלכע נישט
איז מיטלען קעגען דעם -משמעות אז נאר די מורא פאר דער
גיזעלשאפטלאכער מיינונג האט גיצוואונגען דערצוי
איך בּין גיווען בּיי פאנטאנען אין איינעם מיט קרייאנען
ארויסגעהענדיג פון שטובּ האבּ איך דערזעהען זיין גישטאלט אין
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דער גלעזערנער טיר פון זיין קלייטעל :עס װערט איהם אלץ שװע-
רער צו לעבּעןף ער האט זיך זעהר גיעלטערטי זיין שטארק גיבּויטער
ארגאניזם איז גיבּראכען דורך רעוומאטיזם .מען זעצט זיך אנידערי
קרײיאָן קרעכצט און בּויגט זיך אזוי טיף אין זיין קאמף מיט די
מיחוש'ן און חולאת'ץ איז מיר דוכט זיך אויס :אט אט װעט ער זיך
געבּען א זעץ מיטן שטערן אן טישעל -ער רעכענט מיר אויס

בּפרוטרוט אלע זיינע קליינע גישעפטען .װעלכע געהען שלעכטי ער
פארשטעהט .וואס פאר א בּיטערע און עלענטע טעג עס װעלען
אויף איהם אנשטעהען -דערװוייל קומט אריין א פעלדפעבּעל מיט
בּלאנדע וואנצעס און מיט א מאָנאָקל אויפפ'ן אױג .אנשטאט דער
נומער טראגט דער דאזיגער פּארשוין אויף זיין קאלנער ווייסע פּאס-
קעס -ער זעצט זיך אנידער נישט וייט פון אונזי און בּאשטעלט
א גלעזיל פּארטװיין .ויקטארינע דערלאנגט איהם דעם װיין מיט
א שמייכעל אויפץ פּנים .זי שמייכעלט צו אלעמען אהן קיין שום חלוּק,
אזוי װי די נאטור .דער גאסט טוט אס די היטעלי גיט א קוק
דורכץ פענסטער און הױבּט אן צו געניצען
 6עס איז נודנעיע גיט ער א זאגי
ער זעצט זיך נעהענטער צו אונז און הױבּט אן מיט אונז צו
ריידען .ער פארפיהרט א בּרייטען און לעבּעדיגען שמועס מכּוח די
היינטיגע צייטען :עס וייזט זיך ארויס' אז ער ארבּייט אין ראטהויז
און װוייסט אסך סודותי וועלכע ער לייגט אונז ארויס אויפץ טעלערי
ער ווייזט אן אויף צוויי געסט' וועלכע זיצען אין דעם ווינקעל .ואו
עס קומען זיך צונויף די סוחרים.
 4אט'ע זאגט ערי די קרעמערס פון עסען -און אייזענווארג .אט
די פארשטעהען אנ'עסק! לכתּחילה טאקעי אז די גישעפטען האבּען
זיך גיהאט אבּגישטעלט אויף א ויילע

צוליבּ

דער

ערשטער

מהומה

האבּען זי אויך געמוזט אבּיסעל אונטערליידען װי אלע -דערנאך
אבּער האבּען זיי זיך אבּגירעכענט כּדבּעײ בּארייסענדיג די קונים
אויף ואס די װעלט שטעהט .און זיי רעכנען זיך נאך אבּ! אַי
האבּען זיי דאס אבּיסעל אנגיפאקט די קעלערס מיט כּלערליי סחורות,
ווארטענדיג בּיז עס װעט זיך הױבּען דער מקח לט דעם .װי די
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!ייטונגען שרײיבּען! אמת' זײי האבּען א תּירוץ :עס זענען נאך
א ערגערע פאר זיי -נישטקשה די סוחרים און קרעמערס װעלען
זוין ארויסווייזען זייער פּאטריאטיזם אין משך פון דער מלחמה!ע
דער יונגער מאן ציהט זיך אויס אין דער גאנצער לענג פון
יין קערפּער אנשפּארענדיג זיך מיט די פּיאטקעס פון זיינע פיס
גויף דער פּאדלאגע און מיט זיינע שטייפע ארעמס אויפן טישי ער
גפענט בּרייט דעם מויל .און עס אַרט איהם גאר נישט צו מען
קערט איהםי צו נישטי
פוארט נאר אקארשט ..-אנוסטען האבּ איך גיזעהן אין
דער אופּראַװוע גאנצע פּעק מיט דערקלערונגען און דעקלעראציעסי
אין די אלע דאזיגע דעקלאראציעס פארלאנגט מען באזונדערע
הוספות פאר'ץ מיניסטעריום :גילייענט האבּ איך זײ נישטי אבּער
איך קאן שװערען אז אלץ ואס דארט שטטהט איז שקר' וכּזב אז
דאס זענען גאנצע הויפענסי גאנצע פּעק מיט בּלאָף'ס און ליגענס וע
פון זיין מויל שיטען זיך װיציגע מעשות אהן א סוף מכּוח
פארשיידענע סקאנדאלען און מוראדיגע פארדינסטען יבּעת די
תּמעוואטע מאסע שלאגט זיך און איז זיך מוסר נפש"י און מחמת
ער איז אליין א שרייבּער אין קאנצעלאריעי טראגען זיינע דערצעה-
לונגען דעם שטעמפּעל ,פון בּאשטימטקייט ער רעדט און רעדט און
פארענדינגט דערמיט .אז פון זיינטװעגען מעגען זיך אלע שלאגען
מיט'ן קאפּ אן דער ואנדי אבּי מען זאל איהם נישט טשעפּעןייי
דער בּעל-הבּית .הער פאנטאן .איז איצט אין שיינקי עס קומט
אּלאס אויסגידארט קינדי
אריין פארויי וועלכע שלעפּט מיט זיך ב
 6דאס קינד איז קראנקל זאגט זיי  6װײל עס האט בּאקומען
צו ווייניג צו עסעןיע
 6און איך  חכמעט זיך דער בּעל-הבּיתי +בּין אויך קראנקי יל
איך עס צו פילי עּ
דער

קאפּ.

פעלדפעבּעל

געהט

אװעקי

אונז

צושאקלענדיג

ער איז גירעכטי דער פראַנטיליע זאגט קרייאָן.
אלעמאל גיווען .און אזוי װעט עס בּלײבּעױע

מיטן

4אוי איז עס
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איך שווייג' זיצענדיג אן א זייט .די גאנצע צײט בּיו אהער
האבּ איך פארבּראכט רק מיט זיך אליין .און איצט בּין איך אין
גאנצען א צודולטער פון די ניין מאס ריידי וואס האבּען זיך א שאט
גיטוּן אויף מיר -אבּער איך װוייס גאנץ גוט' אז עס איז אלץ אמת
און אז פּאטריאטיזם איז א פּוסטער װארט אדער א גיצייג' מיט
וועלכען מען בּאנוצט זיך -און פיהלענדיג נאך אויף זיך די שמאטעס
פונ'ם פּראסטען סאלדאטי קנייטש איך בּייו דעם שטערן און איך
פארשטעהי אז עס איז א חרפּה פאר ארימע מענשען וואס זיי לאזען
זיך ארייננארען אין זאק אריין:
איך גיבּ א קוק אויף קרײאָנען .ער שמײכעלט .װי אלעמאל!
אויף זיין בּרייטען געזיכטי וואו איטלאכער טאג לאזט איבּער סימנים,
אויף דעם דאזיגען אבּגישטארבּענעם געזיכט מיט דו קײַלעכדיגע
אויגען .און מיט דעם מויל .וואס איז אפען און קיילעכדיג װי א נול,

גיסט זיך אויס דערזעלבּיגער שמייכעל.

אמאל האבּ איך גיהאלטען,

אז אונטערגעבּען זיך איז א מעלה' איצט זעה איך' אז עס אין א
חסרון און אנ'עולה .דער אפּטימיזם .דאס איז דער חבר פון אלע
רשעים .אט דער דאזיגער פּאסיווער שמייכעל' פאר װעלכען איך
האבּ אמאל גיהאט אזא גרויסען אבּשייי קומט איצט אויס אין מיינע
אויגען גימיין:
דאס שיינקעל װערט ואס אמאל פולער -עס קומען ארין
ארבּייטער;
אנדערע זענען שטאדטיגע' און אנדערע קומען פון
פעלד .עס זענען צװושען זיי פארהאן אי אלטעי אי יונגעי
וואס טוען זײ דאי' אט די אלע קלינע מענשעלאך .אט די
אלע פּראסטע נפשות! זיי טרינקעןף זיי זענען בּרודיגי  עס איז
נאך פריה און זיי האבּען פארחושכטע פּנימערי זיי טראגען מיט
זיך א פינסטערקייט און עס שלעפּט זיך נאך זיי נאך שאלעכטער ריח.
צו די ארבּייטער חברן זיך דריי סאלדאטעף ואס זענען
אקארשט ארויס פון שפּיטאל .מען דערקענט זיי אן זיערע גראבּע
מלבּושים .אן זייערע סאלדאטסקע היטלאך .אן זייערע גרויסע שיך
און אן זייערע בּאוועגונגען .וועלכע טראגען דעם גלייכען כאראקטער
און זענען צוגיפּאסט איינע צו די אנדערע -אלע די דאזיגע טרינקערס
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 מאכען איין כּוסה נאך דער אנדערער און הױבּען אן אזי צוש-רייען און איבּערצושרייען איינער דעם אנדערעןף אז זי הערען
 און פארשטעהען שוין נישט איינער דעם צוייטען -צום סוף פאלען| זיי אלע אריין אין אנ'אומבּאוואוסטזיניגע טעמפּקײט .בּיים שיינק-
 טישי װעלכער בּלישצעט װי זלבּער שטעהט אומבּאװעגלאך װי אבּ-יוסט דער שיינקער :און פון זיינע ביידע זייטען בּאמבּלען זיך
| זיינע הענטי וואס זענען אהן קיין שום פארבּ אזוי וי זיין צורה.
! ער װישט אבּ דעם פארגאסענען וויין און זיינע פינגער טראפּען וי
 די פינגער פון א קצביא4יך האבּ אייך פארגעסען צו דערציילען  רופט מיר קרייאָן
אנטקעגען4 .אז מיט אפּאר טעג צוריק זענען אנגיקומען ידיעות פון
אייער פאלק דעם קליינען מעליסאן האט מען צושפּאלטען דעם
מוח בּיי אנ'אטאקעי ד א איז ער גיוען א גארנישט און א פּוסט-
און-פּאסניק .און דארט איז ער גילאפען אין דער אטאקע מיט אזא
אימפּעט .אזוי װי אין איהם וואלט אריין א דיבּוק -אין דער מלחמה
ווערען די מענשען אנדערש!ע
א6ון טערמיט ? ע פרעג איך.
 4טערמיט דער וואלד-גנב? טערמיטען זעהט מען נישט מעהרי
משמעות אז ער איז נעלם גיווארען -וי עס װייזט אויס' האט מען
איהם דערהרגעטיע
און דערנאך הױבּט ער אן צו ריידען פוּן די היגעי שטאדטישע
ענינים -בּריבּי איז דער אייגענער װי גיװעןף א חצוף-מחוצף פּנים
און סאאציאליסטי
 6ע ר'יל זאגט קרייאָן .א+ון נאך איינערי איך מיין יענעם מסוכּנ-
:
דיגען פארשוין עידאָ מיט זיין גוטסקייט ,װעלכע ער װייזט ארויס
פאר לייטען  - .-וואס זאגט איהר דערצוי וואס מען קאן איהם בּשום
| אופן נישט כאפּען בּיי זיינע שפּיאנסקע שפּיצלאך! עס איז לחלוטין
נישט דאי אן וואס אנצוטשעפּען זיך בּיי איהם .נישט אין זיין איצטי-
| גען לעבּען און נישט אין זיין פארגאנגענעם לעבּען נישט אין זיינע
 מעשים און נישט אין זיינע הוצאות .היינט קאנט איהר זיך שוןפארשטעלעןי וואס פאר א גנב ער איז!ע
20

305

א טראכט צו טון :אפשר איז די גאנצע
איך אלין בּאקום נישט וילענדיג פּחד פאר
צושטערען א מינונג .ואס האט זיך אין
טיף און שטארק איינגיגעסען -איך דער-

מיר פאלט איין
מעשה א ליגען? און
מיין אייגענעם פּרוּוו צו
אונז פון לאנג אן אזוי
וועג זיך דאך צו זאגען:
 6ער איז אפשר גאר אין גאנצען אומשולדיגיע
קרייאן גיט א שפּרונג אין דער הויך און רופט אויס:
 6וואס .איהר זייט איהם חושדי אז ער איז אומשולדיג?ע
עס הױבּט איהם אן צו צופּען אין אלע מוסקעלן פון זיין גע-
זיכט און ער פּלאצט ארויס מיט גארויסען גילעכטערי דעם גילעכטער
פון דער גאנצער שטעטיל!
 6בּנוגע צו טערמיטען .ע רופט זיך אבּ קרייאן אין מאינוט ארום.
 6ווייזט אויס? אז נישט ער פלעגט דאס גנבהנען אין וואלדיע
די סאלדאטען פונ'ם שפּיטאל געהען בּיסלעכווייז אװעקי
קרייאן קוקט זיי נאך װי זיי פארלאזען דעם שינק פּארװוייז אנ-
שפּארענדיג זיך אויף זייערע שטעקענסי
 6עס זענען פארהאן פארוואונדעטע און דערהרגעטעיע זאגט ערי
אי פון אונזער שטאט' אי פון אנדערע ערטער -ס'רוב זענען
דאס פון דעם פּראָסטעןף ארימען עולם .אי ס'ארא בּיטערער
רחמנות דאס איזי ווען מען בּאטראכט וואס די ארימע נפשות נע-
בּאך האבּען זיך געמוזט אנליידען .און אין איטלאכער מינוט װע-
רען מענשען גימימיתט און דערהרגעט  -און גארנישט! קיינעם
ארט דאס נישטי און קיינער קלערט נישט װעגען דעם .און אין דער
אמת'ן מוז איך אייך זאגען אז מיר ואלטען גאר נישט גיהאט אזוי
פיעל הרוגים .ווען מען ואלט נישט אבּגיטון אזוינע נארישקייטעף
אלע ווייסען דערפון און מען שווייגט .און פונדעסטוועגען ע איז ער
אעבּעדיגקייט .ארויפלייגענדיג אויף מיין פּלײצע זין
מוסיף מיט ל
האנדי וואס איז די גרויס װי א קליינער בּייקלי  4װועלען אלע די דא-
זיגע הרוגים אין איינעם מיט די טעותן פון די מנהיגים אמאל
אין שאיינעם טאג לחלוטין פארגעסען װערען צוליבּ דעם גרויסען
נצחון .וואס װעט קומען .און דאס איז דער איינציגער טרייסט .בּנאמנות !עּ
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אסך װעגען א יום טוב לכּבוד די גיפא-
איבּעריג צו זיין אויף דעם יום טוב'
געהט ארויס פון שטובּ .און דערנאך
מיך צו געהע .אווי װי דאס ואלט גי-

אין גאס רעדט מען
לענע -איך האלט עס פאר
אבּער איך זעה' װי מארי
פיהל איך' װי עפּעס שטופּט
ווען א חוב.
| = איך געה אדורך דעם בּריק און שטעל זיך אבּ בּיים ראג פון
דעם אזוי אנגירופענען אלטען וועגי דארט .וואו עס הױבּען זיך אן
די פעלדער .צויי טריט פון דאנען איז דער שטאטישער בּית עלמין.
וועלכער האט זיך בּיז אהער גאר נישט פארגרעסערטי' מחמת אלע'
וועלכע שטארבּען איצט .שטארבּען אין דער פרעמד .איך הױבּ איף
דעם קאפּ און בּאקוק דאס גאנצעי דער בּערגיל אנטקעגען מיר איז
בּאפּאקט מיט מענשעןי ער שװבּעלט און גריבּעלטי װי א בּינשטאקי
ער איז בּאגאסען פון דער זון און בּאפּוצט מין א מין רויטען גאניק,
וועלכער פונקעלט פון רייכע טואלעטען .מונדירען .מוזיק-אינסטרומענ-
טען ער אִיז אבּגיצאמט דורך א פּארענץ -פון דער אנדער זייט
פון דעם דאזיגען פּארענץ הוזשעט א געדיכטער עולם .איך דערקען
דאס דאזיגע גרויסע בּילד פון די פארגאנגענע יאהרען איך דערקען
די דאזיגע צערמאניע וועלכע האט זיך איבּערגיחזרט אזוי אפט אין
דעם משך פון מיינע יונגעלשע און בּחורשע יאהרען כּמעט מיט די
אייגענע מנהגים און אין די אייגענע פארמעס אזוי רעגוליארנע װי
די פיר תּקופות פונ'ם יאהר .אזוי איז דאס גיװען אין דעם לעצ-
טען יאהר און אזוי איז עס גיווען אין די אלע אנדערע יאהרען
אזוי איז דאס גיווען אין דעם פארגאנגענעם דור און אװי װעט עס
זיין אין די קומענדיגע דורותי .לעבּען מיר שטעהט א פּױער אין
גרויסעי גראבּע שיך; דער דאזיגער אייבּיגער מענש פון די פעלדער
איז איינגעוויקעלט אין שמאטעס אהן קיין שום פארבּ אוּן אהן קיין
שום פארם-

ער איז דאסי וואס ער איז אלעמאל גיװעןף

ער לעהנט

זיך אן אויף זיין שטעקען און בּלינצעלט מיט די אויגען .די היטעל
האלט ער אין די הענטי װייל דאס גאנצע טעאטערשפּיל זעהט שוין
צו פיל אויס װי א מין רעליגיעזע צערמאניעי און עס איז בּיי איהם
רעכט .אז מען דאַרף פאלען כּורעים .און איך  -איך פיהל זיך אזוי
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וי איך וואלט יונגער גיווארען און אזוי װי איך ואלט סוף כּל-סוף
גיקומען צום פּינטעלע מענש אין מיר דורך אגאנצע שורה פון
נסיעות אין דער צייט און אינ'ם שטחי
אויף באּימהי בּאפּוצט מיט פאהנען שטעהט אמענש און דרשהנט:
ער הױבּט אויף אין דער הויך זיין אבּניטאקטען קאפּ מיט די װייסע
האהרי וואס זעהען אויס װי מירמעלשטיין:
איך שטעה אזוי ווייט' אז איך קאן קוים הערעןף אבּער דער
אּאר װערטער פון דער דרשה וואס ווערען גראד
וינד טראגט מיר צו פ
ארויסגעשריען העכער איידער אלע אנדערע װערטערי  ער טענהט
אז מען מוז זיך אבּזאגען און אונטערגעבּעןף און אז דער פאדים פון
דער אנטוויקלונג װערט נישט אבּגעריסען ער בּעט זיך בּיים עולם.
אז ער זאל שוין אוועקווארפען איינמאל פאר אלעמאל דעם פאר-
שאלטענעם קאמף צווישען די קלאסען און אז ער זאל זיך איבּערגעבּען
דעם קאמף צװישען די ראסעף נאך דער מלחמה װעט זײן
אויס מיט אלע גיזעלשאפטלאכע אוטאפּיעס -עס װעט קומען די צייט
פון דער דיסציפּליף ואס

די מלחמה

האט

בּאװיזען

איהר

גאנצע

גרויסקייט און שיינקייט .:עס װעט קומען די צייט פון אנ'אחדות
צווישען די ארימע און רייכע לטובת דער נאציאנאלער פארשפּריי-
טונג און דעם פראנצויזישען נצחון אין דער װעלט און אויך לטובת
דער הייליגע שנאה צו די דײיטשעןף ואס דאס איז איינע פון
פראנקרייכ'ס גרעסטע מעלות .מיר דארפען גידיינקען!
דערנאך געהט ארויף אנאנדערער ריידנער און שרייט אויסי אז
דורך די מלחמה האט זיך פאנאנדערגעבּליהט אזא פּראכטולע העל-
דישקייט .אז אייגענטלאך דארפען מיר זיך גארנישט אבּעסען דאס
הארץי וואס זי איז אנגישטאנען אויף אונזי פארקעהרט  -די מלחמה
איז דאס גרעסטע גליק פאר פראנקרייך .זי האט ארויסגירופען די
העכסטע מעלות און די אידעלסטע געפיהלען בּיי א פאלקי ואס
מען האט שוין גיהאט גיהאלטען פאר עובר בּטלי אונזער פאלק .

נויטיגט זיך אין דעריין .אז עס זאל זיך אויפכאפּען פון זיין דרימעל,
אז עס זאל קומען צו זיך' אז עס זאל בּאקומען א נייע פרישקייט:
אין קלאנגפולע בּילדערי' װעלכע שװעבּען איבּער'ן עולם .לױבּט ער
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די העלדישקייט צו טויטען דעם אנדערן און גיטויט צו װערען פון
דעס אנדערן און צוהיצט די ליבּשאפט פון דער פראנצויזישער
נשמה צו דער מיליטערישער קאקארדעי
אבּגיזונדערט פון דער גאנצער מאסעי זעץ איך זיך
הערענדיג די דאזיגע װערטער'
צוֹ אױף א שטין בּיים  װעגי
די דאזיגע בּאפעהלעןי וועלכע פּארבּינדען דעם עתיד מיט
דעם עבר און די קומענדיגע צרות מיט די גיװעזענעי פיהל
איך זיך' אזוי װי מען װאלט מיך אבּגיגאסען מיט קאלטע װא-
סערי עס איז נישט דאס ערשטע מאלי וי איך הער אזוינע דיבּורים.
גאאנצע װעלט מיט גידאנקען װערט אויפגיבּורעט אין מירי עס איז
גיווען א מינוטי װען איך האבּ א בּרום גיטון :ניין! דאס אין גי-
ווען א גישריי אהן קיין שום פארםי א דערשטיקטער פּראטעסט פון
מיין גאנצער נשמה קעגען דאס דאזיגע גאנצע פארבּלענדעניש'
וועלכע פאלט אן אויף אונזי דעם דאזיגען ערשטען אויסרוף' װעל-
כען איך האב גיפּרוּװט ואוארף טון צװישען דעם עולם האבּ איך
ארויסגעשריען כּמעט װי א שטומער ,אבּער אין דער אייגענער צייט
כּמעט װי מאענשי וואס װערט פּלוצים בּאלויכטען פונ'ם רוח הקדשי
דער אלטער פּױער האט אפילו נישט גיפונען פאר נויטיג אבּצוקעה-
רען זיין קאפּ .אויסגיקנאטען פון ערד און שטייןי אין מיין זייט :איך
דערהער װי מען פּאטשט בּראווא מיט באּרייטקייטי צו וועלכער נאר
|
די מאסען זענען מסוגלי
איך געה ארויף .כּדי צו דעריאגען מארי'ן און מיש זיך צונויף
מיט'ץ עולםי איך שטויס זיך אן אױף קופּקעלאך מענשעף װעלכע
איילען זיך אהיים .פּלוצים װערט שטיל' און איטלאכער בּלײיבּט
שטעהען אויף זיין ארט װי פארגליװוערט .אין דער הױיך שטעהט
דער בּיסקופּי ער הױבּט אויף זיין פינגער אין דער לופטען און זאגט:
די טױטע זענען נישט גישטארבּען .זי בּאקומען זײיער
לאהן אין הימע? -אבּער אפילו דאי אויף ד ע ר װעלט .לעבּען זי
נאך -זי בּלײיבּען וואך אין אונזערע הערצערי װעלכע װעלען זי
קיינמאל נישט פארגעסען .אויף זייער חלק פאלט אויס יענע איי-
בּיגקייטי וועלכע נעהמט זיך פון העלדישקייט און דאנקבּארקייט .זי
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זענען נישט טויט .און אנשטאט זיי צו בּאװיינען דארף מען זי
מקנא זיין -ע און ער בּענטשט דעם עולםי וועלכע בּויגט זיך אויף די
קניע .איך אליין בּין געבּליבּען עקשנותדיג שטעהען .מיט צונויפ-
גיקוועטשטע ציין .און איך דערמאהן זיך אן עפּעס און זאג צו מיר
אליין; ;:נישט שוין זשע זענען די טויטע גישטארבּען סתּם אזוי אין
דער וועלט אריין .צוליבּ גאר נישט?! אױבּ עס איז בּאשערט .אז די
וועלט זאל בּלייבּען .װי זי איז  --יאַי *
פאּאר מענשען האבּען לכתּחילה אפילו יא גיפּרוּװט זיך אוועק-
צושטעלען און נישט צו בּויגען דעם רוקען אבּער דער סוף איז גי-
וע אז זיי האבּען גיטון דאס ואס אלע טועף איך האבּ אלײן
געפיהלט אויף מיינע אייגענע פּלײצעס .װי װייט די מאסע קאן דרי-
קען אויף דעם יחידי
הער זשאזעף בּאָנעאַס שטעהט אין דער מיט פון א רעדילי
דערזעהענדיג איהם איצט פיהל איך נאך אױיף א וילע די
גרויסע השפּעה .וואס ער האט אייף מיך גיהאטי ער טראגט אמונ-
דיר פון אנ'אפיצער פון הינטער דער פראנטליניע -זיין קראנקער'
גישוואלענער האלז איז פארדעקט אונטער דעם הויכען קאלנער .ער
דרשהנט .ואס זאגט ער? ער זאגט .אז מען דארף האבּען א װיי-
טען קוקי
מ6ען דארף האבּען א ווייטען קוקי בּנוגע צו מיר-איז די מי-
ליטערישע ארגאניזאציע פון דעם מיליטערישען פּרײיסען די איינציגע
זאך בּיי איהם .פאר װעלכע איך האבּ גרויס אבּשײיי נאך דער
מלחמה  --ווארום מען דארף נישט שטעהען בּלייבּען בּיי דעם היינ-
טיגען סכסוך -- :װעט מען זיך דארפען לערנען בּיי דעם מיליטערישען
בילען
פּרײסען .מעגען זיך אונזערע וואהלע הומאניטאריסטלאך
וועגען א וועלט-שלוםי ע
דערנאך זאגט ערי אז לוט זיין מיינונג האבּען די רײדנערס
נישט גינוג אנגעוויזען דערויף :וי נויטיג עס װעט זיין נאך דער
מלחמה צו שטיקען און צו װערגען דעט דייטשישען פאלק אין דעם
עקאנאמישען פּרט .אנעקסיעס איז ער מוחל  --מילאי זאל שוין זיין
אהן אנעקסיעס .אבּער דערפאר זאל מען פאדערן פון דייטשלאנד /
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א צאלי כּדי צו בּאווארענען די אינטערעסען פון די פראנצויזישע
און
פאבּריקאנטען . א צאל איז א סך ויכטיגער װי אנעקסיעסי
ער בּאווייזט מיט ראיות די נוצלאכקייט פון די הריגות און פון דעם
חורבּן.
אױיף זיין געזיכט צוגיסט זיך
ער האט מיך דערזעהעף
ער געהט צו מיר צו און שטרעקט מיר אס די
א שמייכעלי
איך קעהר האסטיג אב דעם קאפּ .איך ויל נישט די
האנד.
האנד פון דעם דאזיגען מענשי וואס איז מיר אין גאנצען פרעמד'
וואס האט בּוגד גיווען אין דער מענשהייטי
זי אלע לייגען לייגען  -דער דאזיגער נארישער פּארשוין!
וועלכער רעדט מכּוח דעם' אז מען דארף האבּען א װייטען קוק
בּעת אויף דער גאנצער װעלט זענען סך הכּל פארהאן א פּאר
פּראכטפולע קדושיםי וועלכע דערוועגען זיך צו קוקען ווייט און וואס
חלומט פון אנ'אומגליק פאר אונזערע קינדערי נישט בּאגנוגענדיג זיך
מיט דעם אומגליק פון דעם היינטיגען דור! און יענער פּארשין
מיט די ווייסע האהרי וואס האט בּאזונגען די פארשקלאפוננ און האט
גיפּרוּװט אבּצוקעהרען די פאדערונגען פונ'ם פאלק אין דער ריכטונג
פון טראדיציאנעלע הריגות; און יענערי װעלכער האט פון דער
הויך פון זיין בּימה גלויבּט די שיינקײט און די װאהלקײט
פון די קאמפען; און יענער װעלכער האט מכּיר נשמות
גיווען כּדי אבּצולייקענען מיט א שפּיל פון װערטער די שרעקלאכע
בּאשיינפּערלאכקייט פונ'ם טויט און האט בּאצאהלט די פארמוטשעטע
מיט פאלשע מטבּעות .-דורך אלע זײיערע שיינע װערטער הער איך
ארויס זייער בּאהאלטענעם גידאנק :קארום אונז און נאך אונז--
דער מבּול *.און אפשר לייגען זיי גאר נישט; זי זעהען נישט און
ווייסען נישט וואס זיי זאגען.
מען עפענט די רויטע פּארענצע -מען פאטשט בראואי און
מען װוינשט זיך אן אל דאס גוטס :די פּני פון שטאט געהען אראב פון
דער בּימהי קוקען אויף מיר און ריידען פון מיר' דעם קריגס-פאר-
וואונדעטען .צווישען זיי געפינט זיך יענער אינטעליגענטי וואס
האט גירעדט דער ערשטער  ער שאקעלט צו מיט זיין וייסען
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גיגרייזעלטען קאפּי ואס זעהט אויס װי א קעפּיל בּלומען-קרויט און

קוקט זיך ארום פון אלע זייטען מיט זיינע פּוסטע אויגעןף ואס
זענען אזוי פּוסט .װי די אויגען װי בּיי א מלך פון קארטען (מען
האט מיר געזאגט' װי ער הייסטי אבּער איך האבּ ארויסגיווארפען
זיין נאמען פון קאפּ) איך גנבה זיך ארויס -עס פארדריסט מיך
שטארקי וואס איך האבּ אזוי לאנגי אין א משך פֹּנָן אזוי פיל יאהרען
גיגלױיבּט אין די װערטער פון דעם הער בּאָנעאַס -איך וארף מיר
אליין אויף .וואס איך האבּ אמאל גיהאט אזא צוטרוי צו אט די אלע
ריידנערס און שרייבּערסי וואס זענען אין תּוך גירעדט שוטים אדער
שארלאטאנעסי נישט קוקענדיג אויף זייערע קענטענישען און זייער
בּאוואוסטהייט .:איך אנטלויף פון זיי' וארום איך בּין נישט אֲוי
פלינקי איך זאל זײי קאנען ענטפערן און פיהל זיך נישט אזי
שטארקי איך זאל זיך קאנען אװעקשטעלען קעגען זיי און זי
גישריי טון אין פּנים אריין .אז דער איינציגער רושם' ואס בּלייבּט
פון די מלחמה-טעג און וואס מען דארף יא אבּהיטען און גידענקען.
איז דער רושם פון עקעל און משוגעת.
די עטלאכע װערטערי וואס זענען אראבּגיפאלען פון דער הויך
האבּען גיקלעקטי כּדי איך זאל עפענען די אױגען און זעהען אַז
יענע צושיידונג און אבּזונדערונג :וועלכע האט זיך מיר בּאוויזען אין
מיינע װויסטע חלומות פון מיינע שפּיטאלינעכט איז גראד נישט קין
חלום' נאר א ממשותדיג-זאך -די זעהונגנן .אין װעלכע איך האב
דעמאלט גיפּלאנטערטי נעמען איצט אן בּאשטימטע און שארפע פאר-
מעס :מיינע אויפווארפען און מיינע בּאשולדיגונגען טרעטען בּולט
ארויסי אזוי בּולט און טראגישי װי אט אלע די דאזיגע פּנימער און
גישטאלטען .וואס איך האבּ דא גיזעהען פאר מיינע אויגען
און קודם כֹּל זענען עס די קיניגע' די מלכים .עס זענען
פארהאן פארשיידענע סארטען פון קיניגעןף אזוי װי עס זענען דא
פארשיידענע סארטען פון געטער :אבּער אומעטום איז עס דאס
אייגענע מלכות .ואס שטעלט מיט זיך פאר די פארם פון דער
אלטער גיזעלשאפטי די גרויסע מאשינע װעלכע איזן שטארקער פאר.
די מענשעןף און אלע די דאזיגע פּארשוינעף װעלכע האבּען דא
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געקיניגט אויף דער בימה  -אלע די דאזיגע גישעפטס-מענשעףן
סוחריםי גלחיםי פּאליטיקערי גרויסע בּאאמטע און גרויסע זשורנא-
ליסטען .אלטע גענעראלע בּאפוצט מיט טייערע מעדאלעף שריי-
בּערס אין מונדירען  -דאס זענען די היטערס און די אויספיהרער
פון דעם דאזיגען העכסטען גיזעץ .דאס זענען אלע יענע פּארשוי-
נעף װעלנע האבּען איין איינציגען בּשותפותדיגען .אינטערעסי אנ'אינ-
טערעסי וועלכער געפינט זיך אין א סתּירה צו די אינטערעסען פון
דער גאנצער מענשהייטי דער דאזיגער אינטערעס פאדערט אחוץ
דעם' אז אלץ בּאדארף צו בּלײבּעןף װי גיװען! דאס זענען יענע
פּארשוינען וועלכע האלטען די אייבּיגע מאסען אין דער איבּיגער
 ארדנונג .װעלכע נארען אבּ און פארבּלענדען די מאסעןף נעהמעןבּיי זיי צו זייערע מוחותי װי זיי נעהמען בּיי זיי צו זייערע קערפּערסי
וועלכע חנפענען זייערע נידעריגע און גימיינע אינסטינקטעןי װעל-
כע טראכטען עקסטרע פאר זיי אויס בּאגרעניצטע אני מאמין'סי וואס
פארדרעהען זיי די קעפּי און וועלכע זענען מסבּיר די גרויסע פּאסי-
רונגען פון דער צייטי װי עס פּאסט זיך פאר זיי און װי עס גיפעלט
זי און אױיבּ די גיזעצען פון דער געשיכטע זענען זיך נישט סומך
נישט אויף די גיזעצען פונ'ם שכל און נישט אױיף די פונ'ם מוסר'
איז דאס אלץ צוליבּ די דאזיגע פּארשוינען עס זענען פארהאן
אזוינע צווישען זי ואס האבּען נישט קיין קלארען בּאװאוסטזיין
פון דעם .ואס זײי טוען; ואס איז די נפקא:מינה?! ואס איו די
נפקא-מינה' אז נישט אלע פון זיי ציהען א נוצען פון דער גיזעל-
ער אדער יענ ער פון זי
שאפטלאכער פארשקלאפונג און אז ד
האט אמאל אויך א שאדען דערפון; דורך זייער מאטעריעלע און
גייסטיגע אחדות זענען זיי דאך פארט אלע די היטערס פון די ליגענס
וועלכע שיטען זיך פון אױבּעןף און פון די פארבּלענדענישען וועלכע
קומען פון אונטען .דאס זענען יענע פּארשוינען װעלכע קיניגען
אנשטאט די מלכים אדער אין דער אייגענער צייט מיט זי  --דאָי
בּיי אונזי און אומעטום :אמאל האבּ איך אין דעם יום-טוב אויף
דעם בּערגיל אין דעם ליכטיגען שיין פון דער זון גיזעהען אנ'אחדות
צווישען דעם אינטערעס און דעם אידעאל .היינט זעה איךי װי אין
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מיינע קראנקע חלומות' אז דאס לעבּען איז צובּראכען אויף צװיי
שטיק  -איך זעה היינט צװיי פיינטלאכע ראסען בּאזיגטע און
בּאזיגערי
הער גאזלאן  -דאס איז א בּעל-הבּית פון בּעל-בּתּים לאנדי
דער זקן שניידט ממש גאלד :זיינע גישעפטען זענען א שם-דבר
און קלינגען אין דער ועלטי זיין עשירות וואקסט פון זיך אליין .עס
איז נישט דא קיין פארדינסט' ואס זאל פאר איהם צו גרויס זיין,
און ער האלט דאס גאנצע לאנד אין זיינע הענטי אז ער גיט א
מאך מיט דער האנד  --און אין דעם דאזיגען מאך דערקענט מען
דעָם גראבּען יונג  -אי גיט עס פון זיינע פינגער א פונקעל
אראבּ מיט דימענטען .און איבּער זיין בּייכעל בּאמבּעלט זיך א גאל-
דענע קייטעל װי אנ'אבר קטן זײנע גענעראלען ארום איהם  -די
דאזיגע הערשערי װעמעס שמייכעל איז אויסגיקנאטען פון אזוי פיל
לעבּענס .די אדמיניסטראטארס און די אקאדעמיקער וייזען מיר
אויס װי נישט קיין וויכטיגע אקטיאָרען
פאָנטאַן פארנעהמט א חשובען פּלאץ איף דער בּימהי ער
דרימעלט .אויסשטרעקענדיג די קיילעכדיגע הענט פאר זיך :דער
פרעסער סאָפּעט מיט א פארשמירטען מוילי און דאס עסען בּורצעט
בּיי אֵיהֹם אין בּויך .ראַמפּאַי דער קצב איז אויך דאי ער איז
רייך  אבּער ער געהט שלעכט אנגיטון ער טענהט גיועהנטלאך:
;איך בּין א פּראסטער מענטשי קוקט נאר אױף מײנע בּרודיגע
מלבּושים " -דא נישט לאנג האט מען גיזאמעלט געלט פאר די גי-
פאלענעי כּדי צו פארייבּיגען זייער נאמען און אז די גבּאי'טע איז
צוגיגאנגען צו איהם און האט גיבּעטען בּיי איהם א נדבה פארץ
גאנצען עולם אין די אויגען האט ער זיך נישט גיקאנט ארויסדרעהען
און האט אנגיהױבּען צו זוכען מיט כּעס אין דער קעשענע פון זיין
וועסטיל און קוים מיט צרות ארויסגיקראצט פון דארטען ס3וי (א סו
אזינע װי ער
איז אנ'ערך  01פעניג נאך דער אלטער ואלוטע)
זענען דא א היבּשע בּיסעל .זי מאכען דעם אנשטעלי אז זיי גִי-
הערען צו דער מאסעי אבּער אין דער אמתן זענען זי פארבּונדען
מיט איהר נאר דורך זייער מלאכה אליין און אחוץ דער מלאכה מיט
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קיין אנדער זאך נישט .די קיניגען פון היינט טראגען שוין נישט
 די סימנים פון זייר ממשלה אויף זײערע קלײדער' װי אין דיאמאליגע צייטען; זיי פארשווינדען אין די מלבּושים פון דער מאסע:
אבּער אלע די דאזיגע פארשיידענע פּנימער פון דער ממשלה האבּען
א בּשותּפותדיגען סימן .וועלכער דרינגט אדורך דורך זייערע שמייכלען:
גראבּקייט .ווילדקייט .אכזריות .אינסטינקטען פון כאפּעניש-לאפּעניש
און דאס יאגען-זיך נאך פארדינסט.
און אט געהט די פינסטערעי פארחושכטע מאסעי זי קומט אן
פון דער שטאט און פונ'ם דארף און שפּאצירט איבּער די װעגען
און די גאסען -מען זעהט די פארבּרענטע :פארהארטעוועטע פּנימער
פון די פּוערים :וואס פארבּריינגען דעם גרעסטען טייל פון זײיער
לעבּען אויף דעם פרײיען פעלד' מיט זייערע ארויסשטארצענדיגע
בּאקען-בּיינער און דעם פארגליווערטען קוק; מען זעהט אויך פּנימער
פון פּויערים .ואס זענען בּלייך גיווארען דורך די שטענדיגע בּא-
ריהרוננ מיט א שלעכטערי שעדלאכער לופט; און אט זענען אויך
געזיכטער פון יונגע לייט' ואס זענען פארבּיטערט און פארעלטערט
גיווארען פאר דער צייט' אט זענען געזיכטער פון פרויען' ואס
זענען מיאוס גיווארען פאר דער ציט :איך זעה' װי זיי פאר-
שפּילעװען אויף זייערע אבּגיבּלאקירטע בּלוזקעס און זייערע אבּגי-
בּלאקירטע העלזער די עקען פון זייערע מאנטלען -אט זענען משרתים
פון קלייטען און אנגישטעלטע אין בּיוראס מיט זייער לעבּען אין די
פארשפּארטע חדרים אהן א טראפּען בּלוט און אהן א פרייען .שטאלצען
קוק .-און אט זענען סתֹּם אביונים און דלפנים' קליינע מענשלאך
וואס ציהען קוים די חיונה און קאנען נישט אוױיפהױבּען דעם קאפּ
מחמת קליינקייט און דחקות :עס בּאװעגען זיך רוקענסי פּלײצעס'
הענט און ארעמס אין דער יום-טובדיג גיקלײידטער אדער אױך
נאקעטער ארימקייט  אט האט איהר אנ'אומבּאגרעניצטע מאכטי אט
האט איהר רעכט און יושר .וארום רעכט און יושר זענען נישט
קיין פּוסטע פארמולעס' נאר טאקע דאס סאמע געזינטעסטע לעבּען
דאס זענען די מענשעןי אלע מענשען פון אומעטום אוּן פון אלעמאל.
די דאזיגע װערטער  -דאס איז נישט קיין פּוסטער אבּהילך אין
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אנ'אבּסטראקטער וועלט .זיי זענען פארווארצעלט אין די בּאשעפענישען .
זי צאפּלען און שפּארען זיך ארויס :װען מען פארלאנגט גירעכטיג-
קייט טאפּט מען נישט אין א פאנטאזיעי נאר מען שרייט פון די .
נשמה-טיפענישען פון די אלע דאזיגע אומגליקלאכע אט איז ער .
דער בארג פון מענשען .אנגיווארפען אין א הויפען װי שטיינער אויף
די וועגעןי דערשלאגען און צוגעשמידט צו די רייכע דורך נױט און
דלות' פארפּלאנטערט אין די רעדער פון א מאשינעי וואס דרעהט זיך
אהן אנ'אויפהער  צו דער דאזיגער מחנה רעכען איך איך אלע
יונגע לייט .װער זיי זאלען נישט זיין .מחמת זייער עם-הארצות און
ווייל זי פאלגען און טוען וואס מען הייסט זייי  די אלע דאזיגע
פּשוטע נפשות שטעלען מיט זיך פאר א גרויסע מאסע .װעלכע דאס
אויג .קאן קוים פארכאפּען און פאר װעלכע מען האט נישט ווילענדיג
דרך ארץ מחמת איהר גרויסער צאהלי אבּער איטליכער בּאזונדער איז
כּמעט גאר נישט נישט װערטי װייל ער איז אבּגיזונדערט און פא ר
זיך זיי צו ציילען איז כּמעט א בּרכה לבטלה ; דאס וואס מען זעהט,
בּעת מען בּאטראכט די מאסעי דאס איז די גרויסקייט' גימאכט פון
גאר נישט.
און דאס היינטיגע פאלקי ואס ליגט אונטער דער משא פון
פינסטערקייט און עם-הארצותי און איז פארשיכּורט דורך פארור-
טיילען .זעהט רויט .װוייל עס איז פארבּלענדט דורך דאס רויטע טוך.
פון די בּימות .און איז פארכּישופט דורך דעם בּליאסק פון די קרוינען!
האלסבּענדערי' דעקאראציעס און מאנאקלעס פון די אינטעליגענטען:
עס האט אויגען און עס זעהט נישט מיט זייי' עס האט אױערן און
הערט נישט מיט זייי עס האט הענט און ארעמ'ס און טוט גאר נישט.
מיט זייי עס איזן משוגע און חסר-דעהי װײיל אנדערע קלערען און
דיינקען פאר איהם! -.-און די אנדערע העלפט פון דער אייגענער/
מאסע זוכט דעם רעכטען מענשען און װערט גיזוכט פון איהם -
דארטען אין די גרויסע שווארצע פעלדערי וואו מען זייט מיט בּלוט
און װאו די מענשהיט געהט לאבּוד  ---און נאך װייטערי אין
אנ'אנדערען טייל פון דער ערדי הױבּען זיך אויף אויך אזוינע בּימות
די
װי די טראנען און צודריקען אויך אזוינע מענשען-מאסען און
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אייגענע משרתים פון דער ממשלהי ווארפען זיי צו פון דער הויך די
אייגענע װערטער -פרויען אין שווארצע שלייערס וארפען אריין
פאּאר שפּריינקלאך אין דעם טרויריגען בּילד .זיי בּלאנקען און
דרעהען זיך ארום אין די גאסען .און האבּען זיך פאר די גאנצע

צייט פון ששת ימי בּראשית אן נישט אומגעבּיטען אויף איין האהר.
די דאזיגע צוקאליעטשעטע און דערהרגעטע נשמותי פארדעקט אונטער
שאווארצען שלייערי גיהערען צו אלע דורותי און קוקענדיג אויף זי
קאן מען נישט בּאשטימען .צו זיי זענען אלט אדער יונגי  מיַן
זעהונג איז גיווען ריכטיג פון אנהויבּ בּיו'ן סוף +דער בּייזער חלום
| איז מגולגל גיווארען אין א נאך בּייזערע טראגי-קאמעדיעי

א פאר-

פּלאנטערטע און שװערע טראגי-קאמעדיעי אין וועלכער איך בּלאנקע
ארום אהן א טאָלק פון איין פּרט צום אנדערען שװער איז זי בִּיז
צום דערשטיקען .און פונדעסטוועגען ציהט זי מיך צו זיך : אט אזי
איז דאסי און אזוי װעט דאס זיין:

אטעםי

בּיז מען װעט

טויט אריין.

אויסגעהען

גניבה'

גזילה בּיז צום לעצטען

מיט די כּוחות' בּיז אין סאמען

|

איך האבּ דעריאגט מאַרין .לעבּען איהר פיהל איך זיך נאך
שוואכער -בּעת מיר בּאקוקען דעם יום-טובי דעם דאזיגען גאנצען
טומעלי וואס בּלישצעטי בּרומטי רוישט און צוגיסט זיך אין לױבּ-
גיזאנגען .דערזעהט מיך די בּאראנעסעי שמייכעלט מיר צו און װינקט
מיר' אז איך זאל צוגעהען נאהענטער .-איך געה צוי און זי מאכט
מיר א פּאר קאמפּלימענטען װעגען מיין העלדישקייט פאר אלעמען
אין די אויגען .זי איז אנגיטון אין שווארצען סאמעט און איהרע
ווייסע האהר זענען בּיי איהר פארקאמט אין דער פארם פון א קרוין:
 5יאהר פארשקלאפונג האבּען גיטון זייערס :איך האבּ זיך פאר-
נייגט פאר איהר נישט אויסריידענדיג קיין איינציג וארט .איך
פארנייג זיך אויך פאר מיינע בּעלי-בּתּים .די הערען גאזלאן און
 פארנייג זיך אזוי .אז איך פיהל נישט וילענדיג .װי איך בּין זיךמבזה .דִי גאזלאנ'ס קאנען טון מיט מירי ואס זיי װילען פאַרי
בּאקומט פון זיי א שכירות-צוגאבּי אהן װעלכע מיר ואלטען נישט
גיקאנט לעבּען מיט לײיטען צוגלייך .סוף כֹּל סוף אין מען
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דאך מעהרנישט װי א מענשי א בּשר ודם' װי מען זאגט עסי
טודאר איז פארװאוּנדעט אויף די אױגעןף דאס האט מיט
איהם פּאסירט אין אַרטואַי  ער האט מורא אטראט צו טון און
טאפּט מיט די הענט .די בּאראנעסע האט אֵיהם גיגעבּען א שטעל

אין איינער פון די קיכען אין איהר פּאלאץ.
פװי גוט זי איזן צו די צוקאליעטשעטעיע הער איךי וי מען
זאגט ארום מיר' 4דאס איז בּאמת'ן א צדקניות' א בּעלת-טובהי ע
דאסמאל גיבּ איך א זאג אויפ'ן קול:
פאט װער דער בּעל-טובה איז!? און איך טייטעל אן מיטץן
פינגער די חורבה .אין וועלכע עס איז מגולגל גיווארען דער יונגער
מאןי װעלכען אלע האבּען גיקאנט .דאס אומגליקלאכע בּאשעפעניש
אויף צוויי פיסי וועלכער מאכט מיט די זשאָסניעס אין מיטץ העלען
טאג .און ועלכער שפּארט זיך אן א בּוים' װי אן א תּליה אין דער
מיט פונ'ם פרעהלאכען .יום-טובדיגען טומעל.
יאָי יאָי סוף כֹּל סוף איז עס טאקע אווייע בּרומען אונטער
עטלאכע צווישען דעם עולםי בּלינצלענדיג מיט די אויגען אזוי וי
דאס בּילד פון דעם אומגליקלאכען בּעל-טובה וואלט זיי אויפגיקלערטי
ארומייט' און אין דעם ליארם הערט מען
אבּער עס גיט א בּלאז ט
זי שוין נישט .און זיי הערען זיך אפשר אליין אויך נישט :מען
שפּילט דעם נצחון-מארש -עס שטעקט אין איהם א מין גשמיותדיגע
מאכט .איך האבּ דאס שוין גיהערט :פארויסי דו טארסט נישט וויסען!
דער עולם פאלט אריין אין מוזיקאלישע התפעלות און פּאטשט
בּראווא .די צערעמאניע פארענדיגט זיך :דיי וואס זענען גיזעסען
הױיבּען זיך אויף פון זייערע ערטער .פאָנטאַן איז שטארק פארשלאפען:
מיט גרויס מאטערניש טוט ער אן אויפץ קאפּ דעם צילינדער'
וועלכער איז צו שמאל פאר איהם .:ער דריקט צו די בּיידע בּרעגען
פונ'ם צילינדער צו די שלייפען .אזוי װי ער ואלט איהם צוגי-
שרויפט צום קאפּ' און פארקרימט דערבּיי די צורהי און דערנאך.
שמייכעלט ער מיט זיין מויל אהן ציינער .אלע װינשעװען זיך און.
געבּען זיך איינער דעם אנדערען שלום-עליכם -נאך דער פּאטריאטי-
שער פארבּרידערונג װעלען זיי זיך בּאלד צוריק אומקעהרען צוֹ 
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 זייערע גישעפטען און זייערע חשבּונות .דערהױבּען אין זייער עגא- איזם .גיהייליגטי פארשענערט .און וועלען נאך גישמאקער װי פריהעראנטשעפּען זייערע אייגענע אינטערעסען אן די אינטערעסען פונ'ם
כּלל און זאגען ;מיר ! "
נישט ווייט פון אונז לאזט זיך זעהען דער הױפּטרײדנער פון
דער שמחהי בּריבּי גיט אױיף איהם א ווארף א משונהדיג וילדען
קוק און שרייט אויס ;אדוואקאט" -אחוץ דעם איז ער איהם נאך
מכבּד מיט א שארפען מי שבּרך .אבּער די טרומייטען האבּען זיך
אזוי צולאזט .אז מען הערט נישט ואס דער שמיד זאגטי נאר מען
זעהטי װי ער האלט אפען דעם מיל :הער מיעלואק צוגעהט ממש
פאר נחת .דער דאזיגער מיעלוואק איז אזוי שוואך' אז די דאקטוירים
האבּען דערקלערט' דאס ער טױג אפילו נישט פאר דער סלזשבּע
אין גארניזאן .דער שרײיבּערל זעהט א סך ערגער אויס װי פריהער'
ער איז אָבּגיבּלאַקירט :צוקראכען .אויסגעטריקענט און איינגיהויקערט
דורך זיין לאנגער און שװערער ארבּייט .ער קומט צוריק אן אויף
זיין פריהערער שטעלעי די אבּגעניצטע ערטער פון זיין מאנטעל
פארשמירט ער מיט טינטי איצט האלט ער זיך בי די זייטען
לאכענדיג און טייטעלט אן אויף דעם שמיד' שרייענדיג מיר אין
אוֹיער אריין :
4עס זעהט אויסי װי ער וואלט גיוואלט זינגען און בּאלייטען
די מוזיק !ל
פרוי מארקאסען איז אזוי װי פארשטיינערטי דאס אומגליקי מיט
וועלכען זי טראגט זיך ארום טאג און נאכט' האט אריפגילייגט א
שרעקלאכען שטעמפּעל אויף איהר געזיכט .זי פּאטשט אויך בּראווא'
און איהר אויסגעלאשענער פּנים גיט בּשעת מעשה א לױכט וי
/
א בּליץ .צי איז עס אפשר דערפארי װייל מען קוקט אױף איהר
א דערשלאגענע מוטערי בּיי ועלכער מען האט אװעקגיהרגעט
א זו גיט א קליינע נדבה פאר די ?געזעלשאפט צו פאראיביגען
די געפאלענע ".איהר ארימע מתּנה גיט זי אוועק יענעי וועלכע זאגען:
האלט אין זינען דאס בּייז נישט כּדי זיך פון איהם צו ראטעווען און
איהם אבּצוראמען פין דער װעלטי נאר פארקעהרט כּדי איהם צו
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פאראייבּיגען .אנצינדענדיג די שנאה אומעטום װאו מען קאן נארי/
מאכט פון דער דערינערונג אנ'עפּידעמישע קרענקי" בּאגיסענדיג.
זיך מיט בּלוט און אין דער אייגענער צייט דארשטענדיג נאך בּלוט'
צוהיצט פון דעם טעמפּען נקמה-עגאאיזם' ציהט זי אויס די האנד.
אליין מיידעלעי וועלכע.
צו דער גבּאַיטעי נאכשלעפּענדיג נאך זיך ק
:
װעט אפשר וען עס איז אויך װערען א מאמעי
אבּיסעל ווייטער שטעהט א לערניונגעל און שלינגט אין מיט /
די אויגען דעם מונדיר פון אנ'אפיציר - ער שטעהט װי א פאר-
די הימעל-בּלויע און פּורפּורנע קאלירען פון דעם /
היפּנאטיזירטער.
מונדיר שפּיגלען זיך אבּ אין זיינע אוגען .אין דער דאזיגער רגע
איז מיר קלאר גיווארעןי אז די שיינקייט פון די מונדירען איז נישט
נאר א נארישקייט .נאר אויך אנ'אומגליקי און אפשר איז דאס אומ"
גליק גרעסער פאר דער נארישקייט.
אין מוח בַּיי מיר קלאפּט װי מיט א האמער יענע שרעק-
לאכע נבואה:
א6יך האבּ צוטרוי צו דעם אבּגרונד פון דעם פאלק !ע
דערשלאגען און צובּראכען פון אלץי ואס איך האבּ גיזעהעף
בּאהאלט איך זיך אין א װינקעלע -דער אמת איז פּשוטי אבּער די /
װעלט איז נישט פּשוט -עס זענען פארהאן אזוי פיל זאכען אױיף /
דער װעלט! וי אזי ארוּם װעט דער אמת מאכען א נצחון פוּן זיין /
מפלה? ---װי אזי ארום װעט ער אויסהיילען אלע יענעי װעלכע
ווייסען נישט און פארשטעהען נישט? איך האבּ יסורים דערפוף
וואס איך בּין אזוי שוואך .וואס איך בּין איך און נישט קיין אנדערערי .
די צרה איזי' ואס דער אמת איז שטום און די נשמה איז נישט /
מעהר װי א דערשטיקטער גישריי! איך קוק זיך ארום און זוך /
א הילף פון ערגיץ-וואוי איך זוך עמיצען .װער זאל זיין מיט מיר /
און מיך נישט לאזען אליין -איך בּין שוין צו עלענט און איינזאםי 
איך קוק זיך ארום פון אלע זײיטען  -אחוץ דעם שמיד בּריבּי אי
י:
קיינער נישט דא!
קיינער איז נישט דא אחוץ דעם דאזיגען שכּור .דעם ליימענעם 
גולם .דער קאריקאטור פוז א מענשען .אט איז ערי פון דעה.
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:

נאהענט

איו ער נאך שיכּורערי

זענען

מיט

אנגיגאסען

פון ליים" .זיין נאז

 -זענען צושױבּערט.

וייי

װי פון דער

וייטענס:

זיינע בּאקען זענען

איז װי אנ'אבּגיבּאקטע

זיינע אויגען

װי אויסגיקנאטען

קארטאפליע,

זיינע האהר

און א בּרודיגע פּאטלע הענגט בּיי איהם איבּער'ץ

פּנִים .ער שטעהט אין דער סאמער מיט פון דער גאס און איז אזוי
װי פארכאפּט פון דעם ארומיגען טומעל : אט שטעלט ער זיך אװעק
אנטקעגען מיר און גיט מיר א שליידער אין געזיכט װערטערי פול
מיט

אין

רציחה:

דאזיגע

די

װערטער

דערקען

איך ערטערוייז

די

אמתץ .אין וועלכע איך גלױבּ! דערנאך פּרוט ער זיך אויס-
צומאלען פאר מיר מיט משונהדיגע העויות די קאריקאטור פון די
רייכע קלאסען אין דער גישטאלט פון א מענשען מיט א גראבּען
בּוֹיך' אנגישוואלען װי א פולער זאק מיט גאלדי װעלכער זעצט זיך
אויף דעם פּראלעטאריאט און קװעטשט איהם צו בּיז דער ערד'
אויסרופענדיג אין דער אייגענער צייט מיט פארגלאצטע אױגען און
מיט דער האנד אויפ'ן הארצען :קקודם כּלי א סוף צום קלאסענ-
קאמף!"

די באװעגונגעף

דורך

װעלכע

דער

שמיד

פלייסט

זיך

אויסצומאלען פאר מיינע אויגען די דאזיגע קאריקאטור' זענען צו
און זיי געבּען זיך איהם נישט איין -אבּער
שװער פאר איהם'
נישט

אויף

קוקענדיג

די

גאנצע

אומגילומפּערקײיט

פון דעם

דאזיגען

בּילדי וואס איז גיבּוירען גיווארען אין דעם פארשטאפּטען מוח פון
אזי װי
דעם שמיד .שטעקט דאך אין איהם עפּעס שרעקלאכעס.
א לאנג איינגיהאלטענערי אמתער וועהטאג וואלט פּלוצים אויסגיפּלאצט

אין א גישריי פון א חיה.
נאכדעם װי ער האט אבּגירעדט' זעצט ער זיך אנידער
א שטיין .ער װישט אבּ זיין מיאוסע צורה מיט א האנדי וואס
בּאצויגען מיט לעדער אנשטאט א הוט און איז בּאואקסען
בּרוױינע האהר ,װי בּיי א קוה .װען מען קוקט אויף זיין פּרצוף
אוף איהם
אקארשט ערשט
האט
זיך אויס' אז עמיצער
געשפּיגען:

פדאס

פאלק אין נישט

שלעכטיע

אויף
איז
מיט
דוכט
אנ-

זאגט ערי  6אבּער נאריש'

נארישי נארישי כּ
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און בּריבּי וויינט.
אין דערזעלבּיגער מינוט בּאווייזט זיך אויפץ גאס דער גלח
פּייאָ מיט זיין קרוין פון די זילבּערנע האהרי מיט זיין גוטהארציגען .
שמייכעל און זיינע אומקלארעי גישטאמעלטע װערטערי ואס גיסען
זיך שטענדיג פון זיינע ליפּען -ער בּלײבּט שטעהען לעבּען אונז
גיט איטלאכען פון אונז א שאקעל צו מיטן קאפּ און זאגט זיך
ווייטער ארויס אויפ'ן קול זיינע עהרלאכע גידאנקען, :נו יאִי דער
עיקר איזי אז מען זאל וידער פרום װערען יאי"
בּיי די דאזיגע װערטער' װעלכע קייקלען זיך אראב פון דעם
גלח'ס ליפּען מיט א מאוימדיגער ווייכקייט גיט עס מיך א צופּ און
ער גיט א שפּרונג אין דער
אויך בּריבּי װערט א פארציטערטערי
הויך .און גיט א מאך מיט זיין שוואכער פויסטי וועלכע ער רוקט דעם /
|
אלטען גלח אונטער דער נאזי ער גיוואלדעװעט:
פװײסט דוי ואס פאר א פּנים דו האסט בּיי מיר מיט די
דאזיגע װערטער? זאל איך דיר זאגען א1ע
עס לויפען אן יונגע לייט' װעלכע געבּען איהם א נעהם און
א שליידער אן דער ערד -ער גיט זיך א זעץ מיטץ קאפּ אן בּרוּק
און בּלייבּט ליגען אומבּאוועגלאך .דער גלח הױבּט אויף די הענט
צום הימעל און קניעט לעבּען דעם בּאזיגטעןף עס שטעלען זיך
איהם טרעהרען אין די אויגען
איך געה אבּ מיט מאַריץ .אויפן װעג קאן איך זיך נישט
איינהאלטען און זאג מאַרין מיט א געװויסען מוט' אז בּריבּי איז
גאר נישט אזוי אומגערעכט אין זיינע מיינונגען .דורך איהר געזיכט
לויפט דורך א שאטעף *אַי" זאגט זײ
א6מאליע זאגט זי מיר מיט אנ'אויפווארף+ .:האסט דו איהם גי-
וואלט שלאגען!ע
איך וואלט גיוואלטי אז מאַרי זאל פארשטעהעןי וואס איך מייןי
איך סטארע זיך איהר מסבּיר צו זייןי אז הגם בּריבּי איז א שכּור
און א מגושמדיגע בֹּריה .איז ער דאך גירעכט אין זיינע גידאנקעף
ער שטאמעלט און שלוקערצט ארויס דעם אמת .אבּער דער אמת װערט
דערפון נישט קאליעי ער בּלייבּט ריין און ציכטיג װי גיװעןף וארום
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!ישט דער שמיד האט איהם גימאכט .און נישט פונ'ם שמיד קומט
ער ארויס :בּריבּי איז אנ'אראבּגיקומענער שרייערי אבּער די שטיק-
לאך חלומות און פאנטאזיעסי ואס פּלאנטערץ זיך בּיײי איהם אין
קאפּי זענען ריכטיג  + -און בּנוגע צו דעם הייליגען זקן ואס איז
די איבּערגיגעבּענקייט אליין און װעלכער װעט נישט פארטשעפּען
קיין פליג' איזן ער נישט מעהר װי א גיהארכזאמער משרת פונ'ם
ליגען ער בּאהעפט זיין קליינע קײטעל מיט
און שמייכעלט צוּ צו די תּלינים.

דער

גרויסער קיט

4ען טאר קיינמאל גישט צונויפמישען אידעען מיט מענשעף
מ
דאס איז א טעות' װעלכער האט שוין אנגימאכט אסך צרות איף
דער וועלט.ל

מאַרי לאזט אראבּ דעם קאפּ און מורמעלט אונטערי
4יאי דאס איז אנ'אמתיעּ
איך נעהם צו די פּאר װערטערי װעלכע זי גיט מיר .דעם
ערשטען מאל דערנענטערט מיך צו איהר א הסכּמה פון דעם דאזיגען
מין .זי פארמאגט אין זיך א פונק פון שכל; זי פארשטעהט
געוויסע זאכען .נישט קוקענדיג אויף זייערע בּלינדע אינסטינקטען
פארשטעהען דאך די װײיבּער גרינגער װי די מאנזבּילען זי זאגט
מיר דערנאך.
פזינט דו בּיסט צוריקגיקומעף עסט דו זיך צופיעל אבּ
דאס הארץיל
קרײיאָן איז אונז די גאנצע צייט נאכגיגאנגען ער שטעלט
זיך אוועק אנטקעגען מיר :ער איז שטארק אומצופרידעןי
 6איך האבּ גיהערטי וואס איהר האט גירעדט'ל זאגט ער מירי
 4איך מוז אייך זאגען .אז זינט איהר זייט צוריקגיקומען האט איהר
פאּנים װי אנ'אויסלענדערי א בּעלגיער אדער אנ'אמעריקאנער .צו
ווייס איך װערי איהר זאגט אזוינע זאכעןף װעלכע מען קאן נישט
סובל זיין .לכתּחילה האט מען גימיינט' אז איהר זייט אבּיסעל צו-
דרעהט' הלואי װאלט עס אזי גיװען עס איז אבּער נישט אַזױי
וואס פאר א רוח איז אין אייך ארין! מילא .װי די מעשה איז'
איך בּין נישט מחויב צו וויסען וואס איהר זייט אויסען .אבּער זאגען
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זאג איך אייך .אז איהר צוקריגט זיך מיט דער גאנצער שטאט:י אוף.
מיט די מענשען דארף מען זיך רעכענען .איהר האלט אזינע
דרשות'  ואס שמעקען מיט א טענדענץ' און מינט נישט
אז מען פארשטעהט זײ נישט .איהר זייט עפּעס גווארען גאר
אנדערש װי אנדערע מענשען -אױבּ איהר װעט וייטער געהען אױף 
דעמזעלבּיגען דרך' װעט מען פון אייך לאכעף װי מען לאכט פון
מאשונהדיגער בּריה' און אויבּ איהר װעט אנהױבּען צו װערען מסוכּף .
טא היט

אייערע

ביינער!ע

און.
מיר פעסט
אנטקעגטן
זיךך אװעק
ער שטעלט
פּנים זעהט
שטייף אין זיינע מינונגען -זיין פארעלטערט
אויס נאך פארהארטעוועטער װי פריהער אינ'ם שיין פון דער זון'
די הויט איז װי צוגיקלעבּט צו זיין שארבּען .די מוסקלען פון זיין
האלז און זיין פּלײצע ארבּייטען שלעכט און פארטשעפּען זיך בי
איטלאכער בּאוועגונג װי אנ'אלטע טישקעסטילי בּעת מען ציהט
זי ארויס.
א6ון סוף כּל סוף וואס װילט איהר אייגענטלאך! מען מוז
דאך מלחמה האלטען .װיי נישט אזוי! מען דארף דאך די יעקעס
אנלערנען .און גיפּטרט אנ'עסקי עּ
איך ווייס אז פון א שמועס מיט איהם װעט גאר נישט ארויס-
קומען .און איך בּין שוין מיד איידער איך הויבּ אן צו ריידען -איך
גיבּ נאר א פרעג:
נ6וי און דערנאך ? כּ
 6וואס דערנאך? דערנאך װעלען פארשטעהט זיך איך זיין
מלחמותי אבּער ציויליזירטע מלחמותי דערנאך? די קומענדיגע
דורות' עט! .--ואס װילט איהרי ראטעװען די װעלט :אז מען
לאזט זיך אריין אין אזוינע הויכע ענינים דעררעדט מען זיך דער
טייװועל װוייס צו ואסיע די צוקונפט! איך קעהר זיך אבּי ואס
זאל איך איהם געהען דערצעהלען אז דער עבר איז טויט .אזן דער
איצטיגער מאממענט פארגעהטי און אז נאר דער עתיד' די צוקונפט
האט א ממשות!
דורך די פריינדלאכע התראות פון קרײאָנען פיהל איך די
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בּרוגזדיגע מינעס פון אלע אנדערע אין שטעטיל .אמתי קיין שנאה
זעה איך נאך נישט' אבּער עס איז נישט דאס ואס גיװעף צי
לאז איך זיך נישט אריין אֹין א טראגעדיע' וואס איך װעל נישט
קאנען אויסהאלטען .זייענדיג אזוי ארומגערינגעלט פון לױטער נישט
קיין לעבּעדיגע נפשות און טראגענדיג בּיי זיך אין הארצען אנ'אמת,
וועלכער איז אלעמען א חוץ מיר לחלוטין פרעמד!? די מענשען פון
מיין נאהענטסטער סביבה שטעקען בּיז איבּער די אויערן אין א גרא-
בּען גלױבּען .װעלכער מאכט די מענשען צו װילדע חיותי זי
בּאטראכטען מיך מיט חשד און זענען גרייט זיך ארויפצוווארפען אויף
מיר .מען בּאדארף גאר נישט קיין סך' כּדי איך זאל קריגען אזא
שלעכטען שם װי בּריבּי וועלכער האט זיך פא ר דער מלחמה אװעק-

גישטעלט אנטקעגען דער מאסע און האט זײי געשריען אין פּנים
ארייןי אז זי געהט אויף א פאלשען דרך וואס פיהרט קיין כֹּף הקלעי
איך געה אװעקי בּאלייט פון מארין -מיר לאזען זיך ארונ-
טער אין טאל אריין און דערנאך הױבּען מיר זיך ארויף אויף דעם
בּערגיל פון שאַטעניע .איך האבּ האָלט די דאזיגע ערטערי װאו
איך בּין אמאל אזוי אפט גיװוען בּעת איך האבּ נאך נישט גיזעהען
און נישט בּאמערקט דעם גיהנוםי אין װועלכען איך האבּ זיך גיפונען
און איצט .אז איך בּין שוין נישט מעהר װי א רוח פון אנ'אנדער
וועלט װער איך צוגיצויגען צו דעם דאזיגען בּערגיל פון צוישען
די גאסען און די וועגען -איך היט איהם אין מין זכּרון .און ער
היט מיך אין זין זכּרון  עס אין עפּעס פארהאן אזינס .ואס
מיר בּיידע האבּען בּשותּפות און וואס איך פלעג אומעטום מיט זיך
ארומטראגען װי א סודי איך הער נאך איצט יענעם אויסגיטונענעם
סאלדאטי װי ער זאגט6 :בּיי מיר אין דער היים זענען פארהאן
פעלדערי בּוימער' דער ים :נישט אזוי װי אין אנדערע עהטעריע
צווישען מיינע טרויריגע זכרונות בּלישצעט דאס דאזיגע אויסטער-
לישע ווארט װי די אנטפּלעקונג פון אנ'אמתי
מיר זעצען זיך צו אויף דעם אבּהאנג בּיים װעגי מען זעהט
פון דארט די שטאטי די בּאהן און די פוהרלאך איך דעם שלאַךי
אונטען געהען זיך צונויף דריי דערפערי בּעת די זון גיט א שי
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צייכנען זיי זיך אבּ אבּיסעל שארפער .פון די ארומיגע פעלדער
טראגט זיך א גימורמעלי װעלכער װיקעלט אונז איין .פון דארט'
וואו מיר געפינען זיך איצטי האלטען פיר וועגען אין צונויפגיסען זיך-
אבּער איך בּין שוין נישט מעהר דער אייגענערי איך האלט
אין איין זוכע .מען דארף זעהען די װעלט בּיז אין איהר שורש
אריין .אין אלע איהרע פּועל יוצא'ס .איטלאכע גרופּע פון פאקטען
און פּאסירונגען פאדערט א לאנגען פּלפּול' דער װעלט-פּלאנטער
פאדערט א דערקלערונגי וועלכע איז אזוי שרעקלאך װי ער אלין
עס לאזט זיך הערען א שוואכער גירוישי עס געהט פארביי
א דארע פרויען-גישטאלט מיט עפּעס א קלין בּאשעפענישי ואס
שפּרינגט לעבּען איהר . מארי גיט א קוק און זאגט; :דאס קליינע
מלאכיל נעבּאך!* זי זאגט עס מעכאנישי אהן קין שום געפיהל'
װי א פרומאַצקעי וואס ציילעמט זיך איבּער .דאס איז די קליינע
אַנטואַנעטע מיט איהר הינטעל .זי טאפּט ארום דעם בּרעג פונ'ם
שליאַך מיט איהר שטעקען .זי איז שוין אין גאנצען בּלינד גיווארען:
קיינמאל האט מען זי נישט קורירט .װי עס בּאדארף צו זייןי מען
האט עס גידארפט טון נאכאנאנדי און מען האט עס קיינמאל נישט
גיטון .מען פלעגט תּמיד זאגען; :א רחמנות אויף דעם קליינעם
מלאכיל און דערבּיי איז עס געבּליבּען .זי טראגט אויף זיך אזעל-
כע שמאטעסי אז מען לאזט פאר איהר אראבּ די אויגען פון חרפּה
הגם זי זעהט קיינעם נישטי זי בּלאנקעט ארום און זוכט עפּעס'
און איז נישט בּיכולת צו פארשטעהען דאס בּײזי ואס מען האט
אנגיטון און ואס מען האט דערלאזען  -און װעגען ואס קיינער
גיט אפילו נישט טאראכטי דאס דאזיגע בּלינדע קינד איז דער איינ-
ציגער עדות פון די גימיינע אבּגילאזענקייט און גלייכגילטיגקייט
פון די מענשען
זי שטעלט זיך אבּ לעבּען אונז און שטרעקט אויס די האנד
מיט נישט קיין זיכערע בּאװעגונג .זי בּעט נאדבה! קיינער דאגהט
שוין נישט װעגען איהר .זי רעדט מיט איהר הינטעל .ער איז גי-
בּוירען גיווארען אין פּאלאץ .מארי האט מיר דערצעלט װי די
מעשה איז גיווען :דאס איז גיווען דער לעצטער הינטעל פון א גאנצע
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כאליאסטרעי וועלכע איז גיבּוירען גיווארען מיט אמאל .ארויס איז
ער אויף דער ליכטיגער װועלט נישט קיין גיראטענערי מיט אצו גרוי-
סען קאפּ און מיט קראנקע אױגען און בּעת מען האט איהם גי-
וואלט דערטרינקען האט די בּאראנעסע' ואס האט תּמיד אין זינען
דעם אנדערענ'ס טובהי גיהייסען .מען זאל איהם אװעקשיינקען דער
בּלינדער מיידעלע .-דאס קינד סטארעט זיך אויסצולערנען דעם
הינטעלי ער זאל זי פיהרען אבּער דער הינטעל איז נאך "ונג און
האט קיין שכל נישט; ער האט שטארק חשק צו שפּילען מיט די
פארבּיילויפענדיגע הינט און װיל איהר נישט פאלגעף עס איז איהם
זעהר שווער צו נעהמען זיך פאר דער ארבּייט כּדבּעיי און ער רייסט
ארויס דאס שטריקעל פון איהרע הענט .זי רופט איהם און וארט
אויף איהם'
עס בּאווייזען זיך דערנאך אסך אנדערע פארבּייגעהערסי מיר
קוקען נישט אויף זי
אבּער אט בּאווייזט זיך אויפ'ן ראגי װי א ויכטיגער פּארשוין
א בּריסעלער הונד מיט א טייערען שטיין אויפפ'ץ האלו ער געהט
פארויס זיין יונגער בּעל-הבּיתטעי דער פריילין עװעלין דע מאנטייאָן
וועלכע זיצט רייטענדיג אויף איהר פּאָני  דאס מײדעלע רייט מיט
אנ'ערנסטער מינעי זי טראגט אנ'אמאזאנקע און האלט א בייטשיל
אין דער האנד -זי איז שוין פון לאנג אן א יתומהי איהר גיהערט
דער פאלאץ .זי איז אין גאנצען אלט  21יאהר און פארמאגט מיל-
יאנען .זי װערט בּאלייט פון א ליאָקאי אין פאּאראדנעם מונדירי ריי-
טענדיג אויף א פערדי ער זעהט אס װי אנאקטיאָר אדער א
ליאָקאי בּיי א שררה אדער א מאנארך -הינטער איהם בּאװעגט זיך
אין אבּגימאסטענע טריט א גוּווערנאנטקע שוין נישט קיין יונגע .אנגיטון אין
שווארצע זייד .זי קעהר איצט צו טראכטען פון ערגיץ א קיניג-
לאכען הויף:
אז מען זעהט די דאזיגע עװעלין דע מאנטייאן װעלכע האט
אזא שיינעם נאמען מון מען נישט וילענדיג א טראכט טון
וועגען אַנטואַנעטען ועלכע האט כּמעט גאר קיין נאמען נישט .מיר
דוכט זיך אויס אז פונ'ם גאנצען עולם האבּ איך גיזעהען נאר זי
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בּיידע -דער פארשיידענער מזל פון די דאזיגע צװיי בּאשעפענישען
פון וועלכע איטלאכעס איז גלייך אומשולדיג און שוואך' פון װעלכע
איטלאכעס איז גלייך ציכטיג און כֹּשר אין זיין שװאכקייט .אזוי
ציכטיג און כּשר װי נאר א קינד קאן עס זיין רופט ארויס א גאנצע
דראמע פון גידאנקען .די ארימקייט און די רייכקייט' וואס זענען
אראבּגיפאלען װי פון הימעל אויף די דאזיגע קליינע נישט פארטיגע
קעפּלאך זענען גיקומען פאר בּיידען אומפארדינטערהייט .מען פיהלט
זיך בּאליידיגט .װען מען זעהט אנ'ארים קינדי מען פיהלט זיך'
אבּער אויך בּאליידיגט .װען מען זעהט א רייך קינדי איך בּין
אבּיסעל אין כּעס אויף די קליינע רייכע פּריצהלע' װעלכע האט זיך
אקערשט ערשט בּאוויזען און ואס איז שוין אזוי גרויס בּיי זיך
נישט קוקענדיג וואס זי איז קליין .און איך האבּ רחמנות אויף דעם
שוואכען קרב פאר װעמען דאס לעבּען פארשליסט אלע זיינע
מתּנות .מאריי ואס איז בּטבע אזוי גוטהארציגי לעבּט איבּער די
אייגענע געפיהלען-

און װער ואלט זיי נישט איבּערגילעבּט .זעהענ-

דיג פאר זיך על פּי מקרה אזא מין טאפּעלטען בּילד פון א קינדהייט?
אבּער איך טרייבּ פון זיך אוועק די דאזיגע געפיהלען :די װועלט דארף
מען פארשטעהען נישט מיט'ץ געפיהלי נאר מיט'ןץ שכל .יושר דארף
מען האבּען .נישט רחמנותי גוטסקייט מאכט דעם מענשען'איינזאםי
וער עס האט רחמנות גיסט זיך צונויף מיט דעםי אויף וועלכען ער האט
רחמנות :דורך רחמנות פארשטעהט מען טאקע א מענשען בּיז צום /
דעקי אבּער רחמנות טראגט אריין א פּלאנטער אין די גיזעצען פונ'ם
קבּוץ .-ארויסגעהען דארף מען פון א קלארען בּאגריף :פון א בּאגריף'
וואס זאל זיין אזוי קלאר און ליכטיג װי דער שטראהלענבּינטעל פון א
לויכטטורם דורך די פּלאנטערס און די סכּנות פון דער נאכט.
איך זעה די גלייכקייט און איך זעה די אומגלייכקייט :גלייכקייט
אין דער װעלט פונ'ם אמת .אונגלייכקייט אינ'ם פּראקטישען לעבּען
דער שורש פונ'ם בּייז שטעקט שוין אין דעם שורש פון דער מענשהייט:
דער שורש פון די גיזעלשאפטלאכע עולות  --דאס איז די ירושה :אומ-
גירעכטיגקייט .א גימאכטער .אויסגיטראכטער און אויסגעקינצעלטער
רעכטי א ממשלה און אנ'איבּערהערשאפט סתּם אין דער װעלט אריין.
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יא ווילדע פאנטאזיע .ואס טוט אן פּלוצים קרוינען אויף די קעפּ
מען דארף ציהען א גלייכע ליניע בּיז אזש אהינצו ,בּיז צו דעם שרעק-
לאכען רעכט פון די טויטע און פארטרייבּען די פינסטערנישי
איבּערצולאזען בּירושה זיין האבּ און גוטס און זיינע פולמאכטען
פאר די יורשים  --וי גרויס אדער װי קליין די דאזיגע קנינים זאלען
נישט זיין  -דאס איז א זאך .וואס אִיז נישט על פּי שכל און נישט על
פּי יושר -נאר די לעבּעדיגע מענשען אליין האבּען א חלק אין די קוואלען
און די מתּנות פונ'ם לעבּען .איטלאכער דארף פארנעהמען אנ'ארט
לויט זיינע מעשים און נישט לויט דעם מקרהי
אבּער דאס האבּען מיר דאך בּקבּלה! דאס איז נישט קיין תּירוץ.
פארקעהרט ,די טראדיציע בּינדט אויף א קינצלאכען אופן צונויף דעם
איצטיגען מאמענט מיט דעם גאנצען הויפען פונ'ם עבר -זי טראכט
אויס א צונויפבּינדונג .וועלכע איז גאר נישט בּנמצא .פון איהר נעה-
מען זיך אלע צרות אינ'ם מענשלאכען לעבּעןף צו דעם אמת'ען אמת'
צו דעם אמת פונ'ם שכל איז זי מוסיף דעם אמת פון בּלויזע פאקטען;
זי נעהמט אוועק בּיים שכל די פרייהייט און פארבּייט זי מיט לעגענ-
דעס און בבא-מעשיותי און דערבּיי פארזאגט זי נאך אז מען זאל למען
השם נישט אריינקוקען אינווייניג כּדי מען זאל חלילה נישט זעהען
וואס דארטען טוט זיך -בּלויזע פאקטען מעגען בּאקומען דעם בּאטייט
פון א גיזעץ נאר אין דעם תּחום פון וויסענשאפטלאכע דערקענטענישען
און זייערע פּראקטישע אנווענדונגען .און אמאל אויך אויף דעם געבּיט
פון קונסטטעכניקי .נא ר דארטען מעגען זיך פארשידענע אויפטואונגען
אנזאמלען:
עס איז אבּער א מוראדיגער טעותי דערפון צו דרינגען .אז אויך
גידאנקען .פולמאכטען און עשירות דארפען האבּען קיניגלאכע רעכטי
דאס איז א נארישע צונויפפּארונגי וועלכע דערשטיקט די גלייכקייט
אין איהרע ערשטע ווארצלען .און לאזט נישט אוועקשטעלען די מענש-
לאכע ארדענונג אויף א פעסטען יסוד .דער גיועץ פון ירושה איז א
ממשותדיגע פארם פון דער טראדיציע און איז זיך סומך אויף די טרא-
דיציע פון פּרינציפּען און איינגיווארצעלטע מיינונגען .דער טעות איז
אוף :און אױבּ מיר
זיך סומך אויפ'ן טעות  --און אזוי ווייטער אהן ס
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זעהען אז עטלאכע מענשען האלטען אין זייערע הענט דעם גורל פון
גאנצע מאסעןי איז דאס מעהר נישט װי צוליבּ דער דאזיגער צונויפ-
פּארונג.
איך זאג עס מארין .:דער הארבּער טאן פון מיינע װערטער
מאכט אויף איהר א גרעסערען רושם איידער די קלארקייט און בּא-
שײינפּערליכקייט פון מיינע רעיונות .זי ענטפערט שוואך :גיאי טאקע
אזוי ".זי גיט א שאקעל מיט'ן קאפּ און פרעגט מיך:
 8אבּער דער גיזעץ פון מוסר ,פון וועלכען דו רעדסטי גיהערט
ער נישט צו דער טראדיציע 1
 8ניין .דאס איז א מעכאנישער גיזעץ פון די כּלל-אינטערעסען:
דער גיזעץ פונ'ם מוסר ווערט בּאשאפען איטלאכעס מאלי ווען עס טרע-
טען ארויס די כּלל-אינטערסען .ער איז קלאר און ליכטיג ,אזוי קלאר
און ליכטיג .אז מען קאן איהם זעהען בּיז אין זיינע סאמע ווארצלען
אריין .זיין מקור איז דער שכל אליין .און אויך די גלייכקייט .וועלכע
איז דאס אייגענע וואס דער שכל .ד א ס איז גוט און יענז איז שלעכט'
ווייל עס איז גוט און שלעכט און נישט דערפאר .ווייל מען האט אזוי גיזאגט
און געשריבּען -דאס איז דער היפּך פון דעם בּאפעהלי וואס קומט אריבּער
בּקבּלה א טראדיציע פון גוט איז נישט בּנמצאי .עשירות און מאכט
דארף מען פארדינען דורך ארבּייט :און טארען נישט גינומען װערען
פארטיגערהייט; דער גידאנק פון יושר דארף בּאשאפען װערען איט-
לאכעס מאל אויפסניי בּיי איטלאכער נײער גילעגענהייט .און מען
טאר איהם נישט נעהמען א פארטיגען
מארי הערט מיך אויס :זי גיט א קלער און זאגט.
 5אז מען װעט נישט טארען איבּערלאזען זיין האבּ און גוטס
בּירושה פאר די קינדער אדער די קרובים װעט מען איפהערען צו
ארבּייטען .ע
אבּער זי ענטפערט זיך אליין תּיכֹּף ומיד
 4ניין   - -כ

זי ווייזט אן אויף פארשידענע פאלען אינ'ם לעבּען פון אונזער
נאהענטסטער סביבה :דער און יענער ...ויפיעל מענשען מאכען
זיך אליין אן צרות נאר צוליבּ געלט אדער װעלכע נישט איז השפּעה'
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און אפילו צוליבּ דעם .וואס עס וילט זיך ארבּייטען טון און אויפטון.
און אחוץ דעם  --אט די אלע נייעי אויפגיקומענע נגידים' װעלכע
שׂארען .דוכט זיך :געלט מיט לאפּעטעסי װערען א סך מעהר אבּגיהאל-
טען אין זייער ארבּייט דורך זייער יאגען זיך נאך געלט .איידער די
ארבּייטער וועלען אבּגיהאלטען װערען צוליבּ די קומענדיגע איבּער-
קעהרעניש אין די גיזעצען און מנהגים :אט אין למשל איינער גי-
שטארבּען צו  02יאהרי ווייל ער האט צו פיל גישמייעט און גיהאוועטי
און נאך אנדערע מיאוסע פאלען :היינט די קאמעדיע פון די יורשים
בּיים טויטען-בּעט מיט זייערע חנ'דלאך .וואס זי מאכען דעם גוסס.
בּעת זיי קאנען זיך נישט דערווארטען די מינוט .װען ער װעט שטאר-
בּען .און נאך אזוינע זאכען וועלכע זאנען ממש א בּזיון דאס אלץ
קאליעטשעט די נשמות.
און מארי פאלט אבּיסעל אריין אין התלהבות .אזוי װוי עס
וואלט טאקע גיווען אזוי גרינג אריינצוכאפּען מיט װערטער דעם אמת
דורך דעם פּלאנטער פון די פאקטען און פּאסירונגען:
זי שלאגט זיך אליין איבּער און זאגט:
4מען װעט קײנמאַל נישט קאנען אװעקשטעלען די װעלט
אויף דעם אמתי מען װעט אלעמאל געפינען א מיטעלי װי אֲזי
אבּצונארען :ע צום סוף זאגט זי:
פיאי דאס ואלט אפשר גיוען זעהר גוט' אבּער דאס װעט
קיינמאל נישט זייןי ע
דער טאל האט זיך פּלוצים אנגעפילט מיט א ליארם .אויף
דעם שליאך .װעלכער ציהט זיך אין דער לענג פון דעם קעגענ-
איבּערדיגען אבּהאנג קעהרט זיך צוריק אין די קאזארמעס א שפּאגעל-
נייער פּאלק מיט זיין פאהן .די פאהן שװעבּט אין דער הויך צווישען
א גיפּאקטער מחנה' אויסגישטעלט שורותווייזי' צווישען פארשיידענע
אויסרופען און אויסגישרייען .צװישען ואלקענס פון שטױבּ און
מיר האבּען זיך בּיידע מעכאניש
א בּליאסקענדיגען מלחמה-נעפּיל.
אויפגיהױיבּען און זיך א שטעל גיטון אויף דעם קאנט פונ'ם שליאך.
און מחמת דער מיליטערישער רגילות האט עס מיך א צופּ גיטון אִין
ארעם' װעלכער האט זיך שוין גיוואלט אויפהױבּען צו בּאגריסען
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בּעת די פאהן איז פארבּייגיטראגען גיווארען לעבּען אונזי אבּער
אזוי װי די איפגיהױבּענע האנד פונ'ם גלח האט מיך מיט אפּאר
מינוטען נישט גיקאנט צווינגען זיך צו פארנייגען .אזוי בּין איך איצט
אויך שטעהען געבּליבּען אומבּאוועגלאך.
(אויסגימעקט

ייי

אנגיפאלען.

דאס

איז טאקע

װאלט

מען

דורײ

אנ'אמת'

זיך

נישט

די צענזורי)

אבּער

אױבּ

גידארפט

מען וואלט

פארטיידיגען

נישט

די

פארטיידיגונגס-מלחמה נעהמט זיך פון דער אייגענער פארשאלטענעה.
סיבּה װי די אנפאל-מלחמהי פאר וואס ויל מען זיך אין דערין .
נישט מודה זיין? צוליבּ פארבּלענדעניש אדער פאלשקײיט פאר.-
עקשענט מען זיך און מען װיל נישט אנדערש צושניידען די שאלה
אויף צוויי העלפט .אזוי וי זי אלט גיוען צו גרויס .-אוב מען
רעכענט מיט שטיקלאך און בּרעקלאך פונ'ם אמת' און נישט מיט
דעם אמת אין זיין גאנצער פולקיט  -דאן געהען אן כּלערלײ
פאלשע פּשט'לאך און שפּיצלאך :אבּער די װעלט פארמאגט דאך
ֿ
נאר איין איינציגען מין פון איינוואהנערי
עס

איז

נישט

גינוג

אנצוטשעפּען

א שמאטקע

אױיף

דעם 

שפּיץ פון א שטעקען אין א רשות הרבּים און מיט איהר צו שאק-
לען אויף דעם פארענט פון הייזער אדער אין פארזאמלונגען און
צו זאגען :עס איז ידועי' אז דאס איז דער העכסטער צצייכען; 
עס איז ידוֹעי אז איטלאכערי' װעלכער בּוקט זיך נישט פאר איהרה 
איז א ימח-שמוניקי ועלכען מען דארף אריינלייגען אין חרםי דער /
מענשלאכפער גייסט איז מחויב צו קאנטראלירעןי צי איז נישט אזא מין

צייכען אנ'עבודה זרהי איך דערמאן זיך' אז עמיצער האט אמאל
גיזאגט .דאס די לאגיק האט אין זיך שרעקלאכע צוניפפּארונגען

און פארפלעכטוגגען .און אז איינס האלט דאס צװייטע :דער טראה
דער
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מזבּחי דאס

שווערטי

+י2ייע

(אויסנימלקט

דורך

די

צענזור)

אבּער אין דעם קנויל פון די מלחמה"פּאסירונגעןי אין איהרע צונויפ-
פּלאנטערונגען און פאנאנדערפּלאנטערונגען האבּ איך גיזעהען אז
| דאס זענען די גיצייג פון יענער עבודה זרהי בּיי װעלכער עס וערען
גיבּראכט מענשלאכע קרבּנותי
א פארטראכטערי טרעט איך אבּ עטלאכע טריט אן א זייטי
מאַרי זעצט זיך דערוויילע צוי איך רוף ארויס אין מיין זכּרון די
גישטאלט פון דעם פעלדפעבּעל מארקאסען .פון יענעם מענשען פוּן
וועמען מען האט אקערשט ערשט גירעדט .איך רוף ארויס אין מיר
די גישטאלט פון יענעם עהרלאכען און פּוסטען העלד מיט זין
מיר דוכט זיך אבּ' אז איך פרעג איהם/ :צי
ווילדען פאנאטיזם.
גלױבּסט דו אין די שיינקייט .אין דעם פּראגרעס?" ער װייס נישט
ער ענטפערט; :ניין!"  -אצי גלױבּסט דו אין דעם אבּשיי פאר דעם
לעבּען .אין די חשיבות פוּן דער ארבּייטי אין די הייליגקייט פונ'ם
גליק!? -- ניין!" * -צי גלױבּסט דוּ אין דעם אמת און יושר!" -
ניין .איך גלױבּ נישט אין קיין זאך' אחוץ די גריסקייט פונ'ם
פראנצויזישען נאמען" .
דער גידאנק פונ'ם פאטערלאנד  .--איך האב זיך קיינמאל
נישט דערוועגט .איהם א קוק צו טון גלייך אין פּנים אריין .איך בּלייבּ
נו ואסי דאס אויך?י.
א וויילע שטעהען אין מיינע מחשבות:
אבֹּעֶר מיין שכל איז אזוי עהרלאך װי מיין הארץי און טרײבּט מיך
ווייטער :יאִי דאס אויךי
 + .:איך גיבּ א ציטערי בּעת איך הער זיך צוי װי איך טראכט
און ריד כּל דבר אסור צװישען די דאזיגע פריינטלאכע ערטער מיט
איהר ליבּער .בּחנטער שטילקייט און אליינקייט' אויף דעם דאזיגען
וועג צו װועלכען עס האט מיך געפיהרט די סטעזשקע װי א טרייער
חברי נישט ווייט פון דעם ארטי וואו דער משופּעדיגער אבּהאנג בּעט
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זיך מען זאל זיך אויף איהם אראבּלאזען-

לאנדי

בּיי װעלכען

עס

פלעגט

דער גידאנק פון פאטער-

מיר אדורכלויפען

איבּער'ץ לײבּ

א שוידער פון שמחה און התלהבות .אזוי װי נישט לאנג בּיים גידאנק
|
פון גאט!*י.
אבּער אין דעם נאמען פונ'ם פאטערלאנד .װי אויך אין דעם
נאמען פון גאט' האט זיך די מענשהיט בּאגנבעט זיך אליין און
פּרוּװוט איצטער

זיך צו דערשטיקען

מיט

איהרע

איגענע

הענטי

און א

דאס װעט זיך איהר אין גיכען איינגעבּען .צוליבּ דעם פאטערלאנד
האבּען גרויסע און געזונטע .פולבּלוטיגע מדינות איינגישלונגען
קלענערע +צוליבּ דעם פאטערלאנד האט יענער מענש' װעלכער
שטעהט בּראש פון דעם דייטשישען נאציאנאליזם גימאכט אנ'אנפאל
אויף פראנקרייך און האט ארויסגירופען דעם בּירגערקריג צווישען די
וועלט-נאציעס -מען דארף די פראגע אװעקשטעלען דארט ואו זי
איזי דאס הייסט אומעטום מיט אמאלי מען דארף א קוק טון גלייך
אין פּנים אריין אלע יענע אומענדלאך גרויסע קיבּוצים' איטלאכער
פון װעלכע שרייט הויך אױף א קול ;איך!" דער גידאנק פונם
פאטערלאנד איז נישט קיין פאלשערי אבּער ער איז א קליינערי און
קאליינער דארף ער בּלייבּע עס איז פארהאן נאר איין איינציגער
עס איז פארהאן נאר איין איינציגע מאראלישע
כּלל-אינטערעס-
התחיבות'

וועלכע

איטלאכער

מענש טראגט

בּיי זיך אין הארצעף

די היינטיגע השגה פונ'ם פאטערלאנד צוטיילט אלע די דאזיגע גרויסע
גידאנקען? צובּרעקעלט זיי אױף שטיקלאך' פארשפּארט איטליכען
שטיקעל אין א בּאזונדער שטייגעלי און צאמט ארום איטלאכען שטיי-
געל מיט אייזערנע גראטעסי דורך וועלכע מען קאן נישט אדורכקומעןױ .
עס זענען היינט פארהאן אזוי פיל נאציאנאלע אמת' .נאציאנאלע
התחיבות'ןי נאציאנאלע אינטערעסען און נאציאנאלע רעכט .וויפילי עס
זענען פארהאן נאציעס אויף דער װעלט .און אלע די דאזיגע אמתץ.
התחייבות'ן .אינטערעסען און רעכט זענען זיך סותר איינע די אנדערע :איט-
לאכע מדינה איז אבּגיזונדערט פון איהר שכנטע דורך אזוינע מויערן--מא-
ראלישע .מאטעריעלע און פינאנציעלע גרעניצען--אז מען געפינט זיך אין
איהר װי אין א גיפענקעניש -מען הערט ריידען פון האייליגען עגאָאיזם
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פון א שיינער פארשפּרייטונג מצד דער אויסדערוועהלטער ראסע דורך
די אנדערע .פון איידעלעי הויכע שנאות און פון פּראכטפולע נצחונות,
און מען זעהט װי די דאזיגע אידעאלען זוכען אנצונעהמען ממשות-
דיגע פארמעס .אזא מין אויסגעקינצעלטע און אויסגיטראכטע פיל-
קייט פון דאס' ואס דארף אומעטום בּלײבּען איינסי פיהרט די
גאנצע ציוויליזאציע צו א שעדלאכען אבּסורד .:גירעכטיגקייט און
רעכט קאנען נישט פארשפּארט װערען אין בּאזונדערע מדינות' מען
קאן פון די דאזיגע װערטער' װעלכע זענען צוגימאסטען צו דעם
מענשלאכען כּלל נישט מאכען קיין נעמען פאר דעם אדער יענעם
יחידישען פּרט' אז װי מען קאן נישט מאכען פון דער געטלאכער
השגחה א צוגאבּ צו דעם אדער יענעם קיניגי
די נאציאנאלע שטרעבּונגען  -אפענע אדער בּאהאלטענע -
זענען סותר איינע די אנדערע -די פעלקער' וואס ואהנען אי
נאהענט איינע לעבּען די אנדערעי טראגען זיך ארום מיט חלומות'
וואס זענען אסך גרעסער פון זיי .די טעריטאריאלע פּרעטענזיעס
פון די פעלקערי װי אויך זייערע עקאנאמישע און פינאנציעלע פּרע:
זי קאנען נישט אויס-
טענזיעס צושטערען זיך איינע די אנדערע-
געפיהרט װערען .און היות װי עס איזן נישט דא קיין העכערער
קאנטראל איבּער דעם דאזיגען גאנצען פּלאנטער פון אמת'ןי וועלכע
זענען זיך סותר איינער דעם אנדערן סטארעט זיך איטלאכע אומה
אויסצופיהרען איהר אייגענעם בּאזונדערען אמת מיט אלע מיגלאכע
מיטעל .מיט דעם גאנצען פאנאטיזם' דעם גאנצען כּעס און דעם
גאנצען גראבּען כּוח' װאָס זי קאן נאר ארויסציהען פון זיך .די
גרעניצעןי וועלכע טיילען אבּ דעם פּאטריאטיזם פונ'ם אימפּעריאליזם
און מיליטאריזם זענען שוין אזוי אויך גינוג שוואך און מטושטשדיג }
אין דעם דאזיגען מצב פון אלוועלטלאכער אנארכיע װערען זי אין
גאנצען איבּערגעשפּרונגען אבּגעװישט און צוטראטען און אנדערש
קאן עס גאר נישט זין -די גאנצע װעלט מון אױיף אזא אופן
ווערען די ארגאניזאציע פון א בּאוואפענטער קאנקורענץ -און דער-
פון מוז ווייטער ארויסקומען א גאנצע שורה פון אומגליקען .װעלכע
קייטלען זיך איינע אן די אנדערעי און דערבּיי קאן קײנער גאר
בר
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נישט האפען אױף א נוצען אין דעם משך פון א לאנגער צייט:.
ווארום גרויסע נצחונות זענען קיינמאל נישט געבּליבּען אומבּא-
שטראפטי און די געשיכטע ווייזט אונז א געוויסען אויסגלייך צווישען
די אומגירעכטיגען און עולות .די האפענונג אױף נצהון פיהרט
אומעטום מיט זיך די האפענונג אויף מלחמה' איין קאמף קייטעלט
זיך אן דעם אנדערען און איין הריגה אן דער אנדערערי
די מאנארכען .די קיניגען!  --מען טרעפט זיי אומעטום װען
מען פארשט אויס די אומגליקען פונ'ם כּלל בּיז צום גרונט!י.
די דאזיגע פארשארפונג פון די נאציאנאלע אבּזונדערונגען קומט
ארויס פון די אנפיהרערסי פון די מנהיגים זייי די דאזיגע אױיבּער-
הארעןי קיניגען און גיוועלטיגענדיגע אריסטאקראטען האבּען דאס 
אינ'ם משך פון דורות בּאשאפען יענעם הייליגען און רייכען גִיבַּייי
וועלכען מען האט ארומגיבּויט ארום די נאציאנאלע אבּזונדערונג,
זיי האבּען דאס אויסגיטראכט די לעגענדע פון די נאציאנאלע
אינטערעסעןי וואס זענען פיינטלאך צו די מאסען .די פארייניגונג
פון איינציגע יחידים אין בּאוואהנטע ערטער האט זיך גיפונען בֹּהסכּם
מיט דעם מאראלישען אמת; דאס איז גיװען די התגשמות פונ'ם
פּראגרעס; אלע האבּען דערפון גיהאט א נוצעןף דער שארפער
שניט אבּער .װעלכער איז ארינגיטראגען גיוארען אין די
דאזיגע פארייניגונג .איז גיווען אנ'אומגליק פאר די מענשהייטי און
נויטיג פאר די קלאסעף װעלכע גיועלטיגען -צוליבּ די דאזיגע
שארפע אבּגרעניצונגען און אבּזונדערונגען האבּען זיך פריי גיקאנט
דאס
פאנאנדערשפּילען די גישעפטעלאכע און די מלחמה-קאמפעף
איז דער לעבּענס-פּרינציפּ פונ'ם אימפּעריאליזם . וען איף דער
גאנצער װעלט ואלט גיועלטיגט א פולע אחדות' ואלט עס נישט
גיקאנט קומען צו יענע מסוכּנדיגע סכסוכים' צו יענע גישוואולסטען
אויף דעם גיזעלשאפטליכען ארגאניזם' פון װעלכע דער כּלל האט
קיין שוּם נוצען נישט .און וועלכע בּריינגען א נוצען נאר עטלאכע
פּרשױנען וואס מאכען פון אלץ אגישעפטי וארוֹם די כּלל-אינטע-
רעסען וואלטען גיווארען אין דער אייגענער צייט די אינטערעסען
פון די יחידים און דער גיזעץ פון מוסר וואלט בּאקומען א שליטה איבּער
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די מענשלאכע גלייכקייט אין אלע מדינות :און מהאי טעמא פלייסען
זיך אלע יענע בּאוואוסטזיניגע כּוחוֹתי וועלכע האבּען בּיז אהער גי"
האלטען אין דער האנד דעם גורל פון דער אלטער װעלט .אנצו-
ווענדען אלע מיטלעןי כֹּדי צו צושלאגען אויף שטיקלאך די מענשלאכע
די מלוכה-מאכט און די טראדיציעס טשעפּען זיך איין אין
אחדות.
די נאציאנאלע יסודות .און ווילען פון זי נישט אבּלאזען.
דער משונהדיגער סיסטעם פון די נאציאנאלע קיבּוצים .וועלכע
זענען צו זייער אייגענעם אומגליק און צום אומגליק פון די אנדערע
צושיידט איינער פונ'ם צווייטען .האט זיינע נביאים און זיינע אדווא-
אבּער אומזיסט זוכען אלע די דאזיגע פאלשע נביאים'
קאטען-
גילערנטע און טעארעטיקער אנצוזאמלען גאנצע הויפענס פון בּויך-
סברות און פון אויסגעקינצעלטע פּשטלאך אױף דעם כּלומרשטען
יסוד פון כּלומרשטער פּראקטיקע און פון כּלומרשטע עקאנאמיש-
עטנישע הצטרכות'ן :די פּשוטע' אהן-חכמותדיגע און פּראכטפולע
פאדערונג פונ'ם לעבּען װעט צושטערען זײער גאנצע ארבּייטי וואס
זי לייגען אריין אין שיטות און טעאריעסי ועלכע קאנען זיך נישט
האלטען .דאס ואס מען קוקט אזוי קרום אויף דעם ווארט אינטער-
נאציאנאליזם בּאווייזט די נארישקייט און די גימיינקייט פון
דער קהלשער מיינונג .די מענשהיט דאס איז דער לעבּעדיגער
נאמען פון דעם אמת .די מענשען גלייכען זיך איינער דעם צווייטען!
װי די בּוימער! די וואס קיניגען און גיוועלטיגעןי װעלען קיניגען
און גיוועלטיגען דורך גראבּע מאכט און דורך פאלשקײט; אבּער
קיינמאל נישט דורכ'ץ שכלי דער נאציאנאלער קיבּוץ אין א
קליינער אין דעם שויס פון א גרויסען -דאס איז א קיבּוץ וי
איטלאכער אנדערער; ער קניפּעלט זיך פון זיך אליין אונטער די
בּעשיצענדע פליגלען פון א היזלאכען דאך' אדער אונטער די
פליגלען פון א בּלויען הימעל .דאס איז נישט יענער לחלוטינ-
דיגער און מיסטישער קיבּוץ .אין ועלכען ער איז מגולנל גיוארען
דורך דעם כּישוף פון װערטער און אידעען און ואו מען האט איהם
פארשפּארט דורך בּאדריקערישע גיזעצעף .ואס איזי מ'שטעהענס
גיזאגט .דער גאנצער גליק פונ'ם מענשען אויף דער װעלט? צו
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דערלעבּען זיינע יאהרען בּיז צום סוף אויף א כּשרען אופ אויס-
צולעבּען זיין לעבּעף װאו מען װיל נאר לעבּעף האָלט האבּען
ציהען זיינע יאהרען און ארבּייטען אין דעם אױסגעקליעבּענעם תּחום וי
די אמאליגע פּשוטע מענשען פון די אלטע מדינות .וועלכע האבּען פארלארען
זייערע בּאזונדערע טראדיציעס פון קעגענזייטיגע גױלה .נעהמט מען
אװעק פון דעם גידאנק פונ'ם פאטערלאנד די שנאה' די קנאה און
די פאלשע העלדישקייטי נעהמט מען פון איהם אװעק זיין בּאדערפע-
ניש צו גיוועלטיגען דורך גראבּע מאכטי וואס בּלייבּט פון איהם?
דאס װעט נישט זיין קיין קיבּוץ מיט בּאזונדערע גיזעצען
ווארום גירעכטע גיזעצען טראגען נישט קיין בּאזונדערען כאראקטער.
און קעהרען זיך אן דער גאנצער װעלט -דאס װעט איך נישט זיין
קיין קיבּוץ מיט בּאזונדערע מאטעריעלע אינטערעסעןף אין װעלכע
אנדערע אומות װעלען נישט טארען האבּען קיין חלקי ווארום אזוינע
אינטערעסען װעלען נישט זיין עהרלאך .:דאס װעט איך נישט זיין
קיין אחדות פון װעלכען נישט איז שטאםי פון װועלכער נישט איז
ראסעי ווארום די שטאמען און די ראסען זענען צונויפגעמישט און
צוזייט איבּער דער גאנצער װעלט .דאס װעט זיין אנ'ענגעי טיפע
און בּנעימותדיגע פארייניגונג פון מענשעף א װייכער געפיהל פאר
דעם חן און די שיינקייט פון א געוויסען לשון (נאר שפּראכען אליין
זענען איינע דעם אנדערען פרעמד) א בּאזונדערע' איידעלע אין
די טיפענישען פון דער יחידישער נשמה פארבּאהאלטענע ליבּע צו
די שיינקייטען פון א געװיסער נאטור' פון געװיסע גיבּייען און
א געוויסער קולטור .און אויך דאס װעט האבּען זיינע גרעניצעף
ווארום דער יראת-הכּבוד פאר די העכסטע בּאשאפונגען פון קונסט
און פון גידאנק איז און בּלײיבּט די איינציגע שטרעבּונג .װעלכע
שװעבּט אין דער הויך' איבּער אלע דקדוקי-עניות פונ'ם פּאטריאטיזםי
אבּער .טענה'ץ די אפיציעלע שטימען עס אין פארהאן אנ'אנדער 
כּשוף-שפּרוך :דער גרויסער עבר פון איטלאכער נאציעי די גרויסע
געשיכטע :וועלכע די יחידים פון דער דאזיגער נאציע האבּען מיט-
אנאנד בּשותּפות .יאי עס איז דא אנ'עבר .עס אין דא א געשיכטעי
דאס איז די געשיכטע פון דעם לאנגען און שװערען װעגי װעלכען
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די גירודפטע און בּאדריקטע פעלקער האבּען דורכגעמאכטי די געשיכטע
פון יענען גיזעצען .װעלכע די תּקיפים האבּען בּאשאפען כֹּדי צו
מאכען פון דעם שטילען יום-טוב פונ'ם לעבּען א בּלוטיגען מבּח
פאר קרבּנות' די געשיכטע פון אלע יענע גידאנקען און לעבּענס'
וואס זענען דערשטיקט גיווארען .און פון אלע יענע מענשען מיט
נייע שעפערישע אידעעןי וועלכע זענען פארמשפּט גיווארען צום טויט.
דאס איז די געשיכטע פון אלע יענע מאנארכען װעלכע האבּען
גימאכט גישעפטען מיט די לענדער אוּן דעם בּלוט פון זייערע פעלקער
און אויסגיראבּעוועט גאנצע מדינותי דאס איז די געשיכטע פון יענער
גראבּער און װוילדער מאכטי וואס האט אלע וויילע אבּגישטעלט דעם
פּראצעס פון דער מוסרדיגער אנטװיקלונג און דער מענשלאכער
אחדותי וואס האט איהם אלע וויילע גישטעלט כּלערליי מניעות אויף
דעם ועג און נישט גילאזען געהען ווייטער .אזי אז אפטמאל האט
מען שוין גיהאלטען דערבּיי זיך אין גאנצען מיאש צו זיין .אט די
דאזיגע געשיכטע פון חרפּה און בּזיון ,די געשיכטע פון טעותץי פאר-
בּלענדענישען און חולאת'ן האבּען אלע פעלקער מיט א היסטארישען
עבר בּשותּפות( .אז וואהל איז צו די נייע פעלקערי זיי האבּעַן נישט
אויף וואס חרטה צו האבּען)!
און די מעלות פונ'ם עבר :דער בּליאסק פון דער פראנצוי-
זישער רעוואלוציע .די מתּנות פון די ים-רייזענדעי' װעלכע האבּען
מוסיף גיווען צו דער אלטער װעלט נייע װעלטען .די אויפטואונגען
און אנטפּלעקונגען פון דער ויסענשאפט' װעלכע זיינען ניצול
גיווארען על פּי נס' צי זענען דאס נישט אזוינע זאכעןי אין װעלכע
אלע מענשען האבּען א גלייכען חלקי אזוי װי אין די שיינע חורבות
פון דעם גריכישען פּארטענאן .און די פונקען און בּליצען פוּן
שעקספּירס פּאעזיע און די שטורעמס פון דער בּעטהאװענישער
מוזיקי אזוי װי אין דער ליבּע און דער פרייד!
דער װועלט-פּראבּלעם .אין װעלכען דאס הינטיגע װי אױיך
דאס פארגאנגענענע לעבּען האט זיך פארפּלאנטערט קאן פארענטפערט
װערען נאר דורך א װעלט-מיטעל' ואס זאל די פעלקער צוריק
אריינפיהרען אין יענע גרעניצעף װעלכע די נאטור אלין האט
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פאר זיי אבּגיצאמט; וואס
אידעאל פון װעלט-שליטה
פון זיי האט גיגנבעט בּיי
זאל דעם דאזיגען אידעאל
אזא הויך.

זאל אװעקנעהמען פון זיי אלעמען יענעם
און װעלט-ממשלה' װעלכען איטלאכער
דעם גרויסען מענשלאכען אידעאל; ואס
איפהױבּען אויף זיין אמת'ן הויך .אויף

אז אלע יענע װילדע'

אהן סדרדיגע אגיטאציעס'

ועלכע

שרייען אלע מיט אמאל; :מין מינונג איז די איינציג אמתע"
זאלען איהם נישט דערגרייכען -דורכדעם װעט איטלאכע אומה בא
די ליבּשאפט צו
קומען איהרע נאטירלאכע געטלאכע אחדותי
אונזער פאטערלאנד זאל בּלייבּען בּיי אונז אין הארצען .אבּער דעם
גידאנק פונ'ם פאטערלאנד דארפען מיר אראבּווארפען פונ'ם טראן.
אט וואס איך װעל זאגען :די רעפּובּליק איז בּיי מיר טייערער
פאר פראנקרייך; פראנקרייך דאס זענען מיר אלייןן אַבּער די
רעפּובּליק דאס זענען מיר אין איינעם מיט די אנדערעי דער כּלל-
אינטערעס פון דער מענשהייט דארף פארנעהמען א חשובערען
פּלאץ פאר דעם נאציאנאלען אינטערעס' װײיל דאס קומט איהם
על פּי יושר :אױבּ עס איז נאך א גרויסער ספק צו זאגען (װי מען
האט עס גיפּרװוט פון אלע זייטעף אהן קיין שום יסוד)! אז דער
נאציאנאלער אינטערעס

געפינט זיך בֹּהסכּם מיט דעם כּלל-אינטערעס

פון דער גאנצער מענשהייט' שטעהט דאך דער היפּך דערפון העכער
פאר איטלאכען ספק; די מענשלאכע כּלל-אינטערעסען נעהמען אין
זיך אריין די אינטערעסען פון איטלאכען יחידי דאס איז קלאר
װי דער טאג און האט דעם גרעסטען בּאטײט און די גרעסטע
חשיבות .פראנקרייך למשל קאן זיך זיין גליקליך און אין דער איי-
גענער צייט קאן די גאנצע װעלט זײן אומגליקלאך' אבּער די
גאנצע װועלט קאן נישט זיין גליקלאךי בּעת פראנקרייך איז אומגליקלאך.
דער שכל שטעלט וידער אױף אויפן סמך פון בּאשטימטע און
קלארע פאקטען .ועלכע מיר אלע שפּירען זייי יענעם גיוועטי וועל-
כען פּאַסקאַל האט אמאל אופגישטעלט .און דורך װעלכען ער האט
גיטראכט ארויסצוהעבּען די װעלט פון איהרע רעמלאך :פון אין
צד קאן איך אלץ פארלירען פונ'ם אנדערן צד קאן איך אלץ
געווינען:
042

אויף דעם בּערגיל פון שאַטעניע' אין יענע בּאחנטע ערטערי
וועלכע איך האבּ אזוי האָלט .און דארט' ואו עס געהען זיך צונויף
די פיר ועגעןי האבּ איך דערזעהען נײע זאכען נישט װייל עס
האבּען זיך גיטראפען ניע פּאסירונגען נאר וייל עס האבּען
זיך מיר אויפגיעפענט די אױיגען איך האבּ בּאקומען מיין פולען
לאהן  --איך הקטן שבּקטנים .דערפאר .ואס איך האבּ מיט מײן
אייגענעם שכל אויסגיפארשט דעם טעות און דאס פארבּלענדעניש
בּיז צום סאמען סוף .בּיז אין זייערע לעצטע ווינקעלאך אריין .בִּיז
צו זייער קדשי-הקדשים' דערפאר .וייל איך האבּ אריסגישיילט
די גאנצע פּשטות פון דעם אמת און בּולט ארויסגישטעלט פאר
אלעמעס אויגען די שארפע ליניעס פוו דעם גרויסען װעלט-היקף
די דאזיגע אויסטערלישע אנטפּלעקונג ואס איך האבּ גימאכט.
ווארפט אויף מיר אליין אן אזא פּחד' אז די שטילקייט פון די
מענשען אונטער די דעכער פון יענע הײזערי ואס ליגען אונטען
בּיי מִיר  צו פיסענס' פארקװעטשט מיר דאס הערץי וייל איך
שפּיר אין איהר א סכּנה .און אויבּ איך דערװעג זיך קוים ארויס-
צוזאגען איהר בּאטייט אין א פּאר קלארע װערטער אין דאס מעהר
נישט דערפאר' ואס איטלאכער פון אונז האט אין דער אמתץ
גילעבּט מעהר וי איין איינציג לעבּען און װייל די דערציהונג האט
ארויפגילייגט אויף מיר' װי אויף אסך אנדערע' די משא פון
פינסטערע דורות' פול מיט פארשקלאפונג און דערנידערונגי דער
אמת פארפעסטיגט זיך פּאוואליעי טראט בּיי טראט' אבּער עס איז
דאך פארט דער אמת' און עס זענען פארהאן מינוטעןי װען די
לאגיק פארכאפּט אייך נישט ווילענדיג אין איהר געטלאכען טאנץי
אין אונזער בּהלה-וועלטילי' ואו א שוואך קליין הייפעל לייגט ארויף
קייטען אויף די כּוחות פונ'ם גאנצען כּללי גיװועלטיגט און קיניגט
די טראדיציעי דער אני מאמין פון א בּלינדען אבּשיי פאר אלץ,
; וואס איז גיווען און וואס איז פארהאןי עס קיניגט גאט אהן קאאפּ--
זינט די אמונה אין דעם גאט פון די חיילות און פונ'ם נאכגעבּען איז
שוין נישט בּכּוח אַלײין אהן די הילף פון אנדערע צו הייליג מאכען
די אומגלייכקייט .צוויי פארמעס פון טראדיציע האלטען דעם גורל
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פון דער מענשהייט װי אין א גיפענקעניש :די ירושה און די גרע-
ניצען די ערשטע פארם איז אין דער צייט' די אנדערע אינ'ם שטח'
די
װערט
דורך די דאזיגע פארמעס פון דער טראדיציע
מענשהייט דערשטיקטי
אבּער איך ווייס נישט וואס װעט פון אונז װערעף אט דאס
בּלוטי וואס מען האט פארגאסעף אלע ריד און אלע דרשותי מיט
וועלכע מען האט פארפלייצט די מאסען כּדי ארויפצולייגען אויף
זי אנ'אויסגיטראכטען אויסגעקינצעלטען אידעאל  -צי װעט דאס
אלץ קלעקען אויף לאנג ,צי װעט מען מיט זיי קאנען אויף א לאנגע
צייט טרייבּען די מענשען צו מעשים תּעתּועים .צו מעשיםי' װעלכע
געהען כּנגד דעם שכל הישר?! די געשיכטע דאס איז א תּורה
פול מיט פארבּלענדענישען -נישט נאר האבּ איך גיזעהען' װי עס
שיטען זיך פון דער הויך בּרכות אויף אלץ' וואס דערהאלט דאס
בּייזי און קללות אױף אלץי ואס ואלט קאנען אויסהיילען די
מענשהייט פון דעם בּייזי נאר איך האבּ אויך גיזעהען װי אונטען
צװישען די מאסעףי װערען די נביאים פון דעם מוסר-גיזעץ
גירודפט און אויסגילאכט  --פון דעם קליינען טערמיטען א װעלכער
איז פארשואונדען גיוארען װי א מיז אין די קאמפען בּיז
שוע הנוצריי
מיר געהען אװעקי צום ערשטען מאל .זינט איך בּין צוריק-
גיקומען .לעהן איך זיך אן נישט איף מאריץ .זי לעהנט זיך

אן אָן מיר.
ניין
י חנוכּת הבּית פון אונזער נייען מוזעאום האט פאר-
נומען דעם גרעסטען ארט אין די פּאסירונגען פון די
ווייטעידיגע טעגי אויפגיבּויט אין ער גיוארען אויף
דעם חשבּון פון דער שטאט' און דער שטאטראט איז
דערמיט אויסען גיוועןי פּראפּאגאנדא צו מאכען פאר דער מלחמה'
קרייאָן האט דערפון געקליבּען גרויס נחת .:אין דעם ערשטען
זאל פון דעם הילצערנעם גיבּיי אין גיווען אויסגישטעלט א גאנצע
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שורה פון גימעלען און צייכענונגען איבּער לױיטער ענינים' ואס
האבּען גיהאט א שייכות צו דער מלחמהי נישט אלע גימעלען זע-
נען ארויס פון די הענט פון גילערנטע קונצלערס -א טייל פון
זי האבּען גימאלען פּשוטע דילעטאנטען פון דער אריסטאקראטישער
גיזעלשאפט .-א סך גימעלען זענען גיקומען פון פּאריזי
קרייאן איז גיווען אנגיטון אין יום-טובדיגע מלבּושים ער
|
האט גיקויפט א קאטאלאג .וואס מען האט פארקויפט לטובת פון
די פארוואונדעטע .און בּאקוקענדיג די רשימה פון די מאלערס
ער האט גישמאק גירעדט
איז ער אריינגיפאלען אין התפּעלות.-
פון אלערליי טיטולען אין גערבּעף ער האט זיך נאכגיפרעגט בי
געניטע מענשען איבּער דעם אדער יענעם פּרט פון די פּרי-
צישע יחוס-בּריעװי  שטעהענדיג פאר א שוֹרה פון גימעלען גיט
ער מיך א פרעג:
 4זאגט מיר אקארשטי איך בּעט אייך .װער איז אין פראנק-
רייך קליגערי' א פּרינצעסין אדער א הערצאגינע ?ע
ער איז שטארק נתפּעל פון אלץי ואס ער בּאקומט צו זעהען
אנשטעלענדיג די אויגען אױף דעם אונטערשטען קאנט פון די
גימעלען .סטארעט ער זיך ארויסצולייענען פון די חתימות די נעמען.
אין דעם אנדערען זאל שטעהט א גרויסער עולם'
דארט שטעהען בּענקלאך' איף װעלכע עס זענען אויסגי-
לייגט פאשיידענע חפצים' װעלכע מען האט אבּגינומען בּיי דעם
שונא :קאסקעס מיט א שטאהלענעם שפּיץ אין דער מיט' ראנצעס,
בּאצויגען מיט געלען לעדער און שטיקלאך פון גראנאטעף פון
פארשיידענע מלבּושיםי .װעלכע מען האט אראבּגינומען פון פאר-
שיידענע גיפאלענע דייטשישע סאלדאטען האט מען צונויפגישטעלט
א גאנצען מונדיר פון א דייטשישען סאלדאט -אינ'ם זאל איז
גישטאנען א קופּקעלע פון אויסגיהיילטע פארוואונדעטעי ואס זענען
אקערשט ארויס פונ'ם שפּיטאל פון װיװיע -די דאזיגע סאלדאטען
האבּען גיקוקט און געשויגען .עטלאכע פון זי האבּען גיקװעטשט
מיט די פּלײיצעסי אבּער אײנער פון זײי האט א מורמעל גיטון
פאר דעם דייטשישען גולם:
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 6אי דער דבר-אחר! ע
צוליבּ פּראפּאגאנדע-צילען  האט מען ארינגישטעלט אין
א רעהמיל א בּריף .װעלכען מען האט גיפונען בּיי א גיפאלענען
דייטשישען סאלדאט אין קעשענע -דאס איז גיוען א בּריף פון
א פרויי װעלכע האט געשריבּען צו איהר מאן .מען האט ארויס-
גישטעלט די איבּערזעצונג פון דעם דאזיגען בּריף .אנטייטשענדיג
בּאזונדער אויף אנ'ארט' אין װעלכען די פרוי  האט געשריבּען:
;װען װעט שוין זיין א סוף צו דער דאזיגער פארשאלטענער -
מלחמה?? וייטער בּאקלאגט זי זיך איבּער די גרויסע הוצאות'
וועלכע געהען אװעק אויף די דערציהונג פונ'ם קליינען האנסי
אונטען האט די פרוי גיצייכענט א ליניע' דורך װעלכע זי האט
גיוואלט אויסמאלען פאר'ן מאן די ליבּשאפטי ואס זי פיהלט צו
איהם און וואס וואקסט מיט איטלאכען טאגי
װי קלאר און פּשוט איז די אמתע טבע פון די זאכען און
פּאסירונגען! קיין בּר-דעת װעט נישט מסופּק זיין אין דערייף אז
דאס בּאשעפענישי װעמעס הוזליכער לעבּען איז דא גיוארען צו
א מין רשות הרבּים .און װעמעס קלײדער זענען אנג ""ּט מיט
שווייס און בּלוט' טראגט אויף זיך נישט קיין אחריות דערפארי וואס
עס האט גיהאלטען א בּיקס אין דער האנד און האט זיך מיט
איהם גיצילט אין א בּאשטימטער ריכטונג .שטעהענדיג פאר די
דאזיגע רעשטלאך זעה איך בּאשיינפּערלאך .אז די מחנה .וואס פאלט
אן איז פּונקט אזוי אומשולדיג' װי דיי װעלכע פארטיידיגט זיך.
און אין דעם אופן .װי איך זעה דאס' שטעקט א פארבּיסענע
|
עקשנות.
אויף א קליינעם טישעלי בּאצויגען מיט רױיט' ליגט א פאר-
בּויגענער פראנצויזישער בּאגנעט .ער ליגט לעבּען א צעטעל .אויף
,די וייסע בּאפעסטיגונגען
ועלכען  עס שטעהט געשריבּען:
פ-טען מאי"
א בּאגנעטי .אנעגבּער  פאר מענשענפליש' װעלכער איז
פארבּויגען גיווארען!
 6אי װי שיין דאס איז!ל זאגט א יונג מײידעל פונ'ם פּאלאץ.
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פנישט

זייי

פעטער-לעבּעף

זענען דאס

די מענשעף

ואס

וועלען איינבּויגען בּאגנעטען! עּ

4וואס איז דא פארהאן וואס צו ריידעןע רופט זיך אבּ ראמפּאיי
עס איז דאך ידוע' אז מיר זענען די ערשטע סאלדאטען אין
דער וועלטי ע
מיר האבּען געוויזען שאיינעם בּיישפּיעל פאר דער װעלט!ע
רופט זיך אבּ הױיך אויפץ קול א סענאטאר .און גיט דערבּיײ
א פריילאכען וואונק מיט'ן אויגי
וואס װוייטער צוהיצט מען זיך אלץ מעהר :דאס יונגע מיידעל
א שיינס און א בּליהענדיגס .קאן פונ'ם בּאגנעט קיין אױג נישט
אראבּנעהמען -זי קאן זיך נישט איינהאלטען טאפּט איהם אן מיט
דעם פינגער און ציטערט אין אלע איהרע איברים .-זי וייזט
ארויס אפען די געפיהלען פון הנאה .וואס זי האט דערבּײ:
א6יך בּין א שאװויניסטקע .איך בּין זיך אין דעריין מודה!
און אפשר מעהרי װי דאס בּאדארף צו זיין! איך בּין א שאוויניסטקע
און פּאטריאטקע  1כּ

-זיצע ארום איהר שאקלען צו מיט'ן קאפּ אלס צייכען פון הסכּמה:אזעלכע מיני װערטער קומען בּיי קיינעם נישט אס פאר צו
שטארקי ווארום זיי האבּען דאך צו טון מיט הייליגע זאכעןי
ארום מיר אבּער װערט פּלוצים חושך .:עס שװימט ארויס אין
דער פינסטערניש א כאראואד פון גוססים און מתים' װעלכער
דרעהט זיך ארום און לאזט זיך אראבּ צו דער ערד :עס בּאװייזט
זיך מיט אמאל א מוראדיג-משונהדיגע בּריה' האלבּ מענשי האלב
פּארשוין מיט א קרוין אויף דעם גלאטען מיאוסען שארבּעןף זי
שטרעקט אס דעם האלז צום יונגען מידעל און זאגט איהר'
?דו קענסט מיך נישטי אבּער דו בּיסט צו מיר גליך!" דאס
יונגע מיידעל געהט אװעק פריילאך לאכענדיג מיט איונגען אפיציר,
און איך שפּין מיר וייטער דעם פאדים פון מיינע מחשבותי די
ואס קומען װײטער צוי רידען מיט דעם אײיגענען לשון
פונ'ם בּאגנעט.
און אין זייערע אויגען פינקעלט דער אייגענער שטאלץ.
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אונז זענען זײ נישט'

שטארקער פאר
שטארקער פאר זי !ע
 4אונזערע פארבּינדעטע זענען טאקע גאנץ ואהלע מענשען
אבּער עס איז א גליק פאר זייי וואס זיי האבּען אונז ע
 4אודאיי וואס דען!ע

אפע!

מיר

זענען

|

פנאך נישט דא אזא פאלק אױף דער װעלט װי די פראנצוי-
זע אלע זענען פאר זי די כּפּרה .די צרה מעהר נישט אי די
וואס מיר אליין האלטען פון זיך אזוי ווייניג !ע
זעהענדיג דעם דאזיגען בּרען און די דאזיגע שכּרות .בּאטראכ-
טענדיג אלע די דאזיגע מענשעף וואס ווארפען זיך אויף איטלאכער
גילעגענהייט כּדי צו לױבּען און בּאזינגען דעם פיזישען כּוח פון
לנד און די פעסטקייט פון זייערע פויסטעף הערענדיג די
זייער א
קלינגענדיגע װערטער פון די ריידנערס און די אפיציעלע פּאליטיקער
;מיר טראגען אין אונזערע הערצער די שנאה צו דער בּארבּאריי
און די ליבּשאפט צו דער מענשהײיט" מוז מען זיך פרעגען די
קשיה צו איז פארהאן אויף דער װעלט א גיזעלשאפטי װעלכע זאל
קאנען דערטראגען א נצחון װי עס פּאסט פאר מענשען מיט א ישוב-
הדעת' נישט אריינפאלענדיג אין דעם טאן פון נארישער גאוהי
איך האלט זיך אן א זייט .איך טראג אריין א שאטען אין דעם
אּייזער נביאי אינעווייניג אין מיר טראג איך דעם
גאנצען בּילדי װי ב
גידאנקי אונטער וועלכען איך בּויג זיך װי אונטער א מוראדיג-שווערער
משא -נאר א מפּלה קאן עפענען די אויגען בּיי מיליאנען פון מענשען!
עמיצער גיט א זאג מיט כּעס און שנאה:
6ער דייטשישער מיליטאריזם י * יע
ד
דאס איזן די לעצטע און העכסטע ראיהי יא'י בּודאי .דער
דייטשישער מיליטאריזם איז מיאוס און מוז אויסגיווארצעלט װערען:
עס מוז אויסגיווארצעלט װערען יענער הייפעלע יונקער וואס ארום
דעם קראנפּרינץ און דעם קיסר אין איינעם מיט זי גופאי עס מוזען
אויסגיווארצעלט װערען אלע יענע אינטעליגענטען און גישעפטס-
לייט וואס דרעהען זיך ארום דער דאזיגער בּאנדע און ואס לעבּען
פון איהר' עס מוז אויסגיווארצעלט װערען דער פּאנגערמאניזם וועלכער
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װיל פארבּען די װעלט אין שוארץ און אין רויט' עס מוז אויס-
גיווארצעלט װערען די שקלאפישע גיהארכזאמקייט פונ'ם דייטשישען
פאלק .דייטשלאנד איזן די שטארקסטע פעסטונג פון מיליטאריזם.
די גאנצע װעלט איז דערמיט מסכּים -אבּער די װעלכע שטעהען
בּראש פון דער היינטיגער קולטור נוצען אויס דעם דאזיגען הסכּם
פון דער גאנצער װעלט פאר זײערע אייגענע פּניות' ווארום זי
ווייסען דאך גאנץ גוטי אז בּעת דער פּראסטער עולם זאגט ,דער
דייטשישער מיליטאריזם" שטעלט ער זיך דערבּיי אבּ און געהט
נישט ווייטער :זיי בּינדען צונויף צוויי װערטער .זיי מישען צונויף
װעט נאר דייטשלאנד האבּען
דעם מיליטאריזם מיט דייטשלאנד:
א מפּלהי װעט שוין אלץ װערען גוט .-איף אזא אופן בּינדט מען
צונויף דעם אמת מיט דעם ליגען און מען לאזט אונז נישט זעהען
אז דער מיליטאריזם איז אין אמתן פארהאן אומעטום' אין א מעהר
אדער ווייניגער בּאוואוסטזוניגערי אין א מעהר אדער ווייניגער פאל-
ישערי צביעותדיגער פארםי ער איז אומעטום גרייט אלץ אין זיך
אריינצוכאפּען װען עס לאזט זיך נאר :מען צװינגט די גיזעלשאפט
צו זאגעןי ;איצטער דארף דעם גידאנק פונ'ם נצחון אליין אויספילען
אונזער גאנצער נשמהי קיין אנדערע גידאנקען טארען מיר נישט
האבּען= אבּער א מענש מיט יושר מוז אױף דערויף ענטפערף אז
עס איז א פאבּרעך צו האבּען אין זינען תּמיד נאר דעם דאזיגען
גידאנקי װיײל דער שונא דאס איז דער מיליטאריזם' און נישט
דייטשלאנד :איך ווייס; איך לאז זיך נישט אבּנארען פון װערטער
וועלכע מען בּאהאלט איינע הינטער די אנדערעי
דער ליבּעראלער סענאַטאָר האט מיט א כּיון גיזאגט אויפץ
קולי כּדי מען זאל איהם הערען' אז דאס פאלק האט זיך גוט אויפ-
געפיהרט .װײל נאך אלעמען האט עס גיראטעװעט לכל הפּחות
דעם קרןי דאס ואס מען האט אריינגילייגט אין קאןף נאך דעם
נצחון װעט מען איהם דארפען בּאלאהנען פאר זיין גוטע אויפפיהרונג.
אנ'אנדער פּארשוין פון דער אייגענער קאמפּאניע' א רייכער פּאד:

ריאדטשיקי האט גירעדט פון ,דעם ואהלען פאלק און די גראבּענס",
און ער איז מוסיף שטילערהייט.
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4כּל זמן עס היט אונזי װעט אלץ געהן כּשורהי עּ
,אז זיי װעלען זיך אומקעהרען אהיים װעט מען זי בּאלאה:
נען װי עס בּאדארף צו זיין"" זאגט אנ'אלטע דאמע :מען װעט
מאכען פאר זיי גרויס פּאראד און מען װעט זיי בּאקרוינען מיט דעם
קראנץ פון העלדישקייט :די גענעראלען זײיערע װעט מען מאכען.
פאר מאַרשאַלען צו זייער כּבוד װעט מען מאכען בּעלער .אויף װעל-
כע עס װעלען קומען קיניגעי און שררותי
א6ון אחוץ דעםי װועלען דאך אסך פון זיי גאר נישט צוריק
קומעױי כּ

עס בּאווייזען זיך עטלאכע יונגע סאלדאטען פון דער :61טער
אַבּטײילונג וועלכע דארפען בּאלד אוועקגעהען צו דער פראנטי
פ4יינע יונגע לייטיע זאגט דער סענאטאר זעהר פריינטלאך,
6אבּער זי זענען אבּיסעל בּלאסלאך :מען דארף זיי פּילעװען געבּען
אבּיסעל וויגאדע! עּ
א בּאאמטער פונ'ם מיניסטעריום קומט צו צו דעם סענאטאר
און זאגט איהם :
 4די וויסענשאפט פון די מיליטערישע הכנות האלט נאך לעת
עתֹּה בּיים אנהױיבּ .דאס ואס מיר זעהען אין מעהר נישט װי א
התחלה :דערוויילע זענען מיר מכין די סאלדאטען אױף דער גיך,
אבּער די ארבּייט פונ'ם ארגאניזירען דארף גידויערן א לאנגע
צייט און װעט ערשט ארויסװייזען איהר פּעולה אין די צייטען
פונ'ם שלום .שפּעטער װעלען מיר אנהױבּען צוצוגרייטען די
סאלדאטען פון קינדװייזן אויף :-דאס װעלען זיין גיזונטע אבּ-
טיילונגען הן אין דעם פרט פון גשמיות הן אין דעם פּרט

פון רוחניותיע

מען מאכט שוין צו דעם מוזעאוםי און עס הױבּט אן שפּילען
די מוזיק דער מיליטערישער מארש בּריינגט אריין דעם עולם אין
א מצב פון התפּעלות .א פרוי רופט אויס' אז דער מארש צוגיסט
זיך איהר אין די אברים װי װיי אקוראט װי זי וואלט גיטרונקען
שאמפּאניער .די געסט זענען זיך שוין צוגאנגעף עס װערט אבענדי.
איך בּלייבּ נאך אבּיסעלי ווארום איך װיל בּאקוקען דעם פארנט פון
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 +דעם מלחמה-מוזעאום' װעלכער איז בּאפּוצט מיט פלאגען דאס איז
אין קליינער בּית-המקדשי וואס איז צוגעבּויט גיווארען צום קלויס-
מ
טער און איז צו איהם זעהר עהנלאך .איך קלער װעגען די צלם'ס'
וואס קוֹקען אראבּ פונ'ם שפּיץ פון די קלויסטערס און ליגען זיך
װי א משא אויף דעם געניק פון די לעבּעדיגע מענשען בּינדענדיג
בּיי זיי די הענט און צומאכענדיג די אויגעןי און וועלכע ליגען אויף
די קברים און די מצבות פון די פראנט-בּית עלמ'ס  אט דערפאר'
וואס עס זענען נאך פארהאן אוֹיף דער װעלט אזוינע קלויסטערס
און אנדערע הייליגע גיבּייען װעלען די פעלקערי ואס טוען אב
אומבּאוואוסטזיניגערהייט מעשים תּעתּועים אזוי װי לונאטיקער .אויך
אויף להבּא װידער אנהױבּען די פינסטערע טראגעדיע פון גיהארכ-
זאמקייט .וייל עס זענען נאך פארהאן אויף דער װעלט אזינע

קלויסטערס .װעט דער פינאנציעלער און אינדוסטריעלער דעספּאטיזם.
דער דעספּאטיזם פון די קסרים און די מלכים  -ווארום אלעי ועלכע
איך בּאגעגען אויף מיין וועג זענען זייערע חברים אדער גיצייג אין
! זײערע הענט  --װעט שוין אויף מארגען נאך דער מלחמה אנהױבּען
צו מאכען זיינע גאלדענע גישעפטען און גיוועלטיגען איבּער דעם
פאנאטיזם פונ'ם דעם הינטער דעם פראנטיגען עולם' די מידקייט
פון די צוריקגיקומענע סאלדאטען און דעם שוייגען פון די טויטעי
(ווען די ארמיע װעט אדורכמארשירען אונטער דעם בּויגען פון נצחון!
וועלכער װעט זעהעף אז מיט זיי אין אײנעם מארשירען פארבּיי
צעהנטויזענד קילאמעטער פון פראנצויזישע קברים) .און די פאהן
װעט זיך ווייטער שװעבּען אין דער טונקעלקייט איבּער איהר קרבּן.
צוטרויסעלט און צובּויגען פונ'ם וינד נעהמט זי אמאל אן די פארם

פון א צלםי אמאל די פארם פון א סערפּ
דאס איז אנ'אבּגימאכטע זאך  --אבּער זעהענדיג אין מיין כּוח-
הדמיון דעם בּילד פון די קומענדיגע טעג װער איך פארכאפּט פון
א מין יאוש אין איינעם מיט א הייליגען שוידער פון כּעס און
גרימצארןי

עס זענען דא וװיסטע מינוטען װען מען גיט זיך פּלוצים
|
יא פרעגי צי זענען די מענשען נישט װערט אלע אומגליקען און
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צרות' װעלכע זי טוען זיך אליין אן! אבּער תּיכֹּף גיבּ איך זיך
כאאפּ צוריק :ניין זי זענען נישט װערט .אבּער אנשטאט צו'
זאגען, :איך וואלט גיוואלט" דארף מען זאגען6 :איך װיל" און.
דאס ואס מען װיל' מון מען װעלען אויפבּויען מיט א סדרי מיט.
גאאנג .מיט א דרך אנהויבּענדיג טאקע פון אנהױיבּ .אױבּ מען האלט.
נישט נאר די אױגען דארף מען עפענען
שוין בּיי דער התחלה
נאר אויך די ארעמסי די פליגלען:
איך קוק מיָר אויף דעם הילצערנעם גיבּייי וועלכער לעהנט זיך
אן מיט איינער פון זיינע װענט אויף אהויפען פלעקער און איז
איצטער אין גאנצען פּוסט -עס פליהט מיר אדורך דער גידאנק
דורכ'ן קאפּ .צי זאל איך איהם נישט אונטערצינדען און מאכען פון
איהם א בּארג אש:
א ווארף טון דעם ליכטיגען פונק דער נאכט גלייך אין צורה 
אריין .דער דאזיגער בּאוועגלאכער נאכט .װעלכע האט דא אין דער
בּיןהשמשות צייט גיטאפּעט מיט די פיס' װעלכע האט געשװיבּעלט 
און געגריבּעלט מיט מענשען און האט זיך איצט פארגראבּען אין 
שטאט .כּדי צו בּאדעקען זיך מיט פינסטערניש אין די ענגע קאמער/ -

לאך פון די הייזער' אויסצוהאדעװוען אין די געדיכטע שאטענס נָאךְ
מעהר טויטי נאך מעהר שלעכט און אומגליקי אדער ארויסצובּריינגען
אויף דער װעלט נייע אומזיסטע דורותי וועלכע װעלען אויסשטארבּען
צו צוואנציג יאהרי
דער חשק אונטערצוצינדען דעם גיבּיי' איז בּיי מיר אזוי
שטאָרק .אז איך מוז מיר אנטון א װילדען כּוחי כּדי אבּצוטרעטען
א פּאר טריט צוריק -איך בּין אוועקגיגאנגען װי אלע אנדערעי
מיר דוכט זיך' אז איך האבּ גיטון אנ'עבירה' ואס איך האב
נישט אונטערגעצונדען דעם מוזעאום .אױיבּ די מענשען וואס װעלען
קומען נאך מיר' װעלען פיהרען א פריערען לעבּען און װעלע
בּאטראכטען די צייט אין וועלכער איך האבּ גילעבּט מיט א קלארען
קוקי ואלטען זי מִיר אפשר גידאנקט פאר אזא מין מעשהי די'
אבּערי וועלכע װועלען מיך נישט זעהען און נישט קענען נאר וועלכע
איך זעה פון דער װייטענס און איף װעלכע איך האף  -אט די
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דאזיגע מענשען בּעט איךי זיי זאלען מיר מוחל זיין פאר וואס איך
האבּ עס נישט גיטון:
אּוסטע פעלד'
צוריקגעהענדיג אהיים געה איך אדורך דורך פ
וואס איז נאך נישט בּאארבּייט גיווארען -קינדער ווארפען שטיינער
אויף א גלעזערנעם שערבּילי וועלכען זיי האבּען אויפגישטעלט אלס
א ציל אין א מרחק פון עטלאכע טריט .זיי שטופּען און שטויסען
זיך מיט א גרויס געפּילדער .:

איטלאכער פון זי וואלט װעלען זיין

איך דערמאהן זיך אן דעם שפּיגעלי וואס איך האבּ
דער ערשטער-
אמאל צובּראכען אין בּיזאנסי .ווייל ער האט אויסגיזעהן װי א לעבּע-
דיג בּאשעפעניש! און דערנאך' אז זיי האבּען שוין דאס שטיקעל
פארגליווערטע ליכטיגקייט צוהאקט אויף פּיצלאך .יאגען זיי זיך מיט
שטיינער נאך אנ'אלטען הונטי וועלכער שלעפּט נאך זיך א קראנקען
פוס .-דער פוס שלעפּט זיך בּיי איהם אזוי װי דער עקי קײנער
דארף איהם שוין מעהר נישט האבּען און עס איז שוין צייט .אז ער
זאל פּגרן .די בּאָדיונגען נוצען אויס די דאזיגע גילעגענהייט.
דאס בּאשעפעניש הינקט אויסבּויגענדיג דעם רוקעף און סטארעט
זיך צו אנטלויפען פון די שטיינער :אבּער זיינע פיס זענען נישט
אזוי פלינק .װי די שטיינערי

דא שטעקען

 = דאס קינד איז א בּינטעל פון אומקלארע נטיות .אונזערע טיפסטע חושיםי אונזערע טיפסטע אינסטינקטען:
איך צוטרייבּ די קינדער .װעלכע וילען זיך נישט אונטער-
| געבּען .אבּער בּיסלאכווייז רוקען זיי זיך אבּי ווארפענדיג אויף מיר
בּייזע בּליקען .-קוים װעל איך אװעקגעהעןױ װעלען זי צוריקקומען
װי די װעלף +עס כאפּט מיך אן שאוידערי זעהענדיג פאר זיך די
דאזיגע שלעכטסקייט' עס כאפּט מיך אן א שוידערי זעהענדיג פאר

זיך דעם גורל פון דעם אלטען הונט.

איך װייסי אז מען װעט מיך

נישט פארשטעהען .אז מען װעט זיך חדושען* :סטייטשי װי קומט
עס צו אייך' איהר האט דאך גיזעהען אזוי פיל פארואונדעטע .אזוי
בבּער נישט קוקענדיג אויף דערױיף איז דאך
פיל דערהרגעטע??"
פארהאן אויף דער װעלט א דרך ארץ פארן לעבּעןף איך װייסי אז
עס איז  דא א חילוק צװישען בּאשעפענישען מיט שכל און
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פּשוטעי נאקעטע
בּשותּפות מיט די
א חיה אהן
זיין די קליינסטע
מדרגה פון דער

בּאשעפענישען אהן שכל .אבּער דאס לעבּעף דאס
לעבּעף דאס דאיגע לעבּען האבּען מיר דאך
װער עס דערהרגעט
ארימסטע בּאשעפענישען-
א בּאזונדערע נויטווענדיגקייטי איז א רוצחי מעג עס
בּאשעפענישי' ואס שטעהט איף דער נידריגסטער
אנטוויקלונג.
אויפ'ץ װעג שטויס איך זיך אן אויף לואיזע װערטי זי בּלאנ-
זי בּעטעלטי .
קעט ארום -זי איז אראב פון זינע .זי בּעט נדבות.
זי רעדט פון וועגי אין די גאסען .אין איהר קאָנורע .און אויף איהר
צובּראכענעם בּעטי װאו שכּורים זענען זי מאַנס  אלע קעהרען
זיך פון איהר אבּ מיט א געפיהל פון עקעל . עס געהט פארבּיי
א בּעל-הבּית; :אויך מיר א פרויי .א שטיק פעל איזן דאס און נישט
קיין פרוי . א קישקע אנגישטאפּט מיט קאָלבּאַס".
זי איז בּטבע א שטילע און טשעפּעט קיינעם נּישט .זי זאגט
מיר מיט א שוואכען קולי אזוי װי ער וואלט קומען פון מקומותי וואס
געפינען זיך חוץ מדרך הטבע:
 6איך בּין א מלכֹּהי ע
און אריינפאלענדיג אין א ספק איז זי תּיכֹּף ומיד מוסיף:
נ4עהמט בּיי מיר נישט אוועק די דאזיגע אילוזיעי ע
איך װיל איהר ענטפערן .אבּער איך בּלייבּ שטעה .איך זאג
איהר מעהר נישט :ייאָי" אזוי װי מען גיט א נדבה .זי שיינט בי
אליקלאכעי
דעם דאזיגען ווארט .און געהט אװעק ג
דער אבּשיי פאר'ן לעבּען איז בּיי מיר אזוי גרויס' אז איך
קריג רחמנות אויף א פליג .וואס איך האבּ גיטויט :בּאקוקענדיג
דעם פּיצינקען טויטען קערפּער .ואס איך בּאמערק קים פון דער
הויך פון מיינע אויגען .טו איך נישט ווילענדיג א קלער װעגען דעם,
װי וואונדערלאך עס איז אויפגעבּויט דאס דאזיגע ארגאניזירטע קערענדיל
מיט זיינע פליגלאך .וואס זענען צװויי טראפּענס פונ'ם שטחי און מיט
זיין אויג .וואס האט אין זיך פיער טויזענד שפּיגעלאך .איך קלער
ועגען איהר אין דעם משך פון א רגע' װעלכע אין זעהר גרויס
פאר איהר'י
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קלארקייטו
ס איז אװענד און איך קוק ארויס דורך דעם אפענעם
פענסטער :וי אין .די פריהערדיגע נעכט בּאטראכט איך
דאס טונקעלע בּילד פאר מיינע אויגען .וואס איז לכתּחילה
מטושטש און צושוואומען? און הױבּט ערשט אן בּיס-
לאכווייז אנצונעהמען בּולטערע און קלארערע פארמעס; אט
הױבּט זיך ארויס פונ'ם טאל דער

הויכער

טורם

פונ'ם

קליסטער'

אט פונקעלט איבּערןץ גאנצען בּערגיל דֶער בּאלויכטענער פּאלאץ
װי א רייכע קרוין .בּאזעצט מיט טייערע שטיינער; און אט שפּרײט
זיך אויס פאר מיינע בּליקען די שווארצע' משופּע'דיגע מאסע פון
די דעכערי בּאזייט מיט קוימענס .וועלכע צייכענען זיך אבּ אויף דער
נעפּיללאזער שווארצקייט פונ'ם שטחי א פּאר פענסטערי אין װעלכע
מען איז נאך אויף .ווייסלען זיך פון דער וייטענס מיט א מילכענער
פארבּ .דאס אויג פארלירט זיך צווישען די שטיקער הייזערי װעלכע
זענען אנגיפּאקט מיט מאנזבּילען און װײיבּער .אזוי װי אלעמאל און
אומעטום .אט דאס איז אלץי ואס איז פארהאן איז דאס אויך אלץ
וואס עס בּאדארף צו זיין?
איך האבּ גיזוכט' איך האבּ גיהאט ספקות .און עפּעס האבּ איך
ווען נישט ווען בּאמערקט און גיזעהען .איצטער האף איך .עס טוט
מיר נישט בּאנג וועגען מיינע יונגע יאהרען .װעלכע זענען פון מיר
אוועקי און אויך נישט װעגען אלע מײנע פריהערדיגע מינונגען
און אני-מאמין'ס :מיין פריהערדיגער לעבּען איז אװעק אין ניועץ'
איז גיגאנגען לאבּוד .און איך האבּ איהם אומזיסט גילעבּט .די צייט
פונ'ם אמתץ כּוח' פון דער אמתדיגער קראפט .אבּער זעלטען
פארמאגט זי א קלארען קוק -זעהר אפט האט זי א שטארקעןי גדלנות-
דיגען חוש פאר אלץ וואס איז ניי און אויסטערלישי איהר גיפעלט
דער חידושי דער פּאראדאקסי נישט מחמת דער חריפוֹת'י נאר מחמת
דעם בּרען און דער היציגקייט ואס שטעקט אין איהם .אבּער אין
איטלאכען חידושי אין איטלאכען נייען אויפטו איז פארהאן א מדרגה.
װעלכע :קאן דערגרייכט װערען נאר פון מענשעף ואס האבּען
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אסך גילעבּט און איבּערגילעבּט .עס קאן אבּער זייי אז דער נײער.
דור ,וועלכער זונדערט אבּ דעם עבר פונ'ם עתיד אויף דער בּאװעג-
ליכער גרעניץ פון דער מענשהייט .איז עלטערי קליגער און מיושב-
דיגער גיווארען דורך די אויסטערליש שרעקלאכע פּאסירונגען אין.
וואס די האפענונגען זאלען נישט בּאשטעהען  -אױבּ מען װעט זײ.
נישט זוכען בּיים נייען דור .טא וואו זאל מען זיי זוכען?
ווער װעט נעהמען דאס וארט? אפריהער דארף מען זעהע 
און דערנאך ריידען  - - -רײידען דאס איז דאס אייגענע ואס
זעהען .אבּער פארט אבּיסעל מעהר -דאס וארט פאריבּיגט.
דעם בילד .מיר אליין טראגען אין ויך קיין ליכטיגקייט נישט .מיר
זענען אויסגיקנאטען פון שאטענס .װײל די נאכט בּאדעקט אונזערע
אויגען מיט פינסטערנישי און װייל מיר שטרעקען אס די הענט'.
ווען מיר זוכען דעם װעגי

בּעת

די

ליכטיגקיט

װערט נעלםי

די

ווערטער זענען די איינציגע שטראהלעןי ואס געהען פון אונז ארויס;
דער אמת װערט אויפגיבּויט דורך דעם מענשענ'ס מױילי ואס
זענען די װערטער? די װערטער זענען אונזער אטעםי נישט אלע
ווערטערי .פארשטעהט זיך :ווארום עס זענען פארהאן אסך קינצלאכע
גימאכטע ,וואס געהען נישט ארויס פון דער נשמה .אבּער די טיפע.
ווערטערי דער גישריי .אין דעם מענשלאכען גישריי פיהלט זיך דער
כּוח פונ'ם קוואלי די קראפט פונ'ם שורש -דער גישריי געהט ארויס
פון אונז גופא .ער איז אזוי לעבּעדיג װי א קינדי  דער גישריי
טראגט זיך פאנאנדער און רופט צו זיך דעם אמת פון אלע װוינקעלאך,
וואו ער בּאהאלט זיך :דער גישריי חברט זיך צום גישרייי
עס איז פארהאן א שטילער קולי וועלכער פיהרט צונויף אלע
יענע וואס זעהען זיך נישט אין װעלען זיך קיינמאל נישט זעהעף.
דאס זענען די בּיכערי דאס בּוך .וועלכען מען קלײבּט אויסי וועלכער
איז אייך טײיערער פאר אלע אנדערעי װעלכען איהר מאכט איף
און וועלכער האט אויף אייך גיווארט !
בּיז אהער האבּ איך די בּיכער נישט גיקענט .איצטער האבּ
איך זיי האָלט .איך האבּ האָלט זייערע מעשים :איך האבּ אנגיזאמעלט,
װי פיל איך האבּ נאר גיקאנט -אט שטעהען זי בּיי מיר אויף
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די בּיכער-בּרעטלאך מיט דער לאנגער שורה פון זייערע קעפּלאך.
מיט זייער טיפען תּוך -זי שטעהען אוסגיצויגען ארום מיר אין
איין שורה .װי די הייזערי
װער װעט ארויסזאגען דעם אמת? אבּער מיט ריידען אליין
ווייזט מען נאך נישט דעם אמת  י .
אויף א וויילע מאל איך מיר אויס אין מחשבותן .אז איך
האבּ טאקע גיפאלגט דעם ערשטען שטויס און האבּ אונטערגיצונדען
דעם

מלחמה-מוזעאום 

אסך אמתן אין
גירעכט .פון א
א בּאשולדיגער *
ניין! איך

מען

סודעט

מיך:

איך

ואלט

זײי גיזאגט

די איגעף איך ואלט זיי בּאװיזען אז איך בּין
בּאשולדיגטען .וואלט איך גיוארען א קטיגור'
* .
וואלט אזוי נישט גירעדטי ווייל איך בּין נישט בּיכולת

אזוי צו ריידען! איך וואלט גישטאמעלטי פול מיט אנ'אמתי וועלכער

צאפּעלט אין מירי װעלכער שטיקט מיך און װעלכען איך קאן
נישט ארויסזאגען -עס איז נישט גינוג צו ריידעף מען דארף אחוץ
דעם פארשטעהען דעס בּאטײט פון די װערטערי בּעת עמיצער
זאגט; :איך האבּ יסורים" אדער בּעת ער זאגט; :איך בּין גירעכט"
האט ער אין תּוך גירעדט גאר נישט גיזאגט' ער האט נאר גירעדט
צו זיך אליין נישט אין איטלאכען אמתדיגען ווארט טרעט ארויס
דער אמת' מחמת די װערטער װערען אבּגינוצט און אבּגעריבּען
װי מטבּעות' און מחמת איטלאכען אמת קאן מען אויפוייזען דורך
פארשיידענע טעמים' ואס בּייטען זיך אלע ויילע לט דעם
מאמענט .-נישט איטלאכער אין מסוגל אויפצווייזען און מסבּיר
צו זיין נישט איטליכער איז מסוּגל איבּערצוגעבּען די בּאריידעוו-
דיגע פּשטות פונ'ם אמתי נישט איטלאכער איז מסוגל צו אנטפּלעקען
נישט
די אינעװוייניגסטע אנטויקלונג פון די לאגישע ראיותי
איך בּין פון יענע מענשען .וואס זענען מסוגל צו ריידען איך װער
א צומישטערי בּעת איך זעה' װי דער פארזאמעלטער עולם שטעלט
אויף מיר אן די אויגען -נעהם איך אין דער האנד א שטיקעל ליידיגע
נישט בּאשריבּענע פּאפּירי אויף וועלכען מען דארף עפּעס אנשרײיבּעןף
דערשרעק איך זיך און .מיינע אויגן בּאדעקען זיך מיט א שלייערי
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נישט איך בּין פון די מענשעןי וואס װועלען בּאדעקען דאס שטיקעל
ווייסע פּאפּיער מיט אותיות' פארשפּרייטענדיג ליכטיגקייט .איך פאר-
שטעה די טראגעדיע פון א גרויסען ריידנער .איך קאן מעהר נישט
וי חלומ'ן וועגען דעם קומענדיגען מענשע װועלכער װעט קלאר און
בּאשיינפּערלאך פארמולירען די מוראדיגע קריזיס פון די מענשלאכע
בּאדערפענישען אין א חיבּור .אין דעם דאזיגען חיבּור .וועלכער װעט
אויסרופען אונזערע מענשלאכע רעכטען אין דער היינטיגער צייט'
װעט קיין זאך נישט פארגעסען װערען און קיין איינציגע שטרי-
כעלע װעט נישט זיין איבּעריג .גיבּענטשט זאל ער זין יענער
בּעל-הסברהי פון וואנען ער זאל נישט קומען (גיוואלט וואלט איך
אז ער זאל ריידען פראנצויזיש).
נאך אמאל רופט זיך אבּ אין מיר יענער פּארשוין .װעלכער
האט זיך צום ערשטען מאל בּאװיזען פאר מיר װי א שטף און
וועלכער האט מיך אריינגעפיהרט אין גיהנום אריין -בּעת ער האט
שוין גיגוססט און זיין קאפּ איז גיווארען שווארץ װי דער קאפּ פון
אנ'אדלערי האט ער ארויסגישטויסען פון זיך א קללה' ועלכע איך
האבּ נישט פארשטאנען און וועלכע איך פארשטעה איצטי בּאטראכ-
טענדיג די בּאשאפונגען פון דער קונסט :ער האט מורא גיהאט
פאר דער אייבּיגקייטי פאר יענע שרעקלאכע מאכטי וועלכע מען קאן נישט
ער האט גיאגט' אזן דער מאָלער
טוטען און פארטרײבּען
װעלאַסקעזי וואס איז דאך סך הכּל גיווען א ליאָקאי בּיים שפּאנישען
קיניג אין הויז .האט דאך אריבּערגילעבּט פיליפּ דעם  01און אז ער
װעט אריבּערלעבּען דעם עסקוריאַל און אפילו גאנץ שפּאניען און
אייראפּע .די דאזיגע קינצלערישע מאכטי' װעלכע די קיניגע און
מאָנארכעס האבּען פארשקלאפט אין אלץ' אחוץ אין זייער
גרויסקייט .האט ער פארגליכען מיט דער מאכט פון א דיכטערי א
בּאנייערערי וועלכער ווארפט ארויס אין דער װעלט אריין א פרייען
און גירעכטען ווארט .וואס װעט בּלייבּען אייבּיג .א בּוך .וואס פאר-
שפּרײט פונקען צװישען די מענשעף ואס זענען שוארץ חי די
קוילען -דער קול פון יענעם שטארבּענדיגען מאנארך איז גיקראכען
אויף דער ערד און האט פארענדיגט מיט די װערטער:
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;צוריקי אלע די דאזיגע אויסרופען פון דער ליכטיגקייט !*
אבּער מירי וואס זאלען מיר זאגען? מיר דארפען אנהױבּען
ליענען די גרויסע מגילה פון אונזערע רעכטען אות בּיי אות' אזוי
װי מען לייענט אנ'אלף-בּית .מיר דארפען זיך ווענדען צום פאלקי צום
פאלק פון אלע פעלקער און איהם זאגען; :שטעה אויף פאר-
שטעה זיך אלייןי קוק זיך ארום און זעה' װעק אין דיר אויף דיינע
אלטע געפיהלען פונ'ם יושרי וואס זענען פארשוועכט גיווארען דורך
פארשקלאפונג און אװעק אוף א פאלשען דרך און דערנאך נעַהם
אן א בּאשלוס אז מען דארף אלץ וידער אנהױבּען אויפ'ס נײ!
און אנהױבּען טאקע פון רעכטען אנהױיבּי פון סאמען שורשי דאס
קודם כּל :אױכּ די מגילה פון אונזערע רעכטען װעט נישט בּאשא-
פען אלץ אויפ'ס ניי .װעט זי גאר נישט בּאשאפען די גיזעלשאפט-
לאכע שינויים און רעפארמעס' װעלכע מען װעט דארפען מאכען
וועלען בּלייבּען הענגען אין דער לופטען און אפילו ווערען מסוכּנדיג
פאר אונזי ווען זי װעלען נישט האבּען אין זינען דעם מענשלאכען
כּלל -אלע נאציאנאלע רעפארמעס זענען נאר שטיקלאך פון רע-
פארמעס -:נאר נישט קיין האלבּע מיטלען בּעת עס רעדט זיך
דערפון .װי אזוי מען זאל איינהאלטען די װעלט ,װעלכע קייקעלט
זיך בּארג אראפּ אין כֹּף הקלע ארייןי זענען די האלבּע מיטלען מיט
זייערע מוראדיגע קלײינקעפּעלדיגקייט און שמאלקייט פּשוט צום לא:
כעןף נאר נישט קיין האלבּע מיטלעף װײיל עס זענען נישט דא
קיין האלבּע אמת'ן .טו אלץ--אדער דו װעסט גאר נישט טון -דערלאז
ינישט .אז די גיועלשאפטלאכע שינוים זאלען גימאכט װערען פון די
קיניגע +דאס איז זעהר א חשובער ענין אפשר דער חשובסטערי
אלע די ליבּעראלע אויפטואונגען פון די תּקיפים' װעלכע האבען
גיבּראכט די װעלט אין דעם מצב .אין װעלכען זי געפינט זיך איצט
זענען מעהר נישט װי א קאמעדיע -דאס זענען אין תּוך גירעדט
מיטלען אבּצוהאלטען דעם קומענדיגען פּראגרעס .איפצובּויען דעם
אלטען עבר הינטער א פארלאטעטען פּאָרנט .הער זיך נישט צו
צו די גרויסע װערטערי װעלכע זי זאגען װערטערי וואס זיערע
אותיות טרעטען ארויס אויף דעם פארנט פון די גיבּייען וי
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סקעלעטען -עס זענען פארהאן אפיציעלע דערקלערונגען ואס זענען 
פול מיט די בּאגריפען פון פרייקייט און רעכט .און װעלכע ואלטען
טאקע בַּאמת גיװען שיין .װען זיי ואלטען אויף אנ'אמת גיואגט .
דאס ואס זי זאגעף אבּער די װעלכע שטעלען זיי צונויף לייגען
נישט אריין אין די װערטער דעם פולען און ריכטיגען מייןי זיי
זענען נישט מסוגל צו פארשטעהען .דאס ואס זי זאגען ארויסי א /
פּשיטא שוין .אז זי זענען נישט מסוגל עס צו װעלעף דער אײנ-
ציגער קלארער סימן .וועלכער וייזט אן אויף דערויף :אז די אידעען
און גידאנקען שטעהען נישט אויף איין ארטי נאר אז זיי אנטװיק-
לען זיך ווייטער .איז די עובדא' אז עס זענען דא אוינע זאכעףן
וועלכע מען דערװעגט זיך שוין הינט נישטי נישט ארויסצוזאגען
בּפומבּי .דאס איז אלץ :פון אויבען איף דוכט זיך אויס' אז עס
זענען דא אסך פּארטייען .אז עס שויבּעלט און גריבּעלט פון פּאר-
טייען אבּער אין דער אמתן זענען פארהאן מעהר נישט װי צויי
פּארטייען :קאנסערוואטארען און דעמאקראטען .איטלאכער פּאלי-
טישער אקט מוז סוף כֹּל סוף דערפיהרען צו דער איינער אדער דער
אנדערער פּארטייי  אלע מנהיגים פון דער פּאליטיק און די פּני
פונ'ם גיזעלשאפטלאכען לעבּען האבּען אלעמאל די נטיה צו רעאק-
ציע -פארלאז זיך אויף קיינעם נישט און זיי וויסען .אז ווען געוויסע מענשען
זאגען ארויס א געוויסע מיינונג .איז דאס אליין שוין גינוג .אז דו זאלסט
אין דערין מסופּק זיין .וען די אלטע רעפּובּליקאנערי וואס האבּען
שוין קיין שום טעם נישט נעהמען דיין עסק אין זייערע הענט אריין
מעגסט דו בּטוח זיין .אז דאס איז נישט צוליבּ דיין טובהי זי
פול מיט חשד װי א לײיבּ .לאז נישט ארויס פון אויג די פּשטות און
די פּראסטקייט פון דער נייער װעלט -דער גיזעלשאפטלאכער אמת
איז פּשוט .אלץ ואס איז פארפּלאנטערט שטעהט מחוץ פונ'ם גי-
זעלשאפטלאכען אמתי דאס פארפּלאנטערטע ד-אס איז די אנזאמ-
לונג פון טעות'ן אין דעם משך פון לאנגע דעספּאטען-פּאראזיטען-
און אדוואקאטען-תּקופות .מיט דער מינוט' װען דו װעסט עס פאר+ -
שטעהען .װעלען דיר קלאר װערען דיינע התחייבות'ן און דער אופף.
אויף וועלכען דו דארפסט זיי דערפילען װער עס װיל דערגעהען
358

דעם אמת בּיז צו זיין שורש מוז אלץ פארשטעהען אויף א פּשוטען
אופן .דער גלױבּען איז פּראסט און פּשוט בּתּכלית הפּשטות .אב
נישט איז מען א פארפאלענער מענש -לאך זיך אויס פון אלע פיינע און
איידעלע סברותי פון אלע יענע אונטערשיידען וועלכע עס מאכען די
ריידנערס און די ספּעציאליסטען -זאג אויפץ קול בּּומבּי :אט אוי
איז דאס; און דערנאך :אט אזִי בּאדארף עס צו זיין .צו דער
דאזיגער פּשטות װעסט דוי דו וועלט-פאלקי קיינמאל נישט קומען
אױיבּ דו װעסט זי נישט נעהמען אליין אין די הענט ארייןי אויבּ דו
ווילסט זי האבּעף טא מאך זי אליין .און ווארט נישט אויף אנדערע.
און איך גיבּ דיר דעם וינשפינגערל' מיט װעלכען דו װעסט עס
דערגרייכען .איך גיבּ דיר דעם אױסטערלישען כּשוףווארט :דו
קאנסט עס בּאווייזען! כּדי צו בּאקומען קאלארע השגה פון אלע
פּאסירונגען .מוז מען דערגעהען בּיז זייערע סאמע וארצלעף מען
מוז דערגעהען בּין די סאמע לעצטע צװייגלאך פון די דאזיגע
ווארצלען-

דער שיינסטער אויפטו פונ'ם מענשלאכען שכל  -איז דער

אבּראמען מיט אלע בּאגריפען און השגותי וואס זענען גיקומען צו
איהם פון דרויסען און דער אױיסגראבּען פון די אייבּיגע יסודות'
וועלכע ליגען פארשאטען אונטער א הויפען פארבּלענדענישעף און
אז דו װעסט געהען אויף דעם דאזיגען דרך' װעסט דו דערזעהען
אז דער גיזעץ פונ'ם מוסר ליגט אין דער התחלה פון אלע מעשים.
און יושר און גלייכקייט וועלען זיך אנטפּלעקען פאר דיינע אױגען
שיין װי דער טאגי גישטארקט דורך די דאזיגע העכסטע פּשטות
שטעל זיך אויף און זאג :איך בּין דאס פאלק פון די פעלקערי דאס
וועלט-פאלקי און בּין אויף אזא אופן דער קיניג איבּער די קיניגעי
איך ויל .אז פון היינט אן זאל די אויבּערהארשאפט און די ממשלה
ארויסגעהען נאר פון מיר בּאשר איך בּין די מאכט און דאס רעכטי
איך װיל נישט מעהר קיין דעספּאטען .מעגען זיי זיין גרויס אדער
קליין .מעגען זי אנערקענט װערען אדער נישט .איך וייס און
פארשטעהי און איך װיל מעהר נישט וויסען פון די אלע דאזיגע זא-
כע -די נישטפולע בּאפרייאונג פונ'ם יאהר  9871אין פארשװעכט
גיווארען דורך די קיניגע און די מאָנאַרכיעסי אבּער די קיניגע און
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די מאנארכיעס
בּאפרייאונג.

וועלען פארשוועכט

מיין נישט

אבּער'

װערען

פון

די

אז קיניגע און שררות

קומענדיגע
זענען נאר

פולע
די

וועלכע געהען ארום אין די הויפען בּאפּוצט מיט פליטערלאך :גע-
וויסי די פעלקערי וועלכע האבּען איבּער זיך מאלך ,פארמאגען סאּךְ
מעהר טראדיציעס און זענען מהאי טעמא מעהר גיבּונדען איידער די
אנדערע :עס זענען אבּער אויך פארהאן אזוינע מדינות' וואו קײן
איינציגער מענש האט נישט דאס רעכט זיך אויפצושטעלען און צו
זאגען; :אט דאס איז מיין פאלקי דאס איז מיין חיל" און נישט
קוקענדיג אויף דערויף :שפּינען זיי װייטער דעם פאדים פון דער
טראדיציע נאך מיט מעהר זיכערקייט איידער די אנדערע און פאר-
פעסטיגען איהם אינ'ם גיזעלשאפטלאכען לעבּעןף עס זענען איך
פארהאן אזוינע מדינות' װאו עס שװימען אריף װען נישט װען
גרויסע דעמאקראטישע מנהיגים   -אבּער כֹּל זמן דער גאנצער
סדר פון דער גיזעלשאפט װעט נישט איבּערגיאַנדערשט וװוערעןי װע-
לען די דאזיגע מנהיגים גארנישט קאנען אויפטון און פון זייערע
שיינע און הויכע צילען װעט זיך גאר נישט אויסלאזען ,ווייל זי
וועלען בּלייבּען אבּגיזונדערט און נישט געפינען קיין אבּקלאנג אין
זײיער סביבה װען עס רעדט זיך פונ'ם פּראגרעסי װעלכע איז אזױי
נויטווענדיג .זאלסט דו נישט קוקען אויף אלע יענע יסודות' פון
וועלכע עס שטעלט זיך צונויף די אלטע גיזעלשאפט .די מנהיגים
פון דער אלטער גיזעלשאפט האלטען זיך אלע פעסט אין איינעם
אסך פעסטערי װי דו קאנסט זיך עס פארשטעלען -זײ האלטען זיך
צונויף דורך די אלטע מאשינע פון די קאנצעלאריעסי די דיפּלאמא-
טישע שליחותי די צערמאניעס מיט זייער גאנצען קנאקי און אפילן
ווען זיי האלטען מלחמה איינע מיט מיט די אנדערע .זענען זיי דאך
אלע אױסגיבּונדען און פּארקניפּעלט מיטאנאנד דורך א קשר של קימאי
און פון דעם דאזיגען קשר װילסט דו דאך מעהר נישט װויסעף צו-
בּרעך די קייט .מאך א סוף צו דעם יחוס און די פּריוילעגיעס און
זאג' אז עס זאל װערען גלייכקייט אױף דער װעלט .איין מענש
מיט אנדערע װער-
איז אװי פיל װערט װי דער אנדערער.
טער  -קיין מענש פארמאגט נישט א יחוס' װעלכער זאל איהם
260

ארויפשטעלען אויף א העכערע מדרגה אידער דעם אנדערעףן און.
זאל איהם מאכען פאר א יוצא מן הכּלל .די גלייכקייט פון ועלכע
מיר ריידען דא איצט ,איז די גלייכקייט פון א פּרינציפּי און בּאריהרט
נישט יענע ריכטיגע און גיזעצלאכע אונטערשיידען וואס קומען
ארויס פון א בּאזונדערע טואונגי פון א בּאזונדערען טאלאנט אדער
אזעלכענע אונטער-
פון א בּאזונדערע מאראלישע גרויסקײיט-
שיידען מוז מען אבּהיטען .די גלייכקייט איז שייך צו דעם
מענשען אלס בּירגער' אבּער נישט צו דעם מענשען אלס מענשי
דוֹ בּאשאפסט דאך נישט קיין מענשעף דו קנעטסט דאך נישט אויס
קיין בּאשאפענישען פון לעבּעדיגען לייםי װי גאט אין דער תּורהי דו
בּריינגסט נאר אריין סאדר אין דער גיזעלשאפט .דו מאכסט גיזע-
צעןף און בּנוגע צו דער טבע פונ'ם יחידי אויף װעלכער פארשיי-
דענע דיינקער ווילען בּויעף איז זי דאך אזוי אומקלאר .אזוי נישטבּא-
; .שטימט און אומזיכערי און קיינער קאן נישט ארויסטראגען קיין בּאשטימטע
} החלטות אויף דעם סמך פון איהר :אין אגוט ארגאניזירטען קיבּוץ בּאקומט די
פּארזענלאכקייט פונ'ם יחיד איהר װערדע און א געוויסע מדרגה פוּן
השכּלה פון זיך אליין .אבּער די נייע גיזעלשאפט װעט אין דעם
אנהויבּ פון איהר אנטוויקלונג זיך נישט קאנען בּאגנוגענען מיט דער
דאזיגער שיינער אנארכיע :-דער גידאנק פון דער גלייכקייט איז אזוי
קלאר און בּאשיינפּערלאך .אז קיין זאך װעט זי נישט קאנען פאר-
בּייטען .דער פּראלעטאריער' דער בּאדערפטיגער איז פיינער און
איידעלער װי אנ'אנדער מענשי אבּער הייליגער איז ער נישט .אין
תּוך גירעדט איז דער ארבּייטער נישט מעהר און נישט װייניגער
וערט װי איטלאכער אנדערער עהרלאכער מאן -אבּער די ארימע-
לייט די בּאדערפטיגעי דיי וואס װערען בּאגזלט און עקספּלאָאטירט'
זײי פארטרעטען
זענען אויף דער װעלט אנדערטהאלבּען מיליארד.
דאס רעכטי װייל זײי זענען די מאסען -דער גיזעץ פון מוסר איז
די פאדערונג פון דעםי אז דער כּלל-אינטערעס זאל דערפילט װערען
דער גיזעץ פון מוסר פארלאנגט פוּן תּמיד אף אונטער פארשיידענע
יפארמעס און נוסחאותי אז די יחידישע אינטערעסען זאלען בּאגרעניצט
ווערען איינע דורד די אנדערעי די הי אז אױבּ די אינטערעסען פון
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איין איינציגען יחיד שטעהען אקעגען די אינטערעסען פון עטלאכע'
מוז דער דאזיגער יחיד מותֹּר זיין אויף זיין אייגענעם נוצען צוליב
דעם נוצען פון די עטלאכע' און דאס איגענע מוזען די עטלאכע
טון בּנוגע צו די אינטערעסען פון א כּלל .דער רעפּובּליקאנישער
גידאנק איז די גיזעלשאפטלאכע פארם פון דעם מוסר-גיזעץ -װער עס
פארזינדיגט זיך קעגען דעם רעפּובּליקאנישען גידאנקי פארזינדיגט זיך
אין דער אייגענער צייט קעגען דעם גידאנק פון מוסר .אין גיזעל.
שאפטלאכען פּרט דארפען די װײבּער האבּען די אייגענע פּראװעס
װי די מאנזבּילען .בּאשעפענישען וועלכע שטראהלען פון זיך ארויס
ליכטיגקייט זענען נישט בּאשאפען גיווארען נאר צוליבּ דעם .כּדי
אװעקצוגעבּען אדער אוועקצושיינקען די ווארימקייט פון זײיער גוף
עס איז מן היושרי אז די װײבּער זאלען העלפען טראגען די משא
פון דער ארבּייט .װעלכע ליגט אויפץ גאנצען כּלל' אז די ארבייט
זאל פארטיילט װערען גלייכער און הארמאנישער צװישען די יחידים'
עס איז מן היושר' אז די װײיבּער זאלען דורך זײיער כּוח העלפען
טראגען דעם מענשלאכען גורלי אמתי אז דאס .ואס די װייבּער
ואס
זענען אזוי להוט נאך אלץ ואס בּלאנקט און גלאנצט'
זײערע אײגענע געפיהלען .און ואס
זי פארבּען אלץ מיט
זייערע מינדסטע אינװייניגסטע בּאװעגונגען נעהמען בּאלד אן
אנ'אלגעמיינען כאראקטער  --אז דאס אלץ איז א גרויסע סכּנה'
נאר װי גרויס די דאזיגע סכּנה זאל נישט זיין .איז דאך דער גאנצער
שמועס וועגען זייער קליינקעפּעלדיגקייט א בּבּא מעשה' א לעגענדע'
א נעפּיל :וועלכען דו װעסט פאנאנדערטרייבּען מיט איין מאך פון

.
י

דיין האנד .עס איז דרך הטבעי אז זי װעלען נתעלה װערעף און
עס איז אויך דרך הטבעי אז מיר דארפען האפען אויף דעם טאג ווען
די פּאליטישע און סאציאלע קייט פון דער פרוי װעט פאלען און
ווען די מענשלאכע פרייהייט װעט מיט אמאל פארטאפּעלט װערעף
דוי וועלט-פאלקי בּאגרינד די רעפּובּליק איבּער די רעפּובּליקען .די ה'
די בּשותּפותדיגע הנהגה פון דער אויסענוייניגסטער פּאליטיק פאר
אלעמען אין די אויגען און איבּער דער גאנצער אױבּערפלאך פון
דער ערדי וואו דו עטעמסטי די אלגעמיינע גיזעצען פון דער ארבּייטי
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פון דער פּראדוקציע און פונ'ם מסחר . דאס ואס אזינע חשובע
גיזעלשאפטלאכע ארגאניזאציעס װערען פארטילט אויף פארשיידענע
נאציעס און נאציאנאלע קיבּוצים (די דאזיגע פארגרעסערונגען זענען
אין תּוך גירעדט פארקליינערונגען) איז אין גאנצען אנאויסגיטראכטע.
גימאכטע און קינצלאכע זאךי וואס מאכט אן שאדען -די אזי אנ-
גירופענע ענגע צונויפפּארענישען פון נאציאנאלע אינטערעסען צו-
שיטען זיך װי שטױבּ .װי נאר מען ריהרט זיך צו זי צוי כֹּדי זי
אויסצופארשען -א קיום האבּען נאר די אינטערעסען פונ'ם יחיד און
דער אינטערעס פונ'ם כּלל .איך בּין איך און מיר  --דאס זענען די
מענשען -כֹּל זמן איין איינציגע רעפּובּליק װעט נישט פאראייניגען
די גאנצע װעלטי װעלען אלע נאציאנאלע בּאפרייאונגען זיין מעהר
נישט װי התחלות און צייכענס! דו װעסט אבּנעהמען די כּלי זיין
בּיי דעם פאטערלאנד פון איטלאכער מדינה פאר דעם גידאנק
פונ'ם פאטערלאנד װעסט דו לאזען נאר אזוי פיל חשיבות און אזוי
פיל בּאטייט .ויפיל  עס פארדינט אין דער אמתץ' דו װעסט
אָבּראַמען מיט אלע מיליטערישע גרעניצען און אין איינעם מיט זי
אויך די עקאנאמישע און גישעפטלאכע גרעניצען וואס זענען ערגער
דער פּראטעקציאניזם' די פּאליטיק פון בּאשיצען
פאר די ערשטע-
די אינדוסטריעלע און סוחרישע אינטערעסען אין א מדינה דורך
הויכע צאָלען .איז א מניעה פאר די אנטויקלונג פון דער ארבּייט,
ער טראגט אריין א מאמענט פון גראבּער מאכט אין די דאזיגע
אנטוויקלונג .אין איהם שטעקט דעם סם המות פונ'ם מיליטאריזםי
דו װעסט אבּראמען מיט אלץ וואס דער יחיד רופט אן גניבהי גזילה
און רציחה' און ואס קריגט א הכשר בּיי דער נאציע -דו װעסט
מאכען א סוף צו אלע סכסוכיםי נישט אזוי פיל דורכדעםי וואס דו וועסט
קעגען זיי אננעהמען מיטלען .וויפיל דורכדעם .וואס דו װעסט עוקר
מן השרש זיין זײיערע סיבּוֹת .וארום אומעטום װעסט דו דאך
ארבּייטען מיט דיין אייגענעם כּוח און מיט דיינע איגענע קלארע
בּארעכענונג .דו װעסט דאך נישט געהען מלחמה האלטען מיט זיך
אליין .די װעסט זיך נישט שרעקען פאר די קלויסטערס מיט זייערע
אלטע ניגונים :דיין גרויסער שכל װעט צושטערען יענעם געצקע'
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וועלכער האט דערשטיקט די וואס גלױבּען אין איהםי דו װעסט
זיך פארנייגען פאר די פאהנען צום לעצטען מאלי דו װעסט
זיך גיזעגענען אויך אייבּיג מיט יענער אלטער התפּעלות' ואס האט
פארוויגט די יונגעלש-נארישע נשמות פון דיינע עלטערזיידעסי
צווישען די אומגליקען פונ'ם עבר פלעגען זיך פארבּלאנזען ווען נישט
ווען א פּאר שיינע מינוטען -אבּער דער אמת איז גרעסערי און
די ערד איז פּונקט אזוי ווייניג בּאגרעניצט װי דער ים! איטלאכעס
פאטערלאנד װעט זיין א רוחניותדיגערי נישט קיין גשמיותדיגער כּוּח'
בּעת

גשמיותדיגע

כּוחות

טרעפען

זיך צונויף

שטויסען

זיי

זיך אב

איינע פון די אנדערע; בּעת אבּער רוחניותדיגע כּוחות טרעפען זיך
צונויף :פארייניגען זיי זיך .די װעלט-רעפּובּליק איז דער נויט-
ווענדיגער פּועל-יוצא פון דער גלייכקייט' פון דעם גלייכען רעכט.
וואס אלע האבּען אויף דאס לעבּעןף געהט מען ארויס פונ'ם בּא-
גריף פון דער גלייכקייט מון מען קומען צו דעם פאלקס-אינטער-
נאציאנאל .און אױבּ מען קומט נישט' אין דאס אסימן אז מען
דרינגט נישט ריכטיג און אז מען געהט אראב פונ'ם דרך הישר.
דיי ואס געהען ארויס פון היפּכדיגע גידאנקען .װי דהינו
גאט' דעם געטלאכע רעכט פון די פּױבּסטען פון די קיניגע
און דער אריסטאקראטיע' דעם אױיטאריטעט און דער טראדיציע
קומען אויף משונהדיגעת װעגען צו היפכדיגע מסכּנות .אבּער די
לאגיקע איז א ריכטיגעי  דו טארסט נישט ארויסלאזען פון זינען
די עובדא' אז מיר האבּען צו טון נאר מיט צװיי שיטותי :אלץ
דארף אבּגעבּען דין וחשבּון פאר דעם שכלי דעם העכסטען שכלי
וועלכען די מענשען האבּען פארגעטלאכט און ארויפגיהױיבּען אין
דעם הימעל .וייל זײי האבּען גיהאט קראנקע אױגען און די ראיה
איז בּיי זיי גיװען קאליע -דו זאלסט מאכען א סוף צו דעם רעכט
פון די גישטארבּענעי צו דעם רעכט' לױט װעלכען עס קאנען
איבּערגעהען בּירושה װעלכע נישט איז פולמאכטען דאס רעכט
אויף ירושה איז אנאומגירעכטיגקייט .דאס איז א פארבּרעך קעגען
די ארדענונג פון דער ארבּייט און דער גלייכקייט . אט דא שטעקט
די גאנצע טראדיציע :די ארבּייט איז א גרויסע גיזעלשאפטלאכע
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טואונג .וועלכע דארף פארטיילט וװערען צווישען אלע מענשע סי
מאנזבּילען סיי װייבּער .אױבּ זיי וילען נישט שטעלען זייער לעבּען
אין א סכּנה .דורך די דאזיגע פארטיילונג װעט די ארבּייט צוגי-
מאסטען װערען צו איטלאכען איינציגען יחיד לוט זיינע כּוחות
און מעגליכקייטען און עס װעט נישט קומען דערצו אז די ארבּײיט
זאל אין גאנצען איינשלינגען א מענשעןף דו זאלסט נישט דערלאזען
אז מלוכות זאלען האבּען קאלאניעס אין װועלכע נישט איז פרעמדע
מדינות .אזוינע קאלאניעס וארפען א שאטען אויף דער ועלט-
קארטע און עס איז אוממיגלאך צו געפינען א הכשר פאר זי
מצד השכל .דו זאלסט אויסווארצלען די דאזיגע קהלשע פארשקלאפונג.
דער אייגענטום פונ'ם יחיד' װען ער לעבּט נאךי זאל בּלייבּען
װײל ער געהט נישט אנטקעגען דעם יושר -דער מצב און די
תּנאים פון אונזער לעבּען פאדערן איהם' און עס זענען דא אזוינע
פאלעף װאוֹ עס איזן גאר נישט מיגלאך אבּצוזונדערן דעם רעכט
אויף אייגענטום פוּנ'ם רעכט גופאי און אחוץ דעם איז די צו"
גיבּונדענקייט צו בּאשטימטע זאכען אי שטארק װי די צוגיבּונ-
דער ציל פון דער
דענקייט צו לעבּעדיגע בּאשעפענישען
גיזעלשאפטלאכער ארגאניזאציע איז נישט אויסצוווארצלען די געפיה-
לעף נאר פארקעהרט  -געבּען זײי די מעגלאכקייט צו בּליהען
און צו אנטוויקלען זיך' אױיבּ זי פארטשעפּען נישט די אינטערעסען
פון די אנדערעי עס איז מן היושר' אז מען זאל הנאה האבּען
פון דעם' ואס מען האט כּשר פארדינט מיט זין האראואניעי
פאר די אלטע ארדענונג איז דער דאזיגער גידאנק א קללהי
טרײיבּ ארויס די שלעכטע לעהרערס פון די הייליגע לעהרהייזער
פאר קינדער -די לימודים אין די דאזיגע לעהר-הייזער מאכען בּיסלאכ-
ווייז איבּער די גאנצע ציויליזאציע און שטעלען זי אװעק אויף
נייע יסודות די נשמה פונ'ם קינד אין א טײערע און ציטריגע
זאך? .און אלע זענען מהויב זי צו היטען װי דאס אױג פונ'ם קאפּי
די נשמה פונ'ם קינד איז א לידיג' אומבּאשריבּען בּלעטעלי און
די עלטערן האבּען גאר נישט דאס רעכט אנצושריבּען אויף דעם

דאזיגען בּלעטעל אלץ ואס

זיי פארגלוסט זיך .זיי האבּען נישט
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דאס

רעכט

איטלאכער

אויף אזא
אמת'ער

גוף און זיין

נשמה

מין

פרייקייט'

פרייקייט.
די

דאס

עלטערןי

ואס

שטעהט

אין

סתּירה

צו

קינד

גיהערט

נישט

מיט

זײַן

פאר

זידי

דאס

קינד איז א מענש

=י

עס װערט פּריקרע צו הערען בּעת עלטערן זאגען למשל פון
זייערע אין דער מלחמה גיפאלענע קינדער; :איך האבּ אװעקגיגעבּען
מיין זון" .-דאס איז אנאיבּערבּלײבּעניש פון די אלטע דעספאטישע
רוימישע טראדיציעס :דאס קלינגט װי א חילול השםי מען גיט
נישט אװעק קיין לעבּעדיג בּאשעפעניש' און דער דײנקען פון
א מענשען גיהערט קודם כּל דעם שכלי א סוף זאל װערען צו אלע
יענע לערנהייזערי װאוֹ מען לערנט עבודה זרה' װאו די נשמות
פונ'ם יונגען דור וואקסען אויף אונטער דעם פּחד פאר א גאט
וועלכער איז נישט בּנמצאי און אין װעלכען עס גיסען זיך צונויף
אזוי פיל שלעכטע מעשים; זעהר אפט קריגען זיי פון איהם
א הכשר .א סוף זאל װערען צו אלע יענע לערנהייזער' װאו עס
װערט גילערנט די טראדיציע פון א פּאטריאטישער פילגעטערי'
וועלכע טאר נישט עקזיסטירען א סוף זאל װערען צו אלע יענע

לערנבּיכערי וואו עס װערען בּאפּוצט מיט א מין קרוין פון גרויסקייט .
און העלדישקייט די מיאוסטע מעשים פונ'ם עברי די לימודים
בּנוגע צו דעם דאזיגען עבר מוזען זיך אויף להבּא בּאגרעניצען מיט
דער אלגעמיינער געשיכטע' מיט יענע גרויסע ליניעס און הויכע
שפּיצעןף יענעם צונויפמישעניש פון ליכטיגקייט און פינסטערניש'
פון װעלכען עס װערט צונויפגישטעלט די אואנטורעץ פון 002
מיליארדען מענשען אין א משך פון  0006יאהרי דערלאז נישטי אז
דאס דינען פון גאט זאל זיך אבּשפּילען אין א רשות הרבים,
פאר אלעמען אין די אױגעף זאלסט אראבּציהען פון די גלחים
זײיערע שווארצע קיטלעף אב עמיצער װיל גלױבּען אין גאט
זאל ער בּאהאלטען זיין גלױבּען בּיי זיך' און די גלחים זאלען
בּלייבּען בּיי זיך אין דער היים' צוישען די פיער װענט פון זייערע
צימערס .-סבלנות בּנונע צום פארבּלענדעניש איז נאך א גרעסערע
פארבּלענדענישי מען וואלט זיך שוין אפילו יא גיקאנט פארשטעלען
אנ'אפיציעלען גלױבּעף װעלכער זאל מדריך זיין די מענשהייט מיט
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חכמה .װארום ישוע הנוצרי װעט דאך סוף כֹּל סוף אויספיהרען
מיט זיין תּורה פון מענשלאכקייט' אױבּ עס װעלען נאר זיין נשמות
אויף דער װעלט .אבּער יענעי װעלכע האבּען גינומען זיין מוסר
אין זייערע הענט און גימאכט זײיער אמונה' האבּען פארסמט דעם
אמתי און אחוץ דעם האבּען זיי געוויזען בּאשיינפערלאך אין א משך
פון צוויי  טױזענד יאהר' אז די אינטערעסען פון זייער קלאס
זענען בּיי זי גיווען ויכטיגער איידער דער הייליגער גיזעץ פון
מעשים טוביםי קיין ווארט' קיין ציפער אין נישט בּכּוח איבּער-
צוגעבּען אל דאס בַּייזי ואס דאס אפיציעלע קריסטענטום האט
אנגיטון די מענשען -אױבּ עס האט נישט אליין בּאָדריקטי גירודפט.
און

אונטערגיהאלטען

די

פינסטערנישט

מיט

גיואלט'

האט

עס

אונטערגיהאלטען די בּאדריקערס און גיהייליגט מיט זיין אויטאריטעט
זייערע פּרעטענזיעסי און נאך עד היום איזן עס ענג פארקניפּעלט
און אױסגיבּונדען מיט אלע יענעי װעלכע װילען נישט די ממשלה
פון די ארימע קלאסען פּונקט אזוי װי די שאװיניסטען סטארען
זיך צוֹ קריגען א הכשר פאר די מלחמה פון דער פאמיליע' איז
סומך אוֹיף די פאעזיע
זיך  דער אפיציעלער קריסטענטום
פון דעם עוואנגעליום; אין דער אמתן אבּער איז עס גיוארען
אנ'אריסטאקראטישע פּארטײי װי אלע אנדערע אריסטאקראטישע
פּאַרטײען .איטלאכעס מאל װען מען בּאצלמט זיך .איז אזוי וי
מען ואלט קריסטוסען גיגעבּען א פאטש אין פּנים .פון דער
ליבּשאפט און צוגיבּונדענקייט צוּ דעם אײגענעם שטיקעל ערד
האט מען גימאכט א נאציאנאליזם' און פון קריסטוסען האט
מען גימאכט א יעזואיט.
נאר דער אינטערנאציאנאל אליין װעט זיין בּיכולת אויסצו-
ווארצלען אלע יענע אלטעי פארהארטעװעטע עולות װעלכע פאר-
דער
און פארפעסטיגען די נאציאנאלע מחיצותי
פּלאנטערן
דאקומענט מיט די מענשלאכע רעכטען פון די קומענדיגע צייטען
װעט זיך סומך זיין אויף די גרויסע מאראלישע פּרינציפּעןף וועלכע
וועלען בּאקומען זייער ריכטיגען פּלאץ .און אויף די מאסען וועלכע
וועלען אויך בּאקומען זייער ריכטיגען פּלאץ -דער דאזיגער דאקומענט פון
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להבּאי װעלכער װיזט שוין איצט ארויס שוואכע סמנים' װעט
צווינגען די צייטונגען אנצוערקענען זיין גאנצע מאכט .דורך פאּשוטע
און קלארע שפּראך װעט ער פארייניגען אלע אויסלענדער און פרעמדע
מענשען.

װעלכע

װערען

איצט

פארשקלאפט

פון זיך אלין-

ער

װעט עוקר מן השרש זיין יענעם מיאוסען פּלאנטערי וואס גיוועלטיגט
איצט אין די בּית-דין'ס פון דער מלוכה מיט דער מחנה אדוואקאטען!
וועלכע טראגען אריין א מין דיפּלאמאטיע און מעלאדראמאטישע
מיטלען פון מגידות און בּארעדעודיגקייט אין דעם פּשוטען און
קלארען אפּאראט פונ'ם רעכט .אויף דער לאגיק פונ'ם פּסק-דין ליגט
דער אבּשיין פון א מלכות' און װען ער פארמשפּט א שילדיגען
כּדי אנצושרעקען די מיגלאכע רשעים (אנ'אנדער ציל טאר ער
נישט האבּען) :שטעהט ער העכער פאר דער מדת הרחמים .ער װעט
צומאכען די שיינקען און װעט פארועהרען צו פארקויפען דעם
סם-המות פונ'ם אלקאהאל -ער װעט צובינדען די הענט בּיי די
קרעמערס און שיינקערס .װעלכע װילען צושטערען די שיינקייט
פונ'ם עתיד און די ממשלה פונ'ם גייסט בּיי די מענשען און בּא-
װנדער בּיי די יונגע לײט .און אט איז א בּאפעהל' ועלכען איך
מאל מיר אויס אין מיין דמיון .אנ'אייזערנער בּאפעהלי אויסגעקריצט
אויף א פעלזעןף א הארטער גיזעץ' װעלכער דארף אומבּרחמנותדיג
טרעפען אלע קהלשע גנבים' סיי גרויסע' סיי קליינע' סיי אפענע
אדער בּאהאלטענעי אלע יענע װעלכע נוצען

אס

זײיערע

שטעלעס

אדער זייער מלאכה כּדי צו מאכען א גישעפט פון אומגליקען צרות,
נויטען און בּאדערפענישען .ער דארף בּאשאפען א ניע לײטער
מיט שטאפּלען  -א שטאפּעל-לײטער פון פארזינדיגונגעןי עולות
און פארבּרעכען .-דאס װעט זיין די ריכטיגע שטאפּעל-לײטער :מען
קאן איצט גאר קיין השגה נישט האבּען פון דער גאנצער שיינקייט,
וואס קאן ארויסוואקסען בּיי דער נייער ארדענונג! מען קאן איצט
גאר קיין השגה נישט האבּען פון אל דאס גוטס' ואס עס קאנען
געבּען די בּיז אהער לאבּוד גיגאנגענע אוצרות; פון אל דעם' ואס
עס קאן בּריינגען מיט זיך די אויפלעבּונג' די תּחית המתים פון
דעם מענשלאכען
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װעלכער

האט

בּיז אהער

גיבּלאנזעט

אויף

רייי

ר ""7
אי

פאלשע װעגעןי וועלכער איז בּיז אהער דערשטיקט גווארען דורך
די גימיינע פארשקלאפונג' דורך די נידעריגע נויטװענדיגקייטען
פון מלחמות און דורך פארשיידענע פּריוילעגיעס' װעלכע פארקליי-
נערען די װערדע פון די אמתע מעלות און די אמתע אויפטאונגען
מען קאן איצט גאר נישט משער זיין .ואס דער מענשלאכער שכל
קאן א מאל געפינען די לחלוטינדיגע ממשלה פונ'ם פאלק װעט
בּאקרוינען די ליטעראטור און די קונסט מיט א אומבּאגרעניצטען
גלאנץי בּיז אהערצו זענען דערװיילע נכֹּר נאר שוואכע סימנים פון
זייער סימפאנישער גישטאלט -די נאציאנאלע גרופּעס אנטװיקלען
נאר עם-הארצות און קלײינקעפּעלדיגקײיט; זיי טויטען אבּ די אריגי-
נאליטעט .און די נאציאנאלע אקאדאמיעס' פאר װעלכע מען האט
נאך דרך ארץי מחמת מען איז נאך איינגיטונקט אין פארשיידענע
זאבּאבּאנעס' זענען דאך נאר מיטלען אויף אונטערצוהאלטען חורבות'
די גיװעלבּען פון די אינסטיטוטען ואס מאכען פון דער נאהענט
אזא גרויסען רושם' זענען דאך אין דער אמתן געגליכען צו יענע
מעטאלענע היטעלאך.

מיט וועלכע מען פארלעשְט ליכט.

מען דארף

בַּרייטער מאכען .אינטערנאציאנאליזירען אהן אנאאויפהער אלץ
וואס לאזט זיך נארי מען דארף אינווארפען די גראטעס און די
מחיצות' װעלכע צאמען אבּ די פארשיידענע טילען פון דער
גיזעלשאפט פונאנאנדי אריינטראגען אהין ליכט .לופטי און פריי
מאכען דעם אויסקוקי מען דארף פרי מאכען דעם װעגי װעלכער
פיהרט דעם יחיד צו דער מענשהייט' און װעלכער איז בּיז אהער
גיווען פארווארפען מיט טויטע קערפערס' מיט נבלות פון גידאנקען
און מיט שטיינערנע מצבות .דאס דארף מען טון נישט ראפּטום,
נאר בּהתמדה' מיט אויסגיהאלטענקייט און העלדישקיט אין דער
קליינער אוּן פּראסטער ארבּייט' און אלץ אװעקשטעלען איף
א פּשוטען דרך :אויף דער גאנצער װעלט איז נאר פארהאן איין
פאלקי איין פאלק איז נאר פארהאן אױף דער גאנצער װעלט!
אױבּ דו װעסט דאס טן .אױבּ דו װעסט צונויפנעהמען אלע
דיינע כּוחות און זי אנשטעלען אויף איין איינציג פּינטעל .מעגסט
דו זיין בּטוח' אז דו װעסט אריסראטעװען די מענשהייטי אויף
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אזוי ווייט .אויף װי פיל מען קאן בּכלל ראטעװען די מענשען
אין אונזער װעלט .דעם גליק װעסט דו נישט בריינגעף יענע
פאלשע חכמים װעלען אונז נישט אנשרעקען דורכדעם .וואס זײי
פארשפּרייטען דעם גידאנק פון פארגליווערונג און יאוש אונטער
דעם אויסרייד אז קיין גיזעלשאפטליכער שינוי איז נישט בּכּוח צו געבּען
דעם מענשען גליקי און שפּילענדיג זיך מיט די דאזיגע טיפע
זאכען -גליק איז א טייל פון דעם אינעוייניגסטען לעבּען :דאס איז
לחלוטין א פּארזענלאכער גר-עדן; דאס איז א בּליץ ואס לױכט
אויף על פּי מקרה אדער רייסט זיך ארויס פון די טיפענישען פון
אנ'אויסטערלישען גײיסט; גליק װערט גיבּארען שטילערהייט צוװוישען
מענשען .װעלכע בּאריהרען זיך -גליק איז אויך דער געפיהל פון
גרויסקייט און העלדישקייט :ניין .גליק ליגט נישט אין דיין רשות;
ליעגט אין קיינעמ'ס רשות נישטי אבּער אנ'אויסגעגליכענעס און
אנ'אבּגעהיטע לעבּען איז נויטיג פאר דעם מענשען כֹּדי ער זאל
קאנען אויפבּויען דאס אבּגיזונדערטע הייזעל פונ'ם גליקי און דער
טוט אין די שרעקלאכע בּאריהרונג צװישען אונזערע טיפענישען
און די פּאסירונגען .װעלכע געהען אװעקי די אויסענװייניגסטע און
די אינעווייניגסטע זאכען גיהערען צו צװי פארשיידענע מהות',
אבּער זיי װערען צונויפגיהאלטען דורך דעם שלום און דורך
דעם טויטי
אױבּ דו װעסט פארענדיגען די גרויסע פּראקטישע מלאכה'
דעם גרויסען פּראקטישען אויפטו .װעלכע שטעהען פאר דירי אױבּ
דו װילסט אויפבּויעןף ארויסקנעטען פון דער היינטיגער גיזעלשאפט
דעם גיבּיי פון דער צוקונפט .אזוי װי דער בּילדהויער קנעט ארויס.
פון דעם

ליים זיינע פיגורעןי זאלסט דו נאר נישט האפען איף די

אוממיגלאכע שינויים פון דער מענשליכער

טבע.

און פארלאז

זיך

נישט אויף דעם געפיהל פון רחמנותי רחמנות גיהערט צוּ די בּא-
זונדערע רעכטען .װעלכע דארפען אויפהערען צו עקזיסטירען און
אחוץ דעם  -אזוי װי מען קאן נישט האָלט האבּען קיין פרעמדע,
אומבּאקאנטע מענשען .אזוי קאן מען אויף זײי נישט רחמנות האבּעף
דער מענשלאכער גייסט איז בּאשאפען גיווארען פאר די אומענדלאכקייט,
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דאס מענשלאכע הארץ נישט :אױבּ עס געפינט זיךך א מענש.
וועלכער פיהלט בּפּועל ממש די יסורים פון פרעמדעי אומבּאקאנטע
בּאשעפֿענישעןי װועלכער שפּירט זי נישט דורכ'ן שכלי נאר מיטץ
הארץ .איז דאס א יוצא מן הכּללי אנ'אויסטערלישע-נערװעזער'
נישט נארמאלער מענשי פון װעלכען די אנדערע קאנען זיך גאר
נישט אבּלערנען -די לאגישע סתּירות' וועלכע מוטשענען דעם שכל,
בּאפּרוכפּערן מעהרי די גיזעלשאפטלאכע ויסענשאפט .אין א מין
געאמעטריע .זי איז א מאטעמאטישע ויסענשאפט' דאס וארט
הומאניטאריזם  טאר נישט האבּען קיין סענטימענטאלען בּאטייט:
בּרידערלאכקייט און ליבּע זענען פּוסטע דיבּורים .די דאזיגע װערטער
ווערען אן אין גאנצען זייער בּאטייט צווישען די גרויסע צאהלע אט
דא אין דער דאזיגער מטושטשדיגער צונויפמישעניש פון געפיהלען
און גידאנקען פיהלט זיך די אוטאפּיע :דער בּשותּפותדיגער אינטערעס
איז א זאךי וועלכע קעהר זיך אן מיט'ן שכל:

ארדענונגי

לאגיקעי'

אויסגיהאלטענקייט פעסטע
יקאמונג  --בּקיצור קלארקייט !
איך בּין אזוי גיוען פארטון אין מיינע גידאנקעןי און מיט
אזא בּרעןף אז איך האבּ נישט געפיהלט .װי איך האבּ פון די
טיפענישען פון מיין אבּגרונד ארויסגירעדט די דאזיגע װערטער אויפץ
קול אין דער ארומיגער שטילקייט :צו מיין שטילען חלום איז
צוגיקומען די הויכע שטים אזוי װי אין דער ניינטער סימפאניעי
איך האבּ זיך אנגישפּארט אן פענסטער :איך בּאטראכט די נאכט.
וועלכע איז אומעטום און וועלכע בּאריהרט מיך ,הגם איך בּין מעהר
נישט װי איך' און זי אין די אומענדלאכע נאכט .מיר דוכט זיך,
אז אחוץ מיינע איצטיגע גידאנקען .האבּ איך שין נישט װעגען
וואס צו קלערען -די גידאנקען האלטען זיך צונויף; זיי װעלען זיך
בּאפרייען איינע די אנדערע און וועלען שוין געפינען זייער ארדענונג.
אבּער פּלוצים בּאפאלט מיך איינער פון מיינע גרעסטע שרעקי
איך האבּ מורא' אז די מאסע װעט זיך בּאפרידיגען מיט נישט קין
פולע און פארענדיגטע הנחות' װעלכע מען װעט איהר אוּמעטום
געבּען ---זײי װעלען אנװענדען זײיער גאנצען פארעקשנטען און
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אומבּרחמנותדיגע

שכל

הישר

פארפול-
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בּארעכענטען כּוחי כּדי נישט דערלאזען דערצוי' אז דאס פאלק זאל
פארשטעהע און אז עס זאל װעלעןף אין דעם טאג פונ'ם נצחון

וועלען זי איהם אינשיכּורן און פארבּלענדען;

זיי װעלען איהם 

אריינלייגעןן אין מױל אריין כּמעט איבּערמענשלאכע אויסרופען
דהיינו; :מיר האבּען בּאפרייט די מענשהייט .מיר זענען די סאל-
דאטען פונ'ם רעכט!* זיי װועלען בּודאי נישט מאכען דעם מינדסטען
פּרוּוו איהם געבּען צו פארשטעהעןי ויפיל חשיבות' וויפיל שעפע-
רישער גייסטי וויפיעל אומבּאגרעניצטע התחייבות'ן עס ליגען אין
אזא מין אויסרוף :וויפיל אבּשיי פאר די גרויסע פעלקער .װער זי
זאלען נישט זיין .און וויפיל דאנקבּארקייט פאר די' וואס סטארען
זיך צו בּאפרייען עס שטעקט אין אזעלכע װערטער .זיי װעלען
זיך ווידער א נעהם טון צו זייער אייבּיגע שליחותי וועלכע בּאשטעהט
אין דעריין .טעמפּ צו מאכען די בּאוואוסטזיניגע כּוחות און זי אבַּ-
צוקעהרען פון זייערע צילען .זיי װעלען װידער ריידען פון אחדות,
פון שלום' פון גידולדיגקייט .פון בּהדרגותדיגע שינויים .פון דער
סכּנה' װעלכע עס ליגט אין א צו שטארקען טראט חס ושלום'
פון דעםי' אז מען טאר זיך נישט אריינמישען אין דעם שכן'ס גישעפטען!
און פון נאך אזעלכענע פאלשע פּשעטלאך .זיי װעלען פּרוּװען אויס-
צולאכען און צו דערשלאגען אלע יענעי װעלכע זײערע גידונגענע
צייטונגען רופען אן בּעלי-חלומות' סעקטאנטען און בּוגדים; זיי
וועלען װוידער ארבּייטען מיט זייערע אלטע מיטלען און אלטע קמיעות;
זיי וועלען בּלי ספק פארשלאגען א מין אפיציעלען פּורים-שפּיעל פון
א מין אינטערנאציאנאלער גירעכטיגקייט .װעלכע װעט אינמאל
פּלוצים איינפאלען .װי עס פאלען איין די בּאמאלטע וענטלאך פון
א צירקי א מין צוקאליעטשעטען מענשען-רעכט מיט א פּאר קינדערשע
בּאגרעניצונגען פון איין צד און משונהדיגע הנחות פון דעם אנדער
צדי  דאס אלץ װעט האבּען א פּנים פון די אבּמאכונגען צוישען
א חברה גנבים .דאס בּייזי ואס מען װעט אויסווארצלען בּיי מדינות,
וואס זענען בּאוואוסט אלס דעספּאטישי װעט אויסוואקסען און פאנ-
אנדערבּליהען ערגיץ-אנדערש .אין פאלשע רעפּובּליקען און אִין
אזוי אנגירופענע ליבּעראלע לענדער' װעלכע װעלען פיהרען
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* י.איא

ייי

א פארבּאהאלטענעם שפּיל -טאמער װעלען זײ יא עפּעס נאכגעבּען
װעט דאס זיין כּדי צו פארדעקען דעם אלטען פארפוילטען דעספּאטיזם:
אויף דעם ארט פון איין אימפּעריאליזם װעט קומען אנ'אנדערי און
די קומענדיגע דורות וועלען זיין גיצייכענט מיט דעם איזען פון
פארשקלאפונג.

דו סאלדאט פון אומעטום' סאלדאט פון דער גאנצער

װעלט! זֵיי װעלען פּרוּװוען אויסצומעקען דיין גידעכעניש' אדער זֵיי
וועלען פּרוװען איהם אויסצונוצען צו זײערע צילען; טא גידיינק
זשעי אז אױבּ דו װעסט פארגעסען דעם אמת' װעט דאס זיין דער
ערשטער סימן פון דיין אומגליק! הלואי זאל דיר דער נצחון אוֹי
ווייניג שאטען װי די מפּלה  דו שטעהסט העכער פאר זיי בּיידען
ווייל דו בּיסט דאס אמתע פאלקי דאס גאנצע פאלק.
דער הימעל איז בּאזייט מיט שטערן; :די דאזיגע אחדות'
וועלכע נעהמט ארום דעם שכל און פיהרט ארוּיף דעם גייסט אויף דעם
וואונדערליכען גידאנק פון דעם קיבּוץ  -צי זאל ער אנפילען מיט
האפענונג אבּער מיט ספקות ? מיר שטעהען ערב גרויסעי אויסטער-
לישע פּאסירונגען -מיר מוזען וויסען .צו װעלען מיר זיך אויפכאפּען.
מיר האבּען מעהר נישט װי איין איינציגע הילף :מיר װייסען פון
וואס די נאכט איז גימאכט גיווארען -אבּער צו װעלען מיר קאנען
איבּערגעבּען אונזערע קלארע אמונהי בּעת די אנזאגערס זענען
אומעטום אין דער מינדערהייט און בּעת די קרבּנות אליין האבּען
פיינט און בּאטראכטען אלס א פאנטאזיע דעם אינציגען אידעאל'
וועלכער איז לחלוטין קיין פאנטאזיע נישט! די גיזעלשאפטלאכע
מײַנונג .ועלכע שװעבּט איבּער דער אויבּערפלאך פון די פעלקער
אנ'אומבּאשטימטע און א גיהארכזאמע צו יעדװעדעם קעהר פון דעם
ווינדי און פון וועלכע דער ס'רוב מענשען שעפּען זײיערע דעות און
זייער גיזעלשאפטלאכען בּאוואוסטזיין' בּאוואפענט זיך קעגען די
אויסטרעטערס פון נייע װעגען; זי שרייט' אז מען איז מחלל אלע
הייליגע זאכען בּעת מען װייזט איהר אן אין איהרע אייגענע גי-
דאנקען אזוינסי וואס זי אליין קאן נישט זעהען זי שרייט' אז מען
קאליעטשעט זיי בּעת מען װיל זי פארגרעסערן און בּרייטער מאכען:
איך האבּ נישט קיין מורא פאר קיין רדיפות .אסך אנדערע האבּען
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מורא .און איך אליין האבּ אמאל דערפאר געציטערט -כּבוד איז בּיי
מיר לאו דוקאי און איך האלט גאר נישט פון איהם אזוי שטארקי
אבּער איך ואלט נישט גואלט .אז די מענשען צו ועלכע איך
קום' זאלען מיך פארשילטען .פאר וואס? איך האבּ דאך נישט דער"
בּיי קיין פּארזענלאכע פּניות' און בּין נישט אויסען מיין נוצען
דאס איז דאך מעהר נישטי וייל איך בּין בּטוח אין דעריף אז איך
בּין גירעכט .איך בּין בּטוח אִין די פּרינציפּען װעלכע איך זעה בּײ
די ווארצלען פון אלצדינג :יושר'י רעכט' שכל הישרי גלייכקייט'
אלע יענע מענשלאך-געטלאכע אמתץי וואס זיער סתּירה צו די
היינט אנגינומענע אמת'ן איז אזוי שרעקלאך .איך ואלט זיך גי"
וואלט װענדען צו אלעמען און זיי איבּערגעבּען די זיכערקייטי וועלכע
פילט מיך אויס מיט א טראגישע פרייד' איךך ואלט זי גיואלט
איבּערגעבּען אלס א בּאפעהל און אלס א בּקשהי עס זענען נישט
דא קיין עטלאכע ועגעןי װי אזוי צו קומען דערצוי עס איז דא נאר
נאר אויף דעם
איין איינציגער װעג :עהרלאכקײט און פּשטותי
דאזיגען װועג קאן מען פארייניגען דעם אמת מיט דעם לעבּעןף מען
דארף אנהױיבּען דעם פּלאן פון דעם גיזעלשאפטלאכען אויפבּויי פאר-
לאזענדיג זיך אויף דעם אומבּאגרעניצטען מוט פונ'ם שכלי איך בּין
פּונקט אזא מענשי וי אלע אנדערע :א מענשי װי איהר אלע -אט הערט
איהר מיך און שאקעלט מיט'ן קאפּ אדער קוועטשט מיט די פּלײיצעס -
פאר וואס זאלען מיר בּיידעי' מיר אלעי זיין פרעמד איינער צום
אנדער'ץןי בּעת מיר זענען אין תּוך גירעדט' לחלוטין נישט פרעמד
איינער פאר דעם צווייטען?
און פונדעסטוועגען גלױיבּ איך אין דעם נצחון פונ'ם אמתי
איך גלובּ אין די חשיבות  --פון היינט אן שטעהט זי מחוץ לספק- -
פון יענע

עטלאכעי

אױף

אנ'אמתן

בּרידערלאכע

מענשען

װעלכע

שטעלען זיך אויף אין אלע מדינות .און צווישען אלע פעלקערי אין .
דעם גירודער פון דעם װילד גיווארענעם' נאציאנאלען עגאיזם' און
שטעהען פעסט אויף זייערע ערטערי אזוי װי יענע פון מירמעלשטיין
אויסגיהאקטע

און דעם מוסר:
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פּראכטפולע

בּילדער'

היינטיגען אװענד

ואס

שטעלען

פאָר דעם רעכט

גלױבּ איך אין דער

אן די

נייע גיזעלשאפט װעט אויפגעבּויט װערען אויף דעם דאזיגען הייפעלע
מענשען -איך בּין כּמעט װי בּטוח אין דערין .און אױבּ עס זאל
אונז אפילו אויסקומען צו לײדען אהן א סוף :װעט דאך דער
גידאנק נישט אויפהערען צו פּולסירען און צו וואקסען .אזוי װי עס
הערט נישט אויף צו פּולסירען דאס מענשלאכע הארץי ערטערװייז
הױיבּט זיך שוין אויף דער רצון .און צושטערען איהם קאן מען שוין
נישט .די װעלט-רעפּובּליק װעט קומען -דער אינטערנאציאנאלער
אמת װעט מקוים װערען נישט קוקענדיג אויף די רעאקציעסי ועלכע
געהען געשווינד פארבּייי נישט קוקענדיג אויף די פינסטערניש און
אויף די טערארס .און נישט קוקענדיג אויף די טראגישע שװערקייט'
וועלכע ליגט אין דערי .ואס מען קאן נישט א הױבּ טון די גאנצע
וועלט אויף מאאל -אבּער אויך די גרויסע כּוחות פון דער פינסטער-
נישט וועלען פארט פארבּלײיבּען עקשנותדיג אויף זייער פּלאץ .אױבּ
פי װעלכע שרייען אויס דעם אמת װעלען שרייען אין דעם מדבּר'
טא רוף איך צו אייך' איהר פעלקער פון דער װעלט' איך רוף צו
אייער יושר' איך רוף צו אייער כּעס און גרימצארן; איהר זענט
דאך די אייבּיגע קרבּנות פון דער גימיינער און נידריגער געשיכטע:
איך זעה אבּערי װי עס װעט אנקומען די גרויסע כוואליע און װעט
פארפלייצען די בּלוטיגע תּליותי די ים-רויבּערי די אונטערוואסערדיגע
פעלזענס אין איינעם מיט די פּאלאצעף װעלכע זענען גיבּויט איף
דעם זאמד .:אױבּ דער אמת איז רעואלוציאנער' איז דאס מעהר
נישט דערפאר .ווייל אין דער װעלט גיוועלטיגען אומארדענונג און
פארבּלענדענישי רעוואלוציע איז בּטבע ארדענונג.

פנים

אל פנים

ורכ'ץ פענסטער  --די פענסטער זענען פאר מיר אפט
גיווארען מאקום מקלט  --זעה איך די גאס .איך געה
מיר אריין אין מאריעס חדרי פון וואנען מען זעהט פעל-
דער און לאָנקעס .דאס דאזיגע צימער איז אזוי שמאל'
אז איידער איך קום צו צום פענסטער מוז איך זיך פארבּייגעהענדיג
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אנשטויסען אן דעם קליינעם ,זעהר גוט פארבּעטען בּעט און איך
גיבּ נישט ווילענדיג א טראכט וועגען איהרי א בּעט איז א זאך .וועלכע
איז קיינמאל נישט אי קאלט און טױט װי אלע אנדערע זאכען
עס לעבּט אפילו דאן .װען קיינער ליגט אין איהם נישטי
מאריע ארבּייט אונטען .אין שטובּ .פון אױבּען הער איך' װי
עס רוישען די איבּערגירוקטע מעבּעלי װי עס שארט דער בּעזיםי און
װי עס קלאפּט נאכאנאנד די לאפּעטקע אן דעם עמערי אין װעלכען
זי שיט אריין דעם אנגיזאמעלטען שטױבּי א גיזעלשאפט .װעלכע
מאכט כּמעט אלע װײבּער פאר דינסטמיידלאך .איז נישט על צד
היותר טוב :מאריע .וועלכע איז נישט ערגער פאר מיר' האט פאר-
בּראכט און פארבּריינגט איהר גאנצען לעבּען אין קעהרען די שטוב,
אין פּוצען די מעבּעל .אין איינבּויגען זיך איבּער הויפענס פון שטױבּ
און מיסט ,אין ארומבּלאנזען איבּער די צימערס מיט זייערע געדיכטע
נישט נאטירלאכע שאטענס -אמאל האב איך גימיינט' אז דאס דארף
אזוי זיין .איצט געפין איך' אז דאס איז נישט נאטירלאךי:
אונטען איז שטיל גיווארען .מאריע האט פארענדיגט איהר
ארבּייט .זי געהט ארויף די טרעפּ און זעצט זיך לעבּען מיר :זינט
עס איז פאר אונז קלאר גיווארען .אז מיר האבּען זיך שוין מעהר
נישט האָלט .זוכען מיר זיך איינער דעם אנדערן און זענען צוזאמעןי
װען נאר מיר קאנען מיר זעצען זיך אװעק איינער לעבּען דעם
אנדערן און בּאטראכטען דורכץ פענסטער .װי עס קומט אן דער
אװענד .מען זעהט די לעצטע היזער פון שטאט אויף דעם ארט.
וואו עס הױבּט זיך אן דער טאל :נידעריגע' אבּגיצאמטע הייזלאך,
די בּוימער פון די
הויפען .גערטענערי בּאדעקט מיט כאטקעסי
גערטענער שטעהען כּמעט נאקעט אין דער קיהלער הארבּסט-לופט,
און די גערטענער גופא זענען פּוסט און פארשווינדען הינטער זייערע
קוסטעס און פּארקאנעס; ערטערוייז אבּער גיבּען פּלוצים א שיין
גאנצע בּינטלאך פון געדיכטעי בּליהענדיגע בּלעטער אין זײער
פּראכטפולער גרינקייט .דאס בּרייטע בּילד אין זיין גאנצקייט ציהט
אונז איצט נישט אזוי צוי' װי איטלאכעס איינציגעס הויז בּאזונדער'
וועלכעס מיר בּאקוקען פון אלע זייטען -די דאזיגע הייזער' מיט
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וועלכע עס פארענדיגט זיך דשיטאט .זענען נישט גרויס און זענען
אוזי איבּער װעלכעס עס לײגט
אויך נישט רייך .:אבּער אט איז ה
זיך א קרענצעל מיט רויך' און מען טראכט בּשעת מעשה װועגען
דעם אבּגישטארבּענעם .צוהאקטען האלץי ואס לעבּט איצט װידער
אויף אין אויװוען .מען טראכט װעגען דעם ארבּייטער' ואס זיצט
איצט מיט פארלייגטע הענט .און רוהט זיך אס פון דער ארבּייט.
און אט איז א הייזעל .וואס איז אזוי גופא אין גאנצען אומבּאוועגלאך,
אבּער ואס איז פול מיט די בּעװעגונגען פון קינדער -עס בּלאזט
א קליינער װיִנטעל .ועלכער צוזייט איבּער די פעלדער שטיקלאך
פון זייער גילעכטער .אזוי װי ער ואלט זיך גיוואלט שפּילען מיט
זייי  מען הערט דעם סקריפּען פון קינדערשע פיסלאך איבּער דער
זאמדיגער ערדי אט קומט א פּאצטאליאָן צוריק צו זיך אהיים : העל-
דיש איז ער איבּערגישטאנען דעם גרויסען לאנגען װעג -אגאנצען
טאג האט ער ארומגיטראגען בּריוו פאר דיי װעלכע וארטען אויף
זי און איצט בּריינגט ער זיך אליין צו זיין פאמיליעי וועלכע ווארט
אאטערי
אויף איהם אויךי די פאמיליע וייס' ואס עס בּאטייט פ
אט גיט ער שאטויס די פארטקע און טרעט אריין אינ'ם גארטען:
די הענט זענען בּיי איהם פריי פון די פּעקלאך בּריוו ! אין דער לענג
פוּן דער אלטערי גרויער מויער שלעפּט זיך פּאוואליע .טראט בי
טראט פעטער עידאָי דעד אייבּיגער אלמן מיט דעם שלעכטען נאמען
וועלכען ער טראגט אומעטום ארום מיט זיך -ער גײיט איינגי-
קארטשעטי און פלייסט זיך צו פארנעהמען א קלענערען ארטי װי
ער האט בּאדארפט פארנעהמען לױט זיין פיגור : א פרוי געהט
איהם איבּער'ץ װעגי און אין דעם בּין-השמשותדיגען שאטען אנט-
פּלעקט זיך און בּליהט אויף איהר גאנצע יוגענדי דאס אִיז מינאַי
זי געהט זיך בּאגעגענען מיט עמיצען .זי ציהט צונויף ד" בּיידע
עקען פון איהר פאטשיילע אויף איהר בּרוסט -מען פיהלט .װי דער
מרחקי ואס טײלט זי אבּ פון איהר ציל .װערט בּנעימותדיג אלץ
קלענער און קלענער -זעהענדיג .װי זי גייט אזויי אנ'איינגיבּויגענעי
מיט שמייכלענדיגע' אויפגעבּליהטע ליפּען .שפּירט מען די מאכט
פון איהר ליבּע -עס לאזט זיך בּיסלעכװוייז אראב דער נעפּיל :איצט
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זעהט מען שוין כּמעט גאר נישט' אחוץ די וייסעי בּלאנקענדיגע
זאכעןי דהיינו :די נייע טיילען פון די הייזער .די װוענטי דעם גרויסען
שליאךי וואס פארייניגט זיך מיט דעם אנדערן שליאך דורך פארשיידענע
סטעזשקעסי צוזייט אין דעם שווארצען פעלדי די גרויסע ווייסע שטיינערי
שטיל און צוגילאזט אזוי װי די שעפּסען .דעם וואסערבּעקען מיט זיין
ווייסען אבּגלאנץ אויף דעם טונקעלען גרונט .און דערנאך זעהט מען שוין -
נאר די לחלוטין העלע זאכען :די װייסע פלעקען פון די הענט'
פון די פּנימער  --פון די פּנימער' וואס מען זעהט זיי אין אװענד
לענגער' װי עס בּאדארף צו זיין און װי עס ליגט אין דער טבע
פון דער זאך :און דערנאך װערט אלץ נעלם און איינגישלונגען פון
דער טונקעלקייטי עס קומט אױף אונז א מין טיפע שטימונג,
שאטימונג פון דבקות און כּונה .מיר געהען אריין אין צימער און
זעצען זיך װוידער אװעקי איך זעץ זיך אויף דעם קאנט פונ'ם בּעט
י  --אויף א שטול בּיים אפענעם פענסטער אקעגען דעם פּערל-
מוטערנעם הימעל .:זי קלערט דאס אייגענע ואס איך .וארום זי
קעהרט אבּ דעם קאפּ צו מיין זייט און גיט א זאג ;
4ון מיר  1עּ
א

זי זיפצט .עס קומט איהף אריין א גידאנק אין קאפ זי וואלט
גיוואלט שווייגען .אבּער זי קאן זיך נישט איינהאלטען .זי מוז ריידען:
 4מיר האבּען זיך מעהר נישט האָלט :ע איך זעהי אז זי פיהלט
זיך אבּיסעל געדריקט דורך דעם גרויסען בּאטייט פון די ארויס-
גיזאגטע ווערטערי
אבּער מיר האבּען זיך אמאל האלט גיהאטי ע מאכט זי וויייטער,
א6ון איך ואלט גיואלט נאך א מאל דערזעהען אונזער גיווע-
זענע ליבּעי ע
זי הוֹיבּט זיך אויף פון ארט' עפענט אױף דעם שראנקי און
קומט צוריק מיט קאעסטעלע אין די הענטי זי זאגט:
אט איז דאסי אט זענען אונזערע בּריװויע
א6ונזערע בּריווי אונזערע שיינע בּריװוי? מאכט זי װייטער'
8ען קאן דאס בּודאי זאגען .װאױים זיי זענען שענער װי אלע
מ
אנדערע .-.איך קען זי איסװייניג' אבּער אפשר ואלסט דו
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גיווען א בּעלן זי נאך א מאל איבּערצולייענען! לע לײעןף עס
איז נאך גינוג ליכטיגי װייז מיר .װי מיר זענען א מאל גיוען
גליקלאך .עּ
זי גיט

מיר

איבּער

דאס

קעסטיל.

ואו עס ליגען אונזערע

אנדערן בּשעת

בּריוו .וועלכע מיר האבּען געשריעבּען איינער דעם
מיר זענען גיווען חתן-כּלה.
פאט דאס איז דער ערשטער בּריווי װעלכען איך האבּ פון
דיר בּאקומעןף נישט שוין איז דאס דער ערשטער בּריוו! יאיי.
ניין .---האי וואס זאגסט דו1ע
איך נעהם דעם בּריוו אין האנד אריין' איך מורמעל די
ווערטערי און גיבּ זיי איבּער דורך מיין שטים .אין דעם בּריוו
האט זיך גירעדט פון אונזער עתיד בּזוה הלשון; :שפּעטער א בּיסעל --
װי וועלען מיר דאס זיין גליקלאך!"
זי רוקט זיך צו אבּיסעל נעהנטערי בּויגט איין דעם קאפ
לייענט איבּער דעם טאג פון חדש און דעם יאהר' אין װעלכען ער
איז געשריבּען גיווארען און בּרומט אונטער:
 - -- 4שוין דרייצעהן יאהרי אז דער בּריוו איז גישטאר-
בּען  .--דרייצעהן יאר איז אסך  .--ניין .איגענטלאך איז דאס
נישט קיין סך  + - -מען ווייס אליין נישט װאס מען װיל נא' אט
איז אנ'אנדערערי לייען י יי ע
איך נעהם װײטער פאנאנדער די בּריוי איינעם נאך
דעם אנדערען -איך דערזעה בּאלדי וי וייט מען איז זיך טועה'
ווען מען זאגט .אז מען קאן זיי אויסווייניג : אט איז למשל אבּריוו'
אויף וועלכען עס שטעהט גאר קיין יאהר נישטי .עס שטעהט דער
נאמען פונ'ם טאג :מאנטאגי און מיר האבּען גימיינט' אז דערמיט
זענען מיר שו"ן יוצא! איצט פארלירט ער זיך צװישען אלע
אנדערעי װו א בּריוו אהן חאתימה'
ז4יי זיך מודה' מאריעי אז מען קאן זיי נישט אויסװייניגי זיך
דערמאהנען אן זיך אליין  - -קאן מען דען דאס אלץ האבּען אין
גידעכעניש ! עּ
איבּערקוקענדיג די בּריווי האבּ איך זיך געפיהלט פּונקט אזוי'
9

וי איך וואלט נאך אמאל גילייענט א בּוך .וואס איך האבּ שוין מיט
א צייט צוריק גיהאט גיליינט .יענע הייסע און צאפּעלדיגע מינו-
טען .װען די פעדער איז גילאפען געשוינד איבּער'ן פּאפּיערי און
ווען די ליפּען האבּן שטיל נאכגיזאגט דאס געשריבּענע' שטעהען
נישט אויף קיין תּחית המתים און װערען נישט צוריק לעבּעדיגי די
דאזיגע בּריוו מאלען אויס פאר מיינע אױגען דעם צושואומענעם
בּילד פון א פּאסירונג! וועלכע אנדערע האבּען איבּערגילעבּט .און די
אנדערע דאס זענען מיר גופא :אין דעם בּילד פעהלען אחוץ דעם
גאנצע שטיקער .בּיי איינעם פון די בּריווי אין וועלכען עס האט זיך
גירעדט פון דער קומענדיגער ליעבּשאפטי פון קושעניש און האלזע-
ניש ,האט מאריע ארויסגעשטאמעלט; :נישטקשהי די וועלכע האט דאס
געשריבּעף האט עס גימעגט זאגען!" זי האט זיך נישט פארשעמט
און איז געבּליעבּען רוהיג : - +דערנאך האט זי א שאקעל גיטון מיט'ן
קאפּ און גיזאגט מיט טארויער אין איהר שטים:
פאט די אלע דאזיגע זאכען פארשטיקען מיר אין אונז בּיסלעכ-
ווייז און נישט ווילענדיג!  - - -מען דארף זיין שטארקער פון אייזען
"
כּדי אזוי פיעל צו פארגעסען!.+--ל
פאר איהרע אױגען עפענט זיך א תּהום אהן א גרונט .-זי
הױיבּט אן זיך לגמרי מיאש צו זיין .און פּלוצים שלאגט זי מיך איבּער:
4גינוג! צו וואס טוג דאס איבּערלייענען :מען קאן נישט
וויסען און פארשטעהען דאס ואס שטעהט געשריבּעןיע
 6גינוג זאל שוין זיין! נעהם בּיי מיר נישט צו די אילוזיע-ע
איצט רעדט זי שוין פּונקט װי אנומאלט די פארוואגעלטע גא-
סען-משוגענע -זי איז מוסיף שטילערהייט:
ה*יינט אין דער פריהי בּעת איך האבּ גיעפענט דאס קעסטיל
מיט די בּריווי זענען פון דארט ארויסגיפאלען ווערימלאך .ע
מיר לייענען שוין מעהר נישט .מיר בּאטראכטען זיי נארי
דער שטױבּ פונ'ם לעבּען! אלץ אן ואס מען דערמאהנט זיך און
וואס מען רופט ארויס אין זיין גידעכעניש איז כּמעט װי גאר נישטי22...
דאס

בּילד פון די פארגאנגענע

יאהרען

איז גרעסער

פאר

דאס בּילד גופא קאן זיין א לעבּעדיגס אדער טאויטס-
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אונזי אבּעה.

ואס זענען

זיי די דאזיגע בּריווי די דאזיגע אומפארשטאנדלאכע בּלומען די דא-
| זיגע שטיקלאך פּאפּיער .די שטיקלאך בּענדלאך? ואס בּלײיבּט פון
די דאזיגע גרינגע חפצים? מיר טאפען בּיידע דאס קעסטעלע מיט
אונזערע הענטי מיר האלטען אין זיי אונזער גאנצען פריהערדיגען
לעבּען
און פונדעסטוועגען לייענען מיר ווייטערי
אבּער וואס ווייטער מיר לייענעף אלץ מעהר צוואקסט זיך
און ווערט

גרעסער

עפּעס

אזוינסי

וואס

קומט אויס אין אונזערע

אוי"

גען אויסטערליש מאדנע און כאפּט אונז בּאלד ארום װי מיט איי-
זערנע ארעמסי אריינווארפענדיג אין א יאוש :אלע אונזערע בריוו
ריידען פון קומענדיגע טעגי פונ'ם עתידי
אומזיסט טענהט מאריע אלץי
4דערנאך - --לאמיר לייענען אנ'אנדערן - - -ווארט אבּיסעל.ל
אין איטלאכען בּריוו איז גישטאנען; :שפּעטער' װען מיר

 -וועלען פארבּריינגען די צייט אין איינעם און װען מיר װעלען זיך

7.חי
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האָלט האבּען  - .-װי שיין װעסט דו זיין װען דו װעסט תּמיד זין
מיט מיר  - +שפּעטער װועלען מיר װידער מאכען די נסיעה צו די
ערטער פון אונזער ליבּעי שפּעטער װעלען מיר אויספיהרען דעם
|
דאזיגען פּלאן שפּעטער **".
פתּמיד דאס אייגענע .קין אנדערע װערטער האבּען מיר
נישט גיהאט ! עּ
א קורצע צייט פאר דער חתונה האבּען מיר גיזאגט .אז אונזערע
טעג און יאהרען זענען גיגאנגען אין ניוועץ .ווייל מיר זענען גיװען
ווייט איינער פון אנדערען .און אז מיר זענען גיווען אומגליקלאך.
אי עמאכט מארי מיט מאין שרעקי 4דאס האבּען מיר געשריבּען
און וואס איז ווייטערי װײיטער * - -ע װייטער איז אין דעם בריוו'
פון וועלכען מיר האבּען אזוי פיל גיווּארט' גישטאנען:
בּאלד װועלען מיר זיין תּמיד אין איינעם און נישט אװועק".
געהען איינער פון דעם אנדערען -אט װעלען מיר דאס א בּיסעל
א לעב טון!"
א6ון וואס איז ווייטער ?עּ
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ו4וייטער איז גאר נישט .דאס איז דער לעצטער בּריףי'ע
װייטער איז גאר נישטי עס איז װי א טעאטער-קונצשטיק,
ועולכעס ווייזט פּלוצים דעם אמת :צװישען דעם גיחלומטען גן עדן
און דעם פארלוירענעם גרעדן ליגט גאר נישט נישט -עס ליגט
גאר נישט נישט .ווייל מען װיל אלעמאל דאס .ואס מען פארמאגט
נישט .מען האפט' דערנאך האט מען חרטה .אפריהער האפט
מען אויף די קומענדיגע טעג .אויף דעם להבּא .און דערנאך קעהרט
מען זיך אום מיט'ן פּנים צום עבר .און מען הױבּט אן שטילערהייט
און בּאלד מיט אימפּעט צו האפען אויף די פארגאנגענע יאהרען!
יענע צװיי געפיהלען .װעלכע זענען שטארקער פאר אלע אנדערע
און גידויערן מעהר פאר אלע אנדערעי האפענונג און חרטהי' האלטען.
זיך אױף גאר נישטי פארלאנגען בּאגעהרען בּענקען און נישט
פארמאגען! דער מענש איז געגליכען צו אנ'ארימאף דאס גליק.
האט נישט קיין צייט צו לעבּעןף מען האטי בּנאמנות' נישט קיין צייט
אויסצונוצען דאס וואס מען פארמאגטי דאס גליק איז אייגענטלאך
א זאך .וואס איז גאר נישט דא אויף דער װעלט .און פונדעסטועגען
|
קומט א מאל דער טאגי ווען עס איז שוין מעהר נישט דא!
איך זעה װי זי עטעמט שװערי װי זי ציטערט מיט'ן גאנצען גוף
פאארוואונדעטע בּיז צום טויט .זי זיצט אויפץ שטולי װי אַ פארחלומטעי
איך נעהם זי אן בּיי דער האנד .װי אין די אמאליגע צייטען איך
רייד צו איהר' א בּיסעל נישט זיכער און בּארעכען נישט מײנע.
וערטער :די ליבּע אױס תּאוה' זאג איך איהר .איז נאך נישט די
גאנצע ליבּעי
 8דאס איז די אמת'ע ליבּע!ע ענטפערט מאריעי
איך שווייג.
א8י ע זאגט זיי מ6ען פּרוּװט זיך אלץ צו שפּיעלען מיט װערטער/ ,
אבּער פון דעם אמת קאן מען נישט אנטלויפעןי עּ

=א

דער אמת!  - --אױבּ יא אזיי װעל איך דיר בּאלד דער-
צעהלען .װער איך בּין גיווען און וואס איך בּין אזוינס י * *ע
איך האבּ זיך נישט גיקאנט איינהאלטען און האבּ עס ארויס..
גיזאגט אין דער הויך :מיין יל האט בּשעת מעשה געציטערט .איך
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! בּויג זיך צו צו איהר :און א משך פון עטלאכע מינוט האט זיך די
{ טראגישע פארם פון דעם דאזיגען אויסגישריי אויסגימאלט אין מיין
! דמיון בּיז ער האט זיך ארויסגעריסען בּיי מיר פון הארצעןף עס
יהאט מיך אנגיכאפּט א מין משוגעת צו זיין עהרלאך אוֹן אפען .צו
זיין פּראסט און קלאר -און איך װיקעל פאר איהר פאנאנדער די

יגעשיכטע

פון מיין לעבּען .װעלכען איך האבּ אבּגילעבּט מיט איהר

און נעבּען איהר .די געשיכטע פון מיין גאנצען לעבּען מיט אלע
זיינע שוואכקייטען און פעהלערןי מיט אלע זיינע אומגילומפּערטע
(גראבּקייטען .איך עפען פאר איהר אויף מיין הארץ און אנטפּלעק
איהר אלע זיינע בּאהאלטענע ווינקעלאך .איך וויין איהר אלע מיינע!בּאגעהרען .נויטען און בּאדערפנישען .קיין איינציגער מענש אויף
!ער װעלט האט זיך נאך נישט מתודה גיוען אױף אזא אפענעם
ד
און פרייען אופן -װער עס װיל זאגען דעם אמת און נישט לגען
!בי די לעבּענס-תּנאים .אין װעלכע עס געפינען זיך די היינטיגע

מענשעןי סיי מאנזבּילען סיי װײיבּער .מוז זיין א האלבּער משוגענער.
איך לייג אריס אויפ'ץ טעלער אלע מיינע אװאנטיורעס און
ליבּע-געשיכטעס,

פון װעלכע

עס

האט

זיך גאר נישט

אוסגילאזטי

איך בּין גיווען א גיוואהנטלאכער מענשי נישט בּעסער און נישט
ו
ערגער פאר די אנדערעי נוי איז אס? אט אזי בּין איך' אט דאס
| איז דער מענשי דאס איז דער ליבּהאָבּערי
אין צימער איז שוין טונקעל .זי האט זיך א בּיסעל אויפגיהויבּען
| פון שטול .:זי האט מורא פארץ אמת! זי הערט אויס מיינע ריד
און קוקט מיך אן װי א מענשעןף ואס רעדט על ה' ועל משיחו
אבּער דער אמת האט מיך שוין גיפּאקט' און ער לאזט מיך שוין נישט
! אבּי און איך רוף ארויס פון דער פארגאנגענהייט אלץ ואס איז
ג|יווען :אט די און יענעי און אלע ,אנדערעי וועלכע איך האבּ אמאל
ליבּ גיהאט' .נישט האלטענדיג פאר נויטיג צו ויסען ואס זי
האבּען מיר מיטגיבּראכט מיט זײיער קערפּער' דעם אכזריותדיגען
עגאאיזםי וואס קיין זאך אין דער װעלט האט נישט גיקאנט איינשטילען.
איהר און
און די גאנצע משונהדיגקייט פון מין לעבּען מיט
נעבּען איהר -ארויסזאגענדיג דאס אלץי בּין איך אויף אזוי פיל
'
ו
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גיווען נישט אבּגעהיט? אז איך האבּ אויסגידערצעהלט אפילו די קליינע
גראבּע

פּרטיםי.

א שװערע

איך

האבּ

התחייבות.:

עס

גיטון'

וי איינער.

מאמענטענוייז

האט

וועלכער
זי

דערפילט

א מורמעל

גיטון

,איך האבּ עס גיוואוסט" און דער דאזיגער מורמעל האט גיקלונגען
וי א זיפץ .און װידער אמאל האט זי א זאג גיטון כּמעט װי מיט
,אס
א גיוויין ד

איז אנ'אמת"

זי האט אויך א פּרוּװ גיטון צו פּראטעס-

טירען מיט א מִין אויפווארף .אבּער בּאלד האט זי זיך אנגיהױיבּען
צוצוהערען מיט מעהר אויפמערקזאמקייט .בּיסלעכװייז איז זי אין
גאנצען אנטשוויגען גיווארען -שטיל זיצט זי אין דעם געטלאכען
װוינקעל פונ'ם צימער :אויף איהר פאלט נאך אנ'אבּשיין .איהרע האהרי
איהרע הענט און איהר האלז װערען בּאשאטען מיט ליכטיגע בּרעק -
לאך פונ'ם הימעלי
עס פלאמען מיר ממש די בּאקען פאר בּושהי ווען איך דערמאהן
זיך אין די אלע נארישקייטען .װעלכע איך האבּ אנגירעדט װעגען
דער ליבּע -איך גידיינקי עס איז דאן גיווען א בּאזונדערע גירעטעניש

אויף פרעמדע װייבּלאך .צוטומעלט
האבּען זיך פאר מיר

גיעפענטי'

האבּ

פון די רייכע אוצרות' װעלכע .
איך

פאר

זי

אנגיהױיבּען

צו 

דרשהנען מכּוח אנ'אייבּיגער גיטרייקייט .מכּוח אנ'איבּערמענשלאכע
צוציהונגס קראפטי א געטלאכע התלהבות און א הייליגען .בּאשערטען
מזלי װעלכער מוז נישט אנדערש דערגרייכען זיין ציל' נישט
קוקענדיג אויף אלע מניעותי מכּוח מענשען .װעלכע זענען פון ששת
ימי בּראשית אן בּאשאפען גווארען איינער פאר דעם אנדערען
און וואס ווארטען פון תּמיד אן איינער אויף דעם אנדערען  --בּקיצור
איך האבּ גירעדט פון אלץ ואס א מויל קאן נאר אויסריידען כּדי
נושא חן צו זיין בּיי זיי אין די אויגען! און דאס ציקאװװוע דערבּי
איז .אז איך האבּ אליין כּמעט גיגלױבּט אין מײנע װערטער .איך
בּין זיך מודהי אז איך ווארף איצט דאס אלץ פון מיר אראבּ .װי
איך ואלט זיך בּאפרײיט פון א ליגען  -פון א ליגען .ועלכען
אי מיר' אי איהר' אי אלע פרויען מיט
איך האבּ גיזאגט
וועלכע איך האבּ זיך בּאגעגענט -דער אינסטינקט איז אנאינ-
סטינקט און װייטער גאר נישט ;:זאל ער זיך גיװעלטיגען װי
4

א נאטור-כּוח; אבּער דאס וואס מאכט אלץ קאליעי דאס איז דער ליגען:
איך פיהל .װי פון ערגיץ ואו אין די טיעפענישען פון מין
נשמה הױבּט זיך אױף א מין פּראטעסט מיט א קללה קעגען יענע
בּלינדע איבּערגיגעבּענקייט .יענע בּלינדע דבקותי מיט װעלכע מען
בּאקרוינט די תּאוה צו א נקבה אדער צו א זכרי װייל זי פארמאגט
אין זיך א גרויסען כּוח' יענע תּאוה' פאר װעלכע איך בּין גיוען
א שפּילכעל די גאנצע צייט װי אלעי װי אלעמאל און אומעטום * יי
ניין .צוויי בּאשעפענישען .וועלכע האבּען א תּאווה איינס צום אנדערען!
זענען כּמעט קיינמאל נישט קיין צװיי פריינד -גיכער זענען דאס
צוויי שונאיםי ועלכע זענען ענג בּאהעפט איינער מיט דעם אנדערעןי
איך װוייס עסי איך װוייס עס! בּלי ספק זענען פארהאן אויף דער
װעלט אויך פולקאמנע פּארלאך  --ערגיץ װאו עקיסטירט דאך
פולקאמקייט .אבּער מיר אלע ,מיר גיוואהנטלאכע מענשעןי מיר טשוטע
בּשר ודם'ס ! איך ווייס! די אמתע מעלות פון א מענשען .די איידעל-
קייט פון די חלומות און פאנטאזיעסי דער זיסער און פארפּלאנטערטער
סוד פון דער פּארזענליכקייט  -דאס זענען אלץ זאכען פון
וועלכע ליבּהאבּערס לאכען זיך אויס! דאס זענען צװויי עגאאיסטישע
נטיותי וועלכע שטויסען זיך צונויף און פאלען אן איינע אױיף די
אנדערע מיט רציחה .זיי זענען זיך בּיידע מקריב פאר א פונקען
פון תּענוג .צוליבּ  דעם דאזיגען פונקען איז מען אפט גרייט
אבּצוטון אלע מעשים תּעתּועים .איך ווייס דאס גאנץ גוטי איך ווייס
עס אויף געװיס .דאס האבּען מיר געװיזען אלע יענע װײיבּערי נאך
װעלכע איך האבּ זיך גייאגט .כּדי איינצושטילען מיין הונגער'
אוּן װעלכע איך האבּ טיף אין הארצען נישט גיקאנט סובל זיין
דאס האבּען מיר געוויזען אפילו אזוינע פרויען .װעלכע זענען נישט
גיווען בּעסער פאר מיר :היינט יענע בּאדערפעניש נאך נייקייטי
צוליבּ וועלכע די תּאוה װערט אזי זעדנע .און בּייט זיך אזי
אפט .צוליבּ װעלכע מען זוכט תּמיד דעמזעלבּיגען קיצעל אין אלץ
נייע און אנדערע קערפּערסי ואס מען וארפט אװעק װי נאר זי
װערען אלט  -אט יענע בּאדערפעניש מאכט פון דעם לעבּען
א המשך פון אבּקומענישען :מען װערט תּמיד אבּגינארט אין זיינע
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האפענונגען .מען װערט פארבּיטערט' מען בּאקומט א בּיטול צו
דער נאנצער וועלט .און מען װערט דער קרבּן פון דער האפענונג'
וועלכע װערט קיינמאל נישט מקוים .און פון דער חרטהי פאר וועלכע
עס איז שוין נישט דא קיין שום תּרופהי די ליבּהאבּערס .װעלכע
שפּארען זיך איין נישט אנדערש צו בּלײבּען אין איינעםי הרגענען
אוועק איינער דעם אנדערען -פריהער זענען זיי גיווען צושיידט
און דאס איז פאר זיי גיווען דער טױט; איצטער האט דער -טױט
אנגינומען אנ'אנדער פארם  --דער זיין אין איינעםי נישט יענער
איז עלענט און פארלאזען .װועלכער קומט צוריק איינער אליין אזוי
וי אלימפּאי נאר יענעי װעלכע בּלײבּען אין איינעם .די װעלכע
בּלײבּען צוזאמען זענען טיפער און שארפער צושיידט .װי די ואס
זענען ווייט איינער פון דעם אנדערעןי
מיט וואס פאר א רעכט זאגט די תּאוה פון דער גשמיותדיגער
ליבּע :איך בּין אויך דאס הארץ און די נשמהי מיר זענען צוגעשמירט
איינער צום צווייטען אויף אייבּיג .און פון מיין נצחון אדער מין
מפּלה ווענדט זיך אלץ אין דער װעלט! איך בּין די ליבּע! דאס
איז נישט אמת' דאס איז א ליגען .אמת .די ליבּע פארכאפּט אלע
גידאנקען פונ'ם מענשען .אבּער נישט איף א נאטירלאכען דרך.
נאר מיט גוואלד .און אױבּ פּאעטען און ליבּהאבּערס בּאפּוצען און
בּאקרוינען זי מיט אלע מעלות .מיט העלדישקייט און טיפקייט
וועלכע זי פארמאגט נישט .איז דאס מעהר נישט דערפאר .וייל זי
זענען בּיידע גלייכע עמי-הארצים און בּיידע גלייך פארבּלענדטי
דאס הארץ איז שטארק און שיין .אבּער עס איז א חסר-דעה און
א ליגנער -פּלוצים בּאקומט דער פּנים א משונהדיגען אויסדרוק
און א פייכטער מױל זאגט" :װי שיין דאס איז צו זיין א מטורף!"
ניין :מען קאן נישט מאכען אאנידעאל פון א פארבּלענדענישי און
א טעות בּלייבּט אלעמאל א חסרון ,אס פאר א נאמען מען זאל
זיי נישט געבּען
איך שטעה אומבּאוועגלאך אין א װינקעל לעבּען דעם פארהאנג
און רייד שטיל .אבּער מיר דוכט זיך אויסי אז איך שריי און מאך
דערבּיי מיט די הענט און מיט די פיס -נאכדעם װי איך האבּ אזי
6

גיוע .װייל צװישען אונז

גירעדטי זענען מיר שוין נישט די ואס
האט אויפגעהערט דער ליגען
מאריע שווייגט א װײילינקע -דערנאך הױבּט זי אויף צו מיר
איהר געזיכט מיט א פּאר אויסגילאשענע אויגעןף דאס געויכט פון
מאענשען .וועלכע האט שוין אלץ פארלוירען אין לעבּען .און גיט אפרעג;
א4בּער אוב די דאזיגע ליעבּע איז אנ'אילוזיעי טא וואס בּלײיבּט?ע
איך געה צו צו איהר נעהענטער און בּאטראכט זי אפריהער'
איידער איך ענטפער איהרי בּיים אבּגלאנץ פונ'ם הימעל .װעלכער
קוקט אריין א בּלאסער דורכ'ץ פענסטער' בּאטראכט איך איהרע
האהר .וואס די לבנה בּאזילבּערט מיט איהר שיין .און איהר גאנצע
פיגור .אס דער אװענד װיקעלט איין װי אין א שלייער :איך
בּאטראכט פון דער נאהענט דעם דערהױבּענעם אויסדרוק .וועלכען זי
טראגט אויף איהר פּנים .און איך טראכט בּשעת מעשה' אז איך
בּין נאך מוראדיג צוגיבּונדען צו איהר ,און אז זי איז נישט גווארען
ווייניגער וויכטיג פאר מיר דורכדעםי וואס מיין חשק צו איהר איז
אבּגעקיהלט גיווארען.

צי זאל דאס זיין מעהר נישט װי א רגילות?

ניין .נישט נאר דאסי די רגילות' װעלכע לײגט ארויף אויף אלץ
איהר ווייכע האנד .איז אפשר פארהאן צװוישען אונז אויך .אבּער
עס איז פארהאן עפּעס מעהר -נישט נאר די ענגקייט פונ'ם צימער
איז די סיבּה דערפון .ואס מיר דערנעהענטערן זיך איינער צום
אנדערןי ניין .דא שטעקט עפּעס מעהר' עפּעס מעהר! אױף איהר
פראגע וואס עס בּלײיבּט :ענטפער איך איהר:
4דו בּלייבּסט מיריע
ו4ואס בּין איך .מישטעהענס גיזאגט ,איך בּין גאר נישט .ע
דו בּיסט אלץי פאר מיר בּיסט דו אלץ .עּ
זי הױיבּט זיך אויף פון איהר ארט; זי שטאמעלט; זי ליגט
ארום איהרע ארעמס ארום מיין האלזי אבּער זי פאלט אפארחלשטע.

אויף מיין בּרוסט .זי טשעפּעט זיך אן אן מיר .און איך טראג זי װי
א קינד צום אלטען שטול .װעלכער שטעהט אין דער מיט פונ'ם
צימער :איך האבּ װידער בּאקומען מיין גאנצען כּוח .איך בּין שוין
נישט מעהר פארוואונדעטי איך בּין שוין נישט מעהר קראנקי איך
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טראג זי אין מיינע ארעמס .עס איז נישט גרינג צו טראגן אין די
ארעמס א בּאשעפענישי וואס איז נישט קלענער פאר דעם' װעלכער
טראגט .װי שטארק מען זאל נישט זייף קאן מען עס דאך נישט
בּאווייזען .און דאס וואס איך זאג איהרי זאג איך איהר נישט מחמת
1
איך בּין שוואך .נאר מחמת איך בּין שטארק:
 8דו בּיסט אלץ פאר מיר .װײל דו בּיסט דוי און איך האבּ
דיך האָלט .עּ

גידאנקען אזוי װי זי ואלט

און מיר האבּען דיזעלבּיגע
|
הערטי װי איך רייד:
 4דו בּיסט לאעבּעדיג בּאשעפענישי דו בּיסט א מענשליכער
יחיד' דוֹ טראגסט אין דיר די אומענדליכקײט .װעלכע איטלאכער
טראגט אין זיך' און איך בּין בּאהעפט מיט דיר דורך אלץי .ואס דו
בּיסט .דיינע יסורים' װעלכע דו האסט אקערשט אויסגישטאנען
דיינע טרעהרען איבּער די חורבות פון דער יוגענד אין די בּילדער
פון דער גיוועזענער ליבּשאפטי אט די אלע דאזיגע זאכען בּאהעפטען
מיך מיט דירי ווייל איך פיהל זייי און ווייל איך האבּ אין זיי א חלק.
נעהמענדיג דיך װי דוֹ בּיסט מיט אלע דיינע מעלות און חסרונות,
און נעהמענדיג זיך אליין מיט אלע מיינע מעלות און חסרונות' קאן
איך דיר סוף כֹּל סוף זאגען; :איך האבּ דיך האָלט* יאי איך האבּ
דיך האָלטי דיך .וועלכע פארטאפּעלט מיין לעבּען כּדי צו זיין אין
איינעםי דארפען מיר זיך פון קיין זאך נישט אבּקעהרען -אלע דיינע
גידאנקעןי דיינע נטיות .דיינע ליבּשאפטען פארנעהמען אויך אנ'ארט
בּיי מיר :און הגם איך קאן זיי נישט אלע פיהלען .וייל איך פיהל
אנדערש װי דו (די פרייקייט איז דאך א טײַל פון דער מענשלאכער
ווערדע) פארשטעה איך דאךי אז דו בּיסט גירעכעט און אזי בא
דארף עס צו זיין .און איך שפּיר .אז איך לייג דיר איטליכעס מאל,
ווען איך רייד נישט מיט דיריע
איך שפּין ווייטער מיינע אייגענע גידאנקען אויך דאי װען
איך זאג איהר גאנץ הויך:
א6יך וואלט אװעקגיגעבּען מיין לעבּען פאר דירי און איך בּין דיר
אין פארויס מוחל אלץ וואס דו װעסט ווען עס איז טון צוליבּ דיין גליקיע
8

גי-

זי דריקט מיך ווייך אין איהרע ארעמס און איך פיהל איהרע
טרעהרען .וועלכע ריידען שטיל און איהרע װערטער װעלכע זינגען
דאס אייגענע ליד װי מיינס .מיר דוכט זיך אויס' אז דער אמת
האט װוידער פארנומען זיין ארט אין אונזער קליינעם צימערלי אז
ער האט אנגינומען א לעבּעדיגעי ממשותדיגע פארםי און אז צַוי-
שען אונז האט זיך אנטפּלעקט די גרעסטע ליבּעי װעלכע האט װען
עס איז בּאהעפט מיטאנאנד צוויי בּאשעפענישעןי די גרויסע ליעבּץ
פון וועלכע מיר האבּען נישט גיוואוסט' און אין װעלכער עס בּא-
| שטעהט דאס גאנצע גליק פון דעם מענשעףױ
4אמאל האבּ איך דיך האלט געהאט צוליבּ מיר' איצט האב
איך דיך האָלט צוליבּ דירי עּ
ווען מען קוקט גלייך .דערזעהט מען סוף כֹּלסוף יענע גרויסע
פּאסירונג .וועלכע האט נישט קיין אנהויבּ און האט נישט קיין סוף-.
דעם טויט :דער טוט איז דער איינציג אמת'ר בּאטייט פוּן אונזער
לעבּען אנ'אמת'ע השגה פון זייער הארץ האבּען דיי וועלכע בּאטראכ-
טען איהם בּיי דעם דאזיגען שרעקלאכען ליכט :איך וייס גאנץ גוט,
אז ווען מאריע װעט שטארבּען װעט דאס זיין פאר מיר פּונקט װי איך
אליין וואלט שטארבּען .און מיר ווייזט זיך אויס אחוץ דעםי אז מאריע
איז דאס איינציגע בּאשעפעניש אויף דער וועלטי אין וועלכען עס שפּי-
געלט זיך אבּ מיין בּילד אין גאנצען מיט אלע זיינע פּרטים .מיר הא-
בּען נישט קיין מורא אנצוריהרען די דאזיגע גרויסע זאכען .מיר הא-
בּען נישט קיין מורא פאר יענע גרויסע .צו גרויסע עהרלאכקייט פונ'ם
שכל .מיר ריידען דערפון .קוקענדיג אויפ'ץ בּעט .וועלכעס ווארט אויף
יענע פּאסירונג? פון װעלכער מען קאן זיך נישט ארויסדרעהען און
וועלכעס איז בּודאי גימאכט גיווארען פאר אנדערע זאכעןי װי דער
טויט .אבּער אגב אויך פאר דער רגעי ווען מען װעט שוין מעהר נישט
אויפשטעהען -מיר זאנען איינער צום אנדערען:
ק8ומען װעט א מאל דער טאג װוען איך װעל עפּעס אנהױבּען
און נישט פארענדיגען .--אפשר װעט דאס זיין א שפּאצירגאנג,
  -איך קוקאדער א בּריוו .אדער א ווארט .א חלום .ווייס איך וואס -
אריין אין איהרע בּלויע אויגען :אין דער דאזיגער רגע רוף איך ארויס אין
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מיין זכּרון דעם שווארצען פענסטער .װועלכער איז גישטאנען אפען
פאר מיר אין יענע נאכט .ווען איך האבּ גיהאלטען בּיים שטארבּען .איך
בּאטראכט איהרע קלארע אויגען אין א משך פון א לאנגע צייט .איך
זינק אין זיי אריין .און איך זעה' אז דאס איז אייגענטלאך דער ריכ-
טיגער קבר פאר מיָר .קריגען התפּעלות פון דער אױיסטערלישער
שיינקייט פון די דאזיגע אויגען  --דאס איז נישט קיין איינריידענישי
דאס איז אויך נישט קיין נדבה .וואס האט פּאסירט צווישען אונז הייג-
טיגען אווענד! ואס בּאטייט דער דאזיגער מאך מיט די פליגלען?
נישט שוין זשע עפענען זיך אונזער אונזערע אויגען אלץ בּרייטער און
ווייטערי וואס טיפער עס לאזט זיך אויף אונז אראבּ די נאכט ? פריהער
האבּען מיר מורא גיהאט פאר דעם נישט-זיין מיט דער פּשוטער פי-
זיאליגעשער מורא פון ליבּהאבּערס; איצט אבּער האט דער טויט פאר.
אונז איין איינציגען בּאטייט  --צו שיידען זיך  --און אין דערין בּא-
שטעהט דער פּשוטסטערי פּראכטפולסטער בּאווייז פון אונזרע ליבּעי
מיר האבּען אױיך נישט קיין מורא צו רידען פון אונזערע
מיר
בּאהעפט מיטאנאנד'
װעלכע האבּען אונז
קערפּערס .
האבּען נישט קיין מורא צו ריידען דערפון .אז מיר זענען
גיווען צונויפגיבּונדען אין איינעםי אז מיר האבּען זיך גיקענט איינער
דעם צווייטען אין גאנצען .און אז אונזערע קערפּערס זענען אריינגי-
דרונגען איינער אין דעם צווייטען .די דאזיגע דערינערונג .דער דאזיגער
שטעמפּעל אין דעם לעבּעדיגען לייבּי האט א טיפע װוערדע :די ליבּשאפטי
וועלכע פארשענערט אזוינע צוויי בּאשעפענישען װי מיר בּיידע איז
און האבּען
פון אלץי' ואס זי פארמאגען
צונויפגישטעלט
פארמאגטי
איך שטעה פאר מאריען -זי איז שוין כּמעט אין גאנצען אריבּער
גיגאנגען אויף מיין צדי מיין הארץ גיועלטיגט איבּער מיר -זי
שטארק ,אז איך ציטער און וואקעלי זאגענדיג איהר די דאזיגץ ווערטער
 8דו זעהסט ,דער אמת איז שענער פאר'ז -לוםיע
דער אמת האט אונז גיראטעװײש -דער אמת האט אונז צוריקגי-
געבּען דאס לעבּעןף ** ליײע איז דאס גרעסטע פון די מענשליכע
געפיבלען ,יַיַייֹל עס איז גימאכט גיווארען פון דרך ארץי קלארקייט און
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ליכטיגקייט .פארשטעהען .גלייך װערען מיט דעם אמתי דאס איז אלץ,
און ליבּ האבּען דאס איז דאס אייגענע װי קענען און פארשטעהעןי
די ליבּעי וועלכע איז אין מיינע אויגען אויך רחמנות .ווייל איך
זעה נישט קיין חלוק צווישען זיי בּיידעןי גיוועלטיגט איבּער אלץ דורך
איהר פארשטאנדי דאס דאזיגע געפיהל איז אומבּאגרעניצט .אזוי װי עס
וואלט גיווען א טירוף :און איז אין תּוך גירעדט קלוג און פול מיט
חכמה :עס איז די איינציגע פולקאמנע זאך אינ'ם לעבּעף עס איז
נישט דא אזא בּרייט געפיהל אויף דער װעלטי וואס זאל נישט קא-
נען געפינען קיין פּלאץ פאר זיך אין די ארעמס פון דער רחמננות.
פארשטעהען דעם לעבּען און איהם האָלט האבּען בּיז אויף דעם סאמען
גרונט אין אנ'אנדער בּאשעפענישי דאס איזן דער צילי דאס איז די
אויפגאבּע פון א מענשען און אין דערין בּאשטעהט אויך זיין הויפּט-
אויפטו .איבּערגיגעבּען זיין אין גאנצען .בּלב ונפשי קאן מען נאר זיין
צו איין איינציגען מענשען אויף דער װעלט; מען קאן האבּען נאר
איין איינציגען נאהענטען שכן אין לעבּען
לעבּען איז גליקליך זיין .לעבּען איז הנאה האבּען פונ'ם לעבּען
דער נוצען פונ'ם לעבּען  . --זיין גלאנץ אין זיין שיינקייט פארמאגען
נישט יענע מיסטישע פארמעס .פון וועלכע מען חלומט .בּעת מען איז
נאך גיבּונדען דורך די יוגענד .פארקעהרט :עס שטעקען אִין דעם
דאזיגען גלאנץ א מין אוּמרוה און ציטערנישי א מין צער און העלדיש-
קייט .דאס מענשלאכע הארץ איז נישט בּאשאפען גיווארען פאר גאליק
אהן א ממשותדיגען תּוך :ווייל דער אמת פון דעם ארומיגער װעלט איז
אויך נישט בּאשאפען פאר אזא מין גליק -דאס הארץ װיל התפּעלות
און נישט שטילקייט:
 4דו האסט גוט גיטון .וואס דו האסט מיר דאס אלץ ארויסגיזאגט!
יאי עס איז אלעמאל גרינג צו לייגען אויף א וויילע :אודאי וואלט גאר
נישט גיווען אזוי שלעכט צו לייגען .װען מען ואלט גיקאנט אייבּיג

כףּל סוף זיך נישט גימוזט
אום און װען מען ואלט סו
לעבּען אין חל
אויפכאפּען - - -אבּערי אז מען שמועסט זיך דורך .װערט מען אבּגעהיט
דערפון .און מען בּאקומט זיין לאהן .און אפשר איז דאס די איינציגע
איפען טאן
בּאלאהנונג אויף דער וועלט.ג זי האט דאס גיזאגט אין ט
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וועלכער איז מיר דערגאנגען בּיז צו סאמען גרונט פון מיין הארץי
איצט איז זי פאר מיר א הילף .און פאר אונז בּיידען עפענען זיך יענע
גרויסע אנטפּלעקונגען? וועלכע מען דערפיהלט .ווען מען איז אין גאנ-
צען גירעכט :און אפשר מעהר  ----װי עס בּאדארף צוּ זיין .מאריע איז מיט
מיר מסכּים אין אלע פּרטים' איהר הסכּמה איז גאנץ און פול אין דעמ-
זעלבּיגען מאס .און ועלכען זי איז טראגיש און אין וועלכען
ׂ
זי איז גיקומען אומגיהאפטערהייט.
פ4ריהער בּּין איך גיווען װי א שטיין .װייל איך בּין גיווען וי
אויסגילאשען :און פול מיט בּענקענישען נאך דעם עבר :-דו האסט מיך
װידער בּאלעבּט; דו האסט מיך ווידער גימאכט פאר א פרויי איך האבּ
זיך שוין גיהאט א ווארף גיטון אין די ארעמס פון דער אמונה :מען גלױבּט
נישט אין גאט כּל זמן מען דארף איהם נישט האבּען -אבּער אז מען
האט שוין גאר נישט פונ'ם לעבּען .לערנט מען זיך אויס צו גלױבּען
איצט אבּער װיל איך עס מעהר נישטיע
אזוי רעדט מאריע  ---נאר דיי וועלכע דינען עבודה זרהי און
שוואכע מענשען נויטיגען זיך אין איינרעדענישי װי אין א רפואהי די
אנדערע האבּען נאר דאס בּאדערפעניש צו זעהען און איבּערצוגעבּען
דאס גיזעהענע אין ווערטערי
זי שמייכעלט :עפּעס איז זי אין גאנצען א גרינגע .איידעלע און
א צושוואומענע ,אזוי װי א מלאך .זי שװעבּט און דער ריינער אווענד-
לופט .צווישען די ליכטיגקייט אין די שאטענס :איך בּין אזוי נאהענט
צו איהרי אז איך מוז קניען אויף דער ערדי אױבּ איך ויל זיין נאך
נעהענטער צו איהר -איך בּאדעק מיט קושען איהר נאסען געזיכט און
איהרע איידעלע ליפּען :האלטענדיג

איהרע האנד צווישען מיינע בּיידע

צונויפגילייגטע הענטי
יא' עס איז פארהאן א גאט אויף דער װעלט .און װער עס ויל
האבּען א שליטה איבּער דעם אומבּאגרעניצטען אינעווייניגסטען לעבּען.
װי אויך איבּער דעם חלקי װעלכען מען האט אין אלעמענס לעבּעף.

דעם אמת  --דער טאר זיך פון איהם נישט אבּקעהרען.
סעפּטעמבּער 8191
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