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ז .װענדראָף

;,סאַװועטסקי פּיסאטעל"
מאַסקװע * 7691

דער עלטסטער ייִדישער סאָװעטישער שרײַבער ז .װענדראָף
(דאַװיד װענדראַװסקי) האָט אָנגעהױבן זײַן ליטערארישע טעטיי
קײַט אין  0091י .זײַן קינדהײַט האָט דער צוקינפטיקער שרײַבער
פארבראכט אין א .קליינער װײַסרוסישער שטאָט ,א טיפּישער
שטאָט פון ,טכום" ,װוּ ער האָט זיך היפש אָנגעקוקט אף דער
נויט און רעכטלאָזיקײַט פון די ייִדישע מאסן .שפּעטער האָט
ז .װענדראָף פיל געװאנדערט ,אױסגעמאָסטן אין דער לענג און
אין דער ברייט ענגלאנד און שאָטלאנד ,געװען אין אמעריקע. ,
אױסגעפּרוּװט פיל פארשיידענע פּראָפעסיעס .פאר די איבער זעכ.
ציק יאָר פון זײַן ליטערארישער טעטיקײַט האָט ז .װענדראָף אָנ
געשריבן א סאך קלענערע און גרעסערע דערציילונגען ,פארצייכע.
נונגען ,ארטיקלען .אינעם בוך ;אונדזער גאס* גײט ארײַן בלויז
|
א טײל פון זײַנע װערק.
אין זײַנע דערצילונגען האָט דער שרײַבער געשאפן סאטירישע
פּאַרטרעטן פון ייִדישע אונטערנעמער און איך פון ,דיפּלאַמירטע
קליינבירגער" ,װעלכע האָבן זיך אָפּגעצאמט מיט אן אײַזערנער
וואנט פונעם פאָלק.
פיל דערציילונגען װענדראָפּס זײַנען געװידמעט די ארבעטנדיקע
מענטשן .װעגן זײ ,די פּאָשעטע ,הארציקע און ערלעכע ,דערי
צײילט דער שרײַבער מיט א ליבן שמײכל ,מיט א װארעמען הו"
מאָר .באנאנד מיט דערשלאָגענע מענטשן געבראַכענע פון דער
נויט ,באװײַזט דער שרײַבער אויך דעם טײל פון דער ארבעטנדי'
קער יוגנט ,בא װעלכן עס װעקט זיך אוף דער קלאס-באװוּסטזײַן,
דאָס געפיל פון סאַלידאריטעט ,דער סאַציאלער פּראָטעסט.
א באדײַטנדיק אַרט אין װענדראָפּס שאפן פארנעמט די שילדע-
רונג פונעם פּאַליצײיַשן װילקיר אין צארישן רוסלאנד.

זאַרעך און בולאני

ינקס פון אונדזער הויז שטייט עליע מילנערס
פערדן-מיל ,רעכטס  --יאבראָווס דרוקעריי,
די ראָד אין מיל און די ראָד פון דער
;אמעריקאנקע? אין דער דרוקערײי דרייען
צוויי זקיינים :אין מיל  ---בולאני ,אין דרן-
קערײי  ---זאָרעך,

געפאלן אף דעם לינקן פוס פון פאָרנט און אף דעם רעכטן  --פון
הינטן ,א רוקן דאר און אויסגעקרימט ,איין אויג אונטער א בעלמע ,די
צווייטע  ---א פארײַטערטע ,א קאָלטן אָנשטאָט א גריווע ,אן צק --
מקיורץ און שיטער ,א פעל  --דעם קאָליר פון אָפּגעסמאליעטער שטרוי און
ט צייכנס פון געוועזענע װוּנדן באם האלדז ,א מאכטלאָז-אראָפּגעהא-:
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גענע אונטערשטע ליפּ ,אין וועלכער ס'דריקט זיך אויס דאָס גאנצע
עלנט ,װאָס איז אים פארבליבן פון דוירעס האָרעפּאשנע פערד בא באלע-
גאָלעס ,וואסערפירער און זאמד-פירער  ---דאָס איז בולאני..
הויך און בייגיק ,א פּאָנעם  --ביז די סאמע אויגן באוואקסן מיט אן
אומגעלומפּערטער געל-גרויער באָרד ,האלב-אויסגעלאָשענע ,שטענדיק
טרערנדיקע אויגן ,טיף אין קאָפּ פארזונקען און באהאלטן אונטער גע-
דיכטע נידעריק-אראָפּהענגענדיקע ברעמען ,דאָס לינקע היפּט-ביין 
שטארק בוילעט  --א זייכער פון א שראפּנעל-װוּנד -- ,א טראָט פון אן
אױסגעהאַרעװעט פערד ,װאָס איז געפאלן אף די פיס ,און מיט דעם
שטעמפּל פון דרייסיק יאָר קאזארמע אף זיך  --דאָס איז זאָרעך דער
ניקאָלײַעװוסקער סאָלדאט ,זאָרעך דער יאָװן ,וי מע האָט אים פון קיצער
וועגן גערופן,
שווער צו זאָגן ,ער פון זי האָט אשווערערע עלטער :זאָרעך אָדער
|
בולאני.
יעדער פרימאָרגן פירט עליע-לייב ארוף בולאנין אפן מיל-ראָד ,בינדט
אים צו צום ,זשאָלאָב*" מיט היי ,לאָזט די ראָד און זאָגט יעדעס מאָל
דאָס זעלביקע:
 -ביסט א נעוויילע ,טאָ גי אפן טאָפּטשאק.הייבט בולאני אָן גיין און עסן ,עסן און גיין ...ווערט אים דאָס גיין
נימעס פריער ,וי דאָס עסן ,וויל ער זיך א ביסל אָפּשטעלן און א קיי טאָן
מיט א רויקן קאָפּ ,מאכט ער א טראָט נעענטער צום ,זשאָלאָב? ; --דער
לעצטער טראָט" -- ,קלערט ער און מיינט דאָרט צו פארבלײַבן --- ,גייט
די ראָד אוועק פון אונטער זײַנע פיס ...יל ער כאָטש אף איין רעגע
שטיין בלייבן און א טראכט טאָן, :װאָס טוט זיך דאָ" -- ,ציט אים די
שטריק פארן קאָפּ .גייט ער װײַטער ,און גייט ,און גייט ...דער אָטעם
ווערט קורץ ,די זײַטן הייבן זיך ,װי בלאָזועק ,די פיס דינען ניט ,דער
קאָפּ דרייט זיך ,אָבער אָפּשטעלן זיך  ---קאָן ער גיט,..
נעמען װאָס אין מויל ,אונטערקרעפטיקן זיך  --איז דערוף אויך קיין
קויעך ניטאָ .ער ציט זיך צום ,זשאָלאָב! ,נעמט מער מיט די ליפּן ,װי
6

מיט די ציין ,א מויל  --פול טרוקענע פארשטויבטע היי ,קײַט ער אָן
טאם ,האלב פארשיטנדיק אף דער ראָד .און די ראָד דרייט זיך ,און דרייט
זיך ,און דרייט זיך אונטער זײַנע פיס ,און לאָזט אים ניט אָפּשטעלן
|
|
זיך...
גראָד אנטקעגן אים ,אונטערן סאמע דאך ,איז פאראן א קליין פענצ"
טערל ,אינגאנצן מיט מעל-שטויב באשאָטן .דורכן פענצטערל זעט זיךף
ארויס א ברעקל הימל ,װאָס זעט אויס דורך די פארשטויבטע פענצטער,
וי א בלײַענער .קוקט בולאני מיט זײַן פארטרערט אויג אף דעם גרויען
הימל-פלעק ,און ס'דוכט זיך אים ,אז דאָס איז דער פּאָטשטאָװער טראקט,
װוּ ער איז אמאָל געלאָפן מיט א פאריסענעם קאָפּ ,פריילעך געקלונגען
מיטן גלעקל; געגעסן האָבער אף די סטאנציעס ,.שפּעטער  --א װאָגן
מאסע געפירט .אויך ניט שלעכט געווען :גרינע פעלדער געזען ,טײילמאָל,
פארבליגייענדיק ,א צופּ געטאָן ,א מױיל  --פול זאפטיק גראָז .אפילע
ווען ער האָט א פאס וואסער געפירט ,איז אויך בעסער געווען :אלע װײַלע
אָפּנעשטעלט זיך ...ס'האָט זיך געמאכט  ---א ייִנגל האָט מעכאבעד געווען
מיט א געזאלצן שטיקל ברויט .,.און דאָ  ---גיי ,גיי און גיי,.
און אף בולאנין פאלט אָן א שלעפעריקײַט ..די אונטערשטע ליפּ
ווערט נאָך מער אָפּגעלאָזט ,און אראָפּ פון איר ציט זיך א דינער ,קלעפיקער
סליונע-פאָדעם ,פאלט אים אף דער פלאכער קאָפּיטע ,די אייבערשטע
העלפט שפּרינגט ,וי א נאָכגעלאָזטע פּרוזשינע ,צוריק צום ליפ
|
ארוף...
און א טיפע מידקײַט צעגיסט זיך אונטערן פעל ,סווילט זיך כאפּן א
דרעמל ,כאָטש שטייענדיק ,איין מינוט ,ניט מער ...די אויגן מאכן זיך
צו ניט וילנדיק ,די פיס בלײַבן שטיין מאָדנע פאנאנדערגעשפּרײט ,און
גלײַך דערפילט ער :די שטריק רײַסט אים די אָדערן פון האלדו..
כאפּט ער זיך אוף א צעשראָקענער ,ניסט דריי מאָל אָפּ ,וויל קלוימערשט
א הירזשע טאָן ,נאָר ס'קומט בא אים ארויס א מין הייזעריקער הוסט,..
גיט ער זיך א טרייסל  --אופצומונטערן זיך  ---און גייט װײַטער ,און
גייט ,און גייט,..
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נאָר טאָג ,שטעלט זיך זאָרעך דער יאָװן בא דער ראָד פון דער דרוק-
מאשין און דרייט זי ,און דרייט ,און דרייט,.
פרימאַרגנס איז ער װי א הילצערנער :מיט קיין גליד ניט צו רירן,
הענט און פיס ציטערן ,די אלטע װונד אין היפּט-ביין דערמאָנט אָן זיך,
דער קריזש טוט ויי ,יעדער דריי מיטן ראָד צעשיקט פונקען איבערן
רוקן ...קלערט זאָרעך :ער װעט זיך פאנאנדערווארעמען ,װעט אים גרינ-
גער ווערן ,נעמט ער שנעלער דרייען דאָס ראָד ,ווערט ער גיך אויסגע-
מאטערט ,דאָס האָריקע ,צעכראסנעטע הארץ ווערט באדעקט מיט שווייס,
ארוף און אראָפּ גייען פון פאָרנט די אקסל-ביינער ,און פון הינטן  ---די
לאָפּעטקעס .װווי שטריק ווערן אָנגעדראָלן די אָדערן אף די נאקעטע הענט
און אף דעם אָפענעם האלדז .װוי פײַער ברענען די מאָזאָליעס אף די הענט
ארום הילצערנעם גלאט-גלאנציקן הענטל פון דעם מאשין-ראָד ,די קני
זיַנען װי פרעמדע ,און דאָך  ---ווייטעקן זיי ...די אויגן ווערן וי מיט הייס
וואסער באגאָסן און קריכן פון קאָפּ ארויס ...וויל זאָרעך אָנהײיבן דרייען
לאנגזאמער ,טרײיַבט אונטער דער באלעבאָס;
|
 --דריי ,זאָרעך ,דריי ,שלאָף ניט!און דאָס באַכערל אין דעם בלויען העמדל שטייט און לייגט מיט
פלינקע פינגער די װײַסע בלעטלעך אף דער ,אמעריקאנקע" ,זינגענדיק
און פייפנדיק גייט בא אים די ארבעט...
אז מע קאָן מיד ווערן -- ,פארשטייט ער ניט,
פון א װײַלע אָפּשטעלן זיך טראכט אפילע זאָרעך ניט ,דרייט ער
װיַטער דאָס ראָד ,און דרייט ,און דרייט ...און עס דרייט זיך דאָס צימער
ארום אים ,און די מאשין ,און דאָס באַכערל נעבן דער מאשין ...די אויגן
קריכן פון קאָפּ ,אין די שלייפן קלאפּט ,אין קאָפּ פּלאָנטערט זיך עפּעס..
קוקט ער אפן זינגענדיקן באָכערל און ,וי אין כאָלעם ,דערמאָנט ער זיך:
|אויך אמאָל יונג געווען ...א קליינער ,באָרװעסער יאָסעמל האָט מען אים
געכאפּט ,אין קאנטאָניסטן אָפּגעגעבן ..אין באָד געפירט ...האָט זיך
8

געװאָלט טרינקען ..,האָט מען געגעבן שמיץ ...געצווונגען צום שמאד ,זיך
אופגעהאנגען ,האָט מען די שטריק איבערגעשניטן ..,געגאנגען בלוט פון
האלדז .,,צײַלן סאָלדאטן מארשירן ...עס בלישטשען שפּיזן אף דער זוך...
טרינקען פון בלאָטיק טײַכל לאָזט מען ניט, ...הורררא!" שרײַט מען..
פּלעוונע גענומען ...בראנפן גיט מען ...כאסענע געהאט ...א געזונטע מויד
ציפּע געווען ...װאָס איז פערציק קאָפּעקעס א טאָג? קום אויס דערמיט...
גוט ,ס'איז קיין קינד ניטאָ ...און עפשער װאָלט עס װאָס אריינגעבראכט,..
די עלטער פארגרינגערן ...אדא ,וי ס'שלעפערט זיך ..,נו ,נו ,לעבעדיקער,
,פאָרסיראָוואני מארש",..
און ער טרייסלט זיך אוף ,אופצומונטערן זיך ,און דרייט װײַטער דאָס
ראָד ,און דרייט ,און דרייט,,,
:

+

+

פארנאכט ,ווען בולאני טופּעט זיך אָן אף איין און דעם זעלביקן אָרט,
שוין ניט וויסנדיק ,אף װאָסער וועלט ער איז ,נעמט אים עליע-לייב אראָפּ
פון ראָד און לאָזט אים ארויס אפן הויף,
וי נאָר פון מיל ארויס ,אזוי פאלט בולאני ,װי אן אונטערגעהאקטער,
מיט א גליד ניט צו רירן,
שווארץ-גראָע קראָען קלײַבן זיך ארום אים ,װי ארום א געויילע,
גריבלען זיך קאלטבלוטיק מיט די טעמפּע שנאָבלען אין זײַן קאָלטן ,זוכן
א קערנדל צװישן די שמוציקע האָר פון זײַן אױיסגעקראַכענעם עק.
שפּערלינגלעך גאנעווטעס טאנצן כוצפּעדיק איבער זײַן בייניקן קער-
פּער :פּיק-פּיק מיט די שנעבלעך ,עפשער האָט זיך אָן אים עפּעס װאָס
אָנגעקלעפּט ,כאָטש פעטע מיסט א ברעקעלע ,מיט װאָס מע קאַן זיך אָדער
די אייפעלעך אין נעסט דערקוויקן,
און ער ליגט ,װוי א געפּײינערטער ,ס'ווילט זיך טיילמאָל א דריי טאָן
מיטן קאָפּ, :אוועק ,שקאָצים? ,אָדער ,ווען זיי דאָקוטשען שטארק  --א
שמיץ געבן מיטן קורצן עק -- ,איז קיין קויעך ניטאָ ...זאָלן זיי זיך גריב-
לען .מישטיינסגעזאָגט ,װאָס זיי װעלן שוין געפינען דאָרט,.
9
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2

פארנאכט שלעפּט זיך זאָרעך אהיים א צעבראָכענער .וי נאָר אין
שטוב ארײין ,אזוי פאלט ער אנידער ,וי א סנאָפּ .אין א מינוט שפּעטער
כראָפּעט ער שוין .גרויסע ,פעטע ,שווארץ-בלויע פליגן קלײַבן זיך אוף
אף זײַן באוואקסענעם פּאָנעם ,פּלאָנטערן זיך אין זײַן באָרד ,קוקן אריין
אין זײַנע ברייט-אָפּענע ,האָריקע נאָזלעכער ,זשומען איבער זײַן קאָפּ,
טוען ,װאָס זיי דארפן אף זײַן צעקנייטשטן שטערן .ער פילט עס
|
|
ניט,..
וועקט אים ציפּע; :שטיי אוף מיירעוו דאוונען ,גיי עס וועטשערע".
אָבער ער שלאָפּט ,װי א געהארגעטער .גיט זי א מאך מיטן האנט,
שלעפּט אראָפּ פון זײַנע פיס די שווערע שטיוול און לאָזט אים ליגן אזוי,
אָפּטמאָל ביז די זון גייט אוף דעם צווייטן טאָג,

פרײַטיק ווערט בולאני וי נײַ אופגעלעבט,
שוין ארום האלבן טאָג נעמט אים עליע-לייב אראָפּ פון ראָד ,גיט אים
א פּאטש איבער דער דארער לאָפּעטקע, :הוליע ,דײַן וועלט איצט ,ווייס
אויך ,אז ס'איז פאראן שאבעס בא ייִדן"...
זומער-צײַט פירט ער אים צום טײַכל זיך אױסבאָדן .אמאָל קאטשעט
ער אים אֶָפּ מיט א פּאָר עמער קאלט וואסער .אפילע א וינטערדיקער
פרייטיק איז אויך ניט שלעכט :פּרײַטיק איז בולאני ניט אזוי אויסגע-
מאטערט וי אין מיטן װאָך ,גייט ער ארויס אפן הויף ,לייגט זיך אנידער
אף דער ערד און מאכט א פארזוך אויסצוקײַקלען זיך :א דריגע מיט די
פיס אינדערלופטן ,א דריי מיטן קאָפּ ,װי ער װאָלט וועמען צוגעװוּנקען,
װאָס דאָס דארף אים העלפן איבערקערן זיך אפן צווייטן זײַט .אָבער די
אלטע ביינער ווייטעקן ,די פיס דינען ניט ,עס קײַקלט זיך ניט,,,
און נאָך א קורצער צײַט אומזיסטער מאטערניש שטייט ער אוף
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פּאװואָלינקע ,הירזשעט זיך פאנאנדער ,װוי ער װאָלט זיך יאָ רעכט דורכ-
געקייקלט ,און גייט געלאסן דאָס מאָל אונטערן ראָד ,איין מאָל פאר
א גאנצער װאָך גוט אויסרוען און אָפּעסן,
41

6

צי

פרייטיק נאָך האלבן טאָג פילט זיך זאָרעך ,װי א נײַגעבוירענער:
אזייגער צוויי  ---גלײַך פון דרוקארניע אין באָד ארײַן .פארקלײַבט
זיך אזש אף דער סאמע אייבערשטער פּאַליצע ,טרייבט ארויס מיטן בע"
זעם דעם רעוומאטיזם פון די ביינער ,צעפּארעט די מאַזאָליעס אף די
הענט און פיס ,ווארפט פון זיך אראָפּ דאָס בליי און שווייס פון א גאנצער
װאָך .טײילמאָל פארגינט ער זיך ,טאקע דאָ אין באָד, ,לאָזן בלוט" --
שטעלן עטלעכע געהאקטע באנקעס אפן פּאָטיליצע ...און ער קומט אהיים
א צעפּריעטער ,אן אָפּגעפרישטער ,א יונגער -- ,כאָטש אין אטאקע גיי...
ווען בולאני עסט מיט א רויקן קאָפּ דעם האָבער ,װאָס עליע-לייב
האָט פונזיינעטוועגן א גאנצע װאָך הויפנסװײיז געשלעפּט בא די פּויע-
רים ,וועלכע קומען אין מיל מאָלן קאָרן --- ,זיצט זאָרעך א פארהילטער אין
דער צימעס-פּארע און דאנקט גאָט אין הארצן ,װאָס ער האָט אים געגעבן
קויכעס אויסצוהאלטן פינף און צוואנציק יאָר ניקאָלײַעװוסקע סלוזשבע
און בלײַבן א ייָד ,װאָס ווייסט דעם טיינעג פון שאבעס-רו...
און עס שטייען ווידער אָן די װאָכן-טעג ,און בולאני און זאָרעך גייען
אפסניי יעדערער צו זײַן ראָד...
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ווען עס קומט צום לעבן

ייטל דער וואסערטרעגער
איז נאָך ניט געווען קיין אל-
טער מאן .נאָר זײַן רעכטער
אאָרן
פון לאנגע
אקסל,
טראָגן וואסער אף א קאָראָ-
מיסלע ,נידעריקער ,וי דער
זײַן געבויגענער
לינקער,
,
רוקן ,זײַן ערדפארביק פּאָנעם און בלוילעכע נאָז פון א מענטש ,װאָס
לײַדט פון א כראָנישן יאדישלעוון הוסט -- ,האָט געמאכט פּײַטלען אויס-
|
זען אסאך עלטער פון זײַנע יאָרן.
וואסער טראָגן  --א קאָפּעקע פאר אן עמער ,דרי גראָשן פאר א
פּאָר --- ,האָבן ניט געמאכט פייטלען פאר קיין גוויר .דערפאר איז ער
רײַך געווען אין קינדער :גאָט האָט געבענטשט די טראכט פון זײַן זיוועכ:
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זײַן ריקליע האָט אים יעדעס יאָר געבראכט א מאטאָנע  --א קינד .אין
א געראָטן יאָר  ---צוויי ,א צווילינג,
אזוי האָט זיך בא פּײַטלען אָנגעזאמלט א װאָסער צענדליק קינדער,
ניט רעכענענדיק די ,װאָס זײַנען ניט צופרידן געווען מיט דער אכסאניע
און האָבן זיך באצײַטנס אריבערגעפּעקלט אף דער ,בעסערער וועלט",
אין איינעם א פרייטיק באטאָג ,נאָך דעם ,װי פייטל האָט אָנגעפילט
אין אונדזער קיך די דייזשקע מיט וואסער אף צוויי טעג  ---אף פריטיק
און שאבעס --- ,האָט ער אוועקגעשטעלט די ליידיקע עמער און די קאָראָ-
מיסלע אין ווינקל פון דער קיך און ניט דרייסט שטיל א זאָג געטאַן
 -כ'װואָלט געװאָלט זען דעם באלעבאָס אף א רעגעלע ,רעב באי-מען ,אויב מע קאָן ,װאָלט איך געװאָלט זען .אן אייצע האלטן זיך מיט
|
|
אים,
 --איז גייט צו אים ארײַן -- ,האָט די שװועסטער געזאָגט ,אן עפןגעבנדיק די טיר פון עס-צימער,
פײַטל איז אריבערגעטראָטן די שװועל און געבליבן שטיין באם טיר,
 --גיי ארײַן ,גיי אריין ,פּײַטל --- ,האָט דער טאטע אים גערופן--- .װאָס ביסטו געבליבן שטיין וי אן אָרעמאן באם טיר,
 --נישקאָשע ,איך קאָן באשטיין,

פייטל איז האכנאָעדיק געבליבן שטיין באם טיר,
 --װוילסט עפּעס זאָגן ,איז גיי ארײין און זאָג! איך האָב פײַנט ,אז מעשטייט בא מיר באם טיר,
פײַטל האָט געמאכט עטלעכע טריט און איז געבליבן שטיין האלב וועג
י
|
צום טיש,
 -גיל צו נעענטער און זעץ זיך -- ,האָט דער טאטע שוין א ביסלאומגעדולדיק באפוילן --- ,איך בין ניט דער שטאָט-גוויר,..
פײַטל איז צוגעגאנגען צום טיש און האלב צוגעזעצט זיך ,װוי ער
װאָלט ניט זיכער געווען ,אז דער שטול װעט אים אויסהאלטן ,אָדער וי
ער האָט מוירע געהאט צו פארשמוצן זי מיט זיינע נאסע הויזן,
 -נו ,װאָס װעסטו זאָגן גוטס ,פײַטל?  --האָט דער טאטע געפרעגט.,13

 -איך וויל מיט אײַך זיך אן אייצע האלטן ,רעב כאיִם, -אדעראבע, -רעב כאיִם ,איר קאָנט מיך ראטעווען --- ,האָט פײַטל גלײַך אָנגע-הויבן מיט טאכנונים,
 -װאָס איז געשען? אן אומגליק ,כאָלילע ,געטראָפן?!| --איך מוז האָבן א פערד-און-פאס ,רעב כאיִם ,אז ניט ,בין איך א
פארפאלענער -- ,פּײַטלס טאָן איז געשטיגן אין פארצווייפּלטקײַט,
דער טאטע האָט אף אים געקוקט מיט א פרעגנדיק בליק,
|
 -גו?/
פײַטל האָט דערקלערט:
מע ווערט עלטער און מיט יעדן טאָג אלץ שוואכער אין געזונט .נאָר
דאָך װאָלט ער ווי-ניט-איז װײַטער געטראָגן וואסער אפן קאָראָמיסלע,
,ביז כ'װאָלט געפאלן אין די האָלאָבליעס* ,האָט אָבער פּייסי דער ווא-
סערפירער אָנגעהויבן פירן וואסער פון דער קרעניצע ,װאָס הינטערן
שטאָט ,האָט זיך זײַנע ,פייַטלס ,באלעבאָסטעס אויך פארגלוסט וואסער
דאפקע פון קרעניצע .נו ,קאָן ער טראָגן וואסער פון הינטערשטאָט אף א
קאָראָמיסלע?
 -װאָס איז דאָ צו ריידן װאָס? אָן אפערד-און-פאס בין איך א פאר-פאלענער --- ,האָט פײַטל פארענדיקט,
דער טאטע האָט אויסגעהערט און מיטפילנדיק אָפּגעזיפצט;
 -יאָ ..אָבער װאָס קאָן איך פאר דיר טאָן ,פּײַטל ,װאָס פאר אןאייצע קאָן איך דיר געבן?
 -כ'האָב געקלערט ,רעב כאיִם ,אז ווען באלעבאטים װאָלטן איינ-געגאנגען צו באצאָלן מיר פאר וואסער טראָגן פאר צװיי-דרײַ כאדאָשים
פאָרויס ,װאָלט איך עפשער געקאָנט צונויפקלאפּן אף א פערדל..
דער טאטע האָט א שמייכל געטאָן.
 -גוט ,לאָמיר זאָגן ,איך װעל דיר באצאָלן דרײַ רובל פאר דריכאדאָשים פאָרױס ,װעסטו דאָך פאר דריי רובל קיין פערד-און-פאס ניט
קויפן.

|
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 -אָט דאָס טאקע ,רעב כאיִם ,האָב איך געװאָלט בעטן א טױיוע:עפשער װאָלט איר זיך מאטריעך זײַן איבערצוריידן מיט נאָך עטלעכע
באלעבאטים ,מיט אײַערע שכיינים ,כאָטשבי פון אײַער גאס ,זיי זאָלן
אויך מיר באצאָלן פאָרויס .אײַך וועלן זי ניט אָפּזאָגן .אײַך אווואזשעט
מען ...כאָטשבי א פינף-און-צוואנציקער צונויפּשלאָגן .זאָל זײַן א פֹּאַ-
טשאָנטעק ,װעט אלץ גרינגער זײַן,
 -און מיט װאָס וועסטו דערנא
ָ
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כאדאָשים מעפארנעס
זײַן דײַן הויזגעזינד?  --האָט דער טאטע געװאָלט וויסן,
פײַטל האָט לאנג געקראצט זיך אין פּאָטיליצע,
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 -מ'וועט זיך שוין ווי"ניט-איז אן אייצע ג ן .דער איקער איז אפערד .אָן אפערד וועלן מיר סײַװיסײַ שטארבן פון הונגער.
דער טאטע האָט א צוק געטאָן מיט די אקסלען,
 --גוט ,כ'וועל פּרוּוון ,פייטל,דעם טאטנס שליכעס האָט קיין דערפאָלג ניט געהאט :באלעבאָסטעס
האָבן זיך אָפּגעזאָגט צו באצאָלן פּײַטלען פאר צװיי-דרײַ כאדאָשים
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ָפּזאָגן זיך פון זײַן טרוים וועגן א פערד-און-פאס האָט ער ניט געװאָלט
און ניט געקאָנט,..

פײַטל האָט נאָרװאָס אָפּגעגעסן וועטשערע .אפן גראָבן טישטעך ,װאָס
האָט
פארדעקט דעם ברעג טיש ,איז געלעגן א האלבער לעבל שווארץ
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קאָ
נ
ט
י
ק
,
ניט לאנג צוריק אויסגעװוישט געװאָרן מיט א ווייך שטיקל
ברויט,
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פיַטל איז געזעסן באם טיש ,געקנעט צװישן די פינגער א שטיקל
ווייך ברויט און געקוקט אף דעם בלעכענעם לעמפּל מיט דעם פאריי-
כערטן גלעזל ,װאָס האָט געקאָפּטיעט אפן וואנט קעגניבער.
ריקליע ,דאָס װײַב זײַנס ,איז געזעסן אפן בעט און געוויגט מיטן פוס
דאָס סקריפּענדיקע וויגעלע ,אין וועלכן עס האָט פון אונטער א װײַבער-
שער וואטאָווער קאָפּטע ארויסגעקוקט א קליין ,עלטלעך פּענעמל פון אן
אויפעלע .אף די הענט האָט זי געהאלטן נאָך א קליינס ,װאָס האָט זיך אלע
וילע אָפּגעריסן פון דער פלאך-אראָפּגעהאנגענער ברוסט ,א פישטשע
געטאָן ,וי א קליין קעצל ,און אפּסנײַ גענומען צוען מיט די בלויע ליפּע-
|
לעך' ,
אפן פּאָדלאָגע ,צופוסנס פון בעט ,האָבן זיך ,פון אונטער א
פארשמאָלצענער קאָלדרע ,פון איין זײַט ארויסגעזען צוויי קעפּלעך :איינס
א געגרייזלטס  ---א ייִנגלשער ,דער צווייטער  --מיט גלײַכע שטײַפע
האָר  ---א מיידלשער .פון צווייטן זײַט  --צוויי פּאָר נאקעטע ,ברודיקע
|
|
/
פיסלעךי
 --װאָלסט גיין ,פײַטל ,זיך לייגן אויסרוען?  --האָט ריקליע א זאָגגעטאָן --- .מאָרגן איז פרײַטיק  ---דארפסטו דאָך פרי פארטאָג אופשטיין,
װאָס ס'טו אויסזיצן? װאָס ס'טו אויסטראכטן?
 -איך טראכט ,אז אָן אפערד בין איך אױיסגעשפּילט --- ,האָט פײַטלגעענטפערט מער פאר זיך וי פארן װײַב,
|
האָט אפ אים ריקליע פארװוונדערט און דערשראָקן א קוק געטאָן :צי
רעדט ער ניט ,כאָלילע ,פון וועג ...װאָס עפּעס גאָר א פערד אינמיטנדע-
רינען? װאָס כאָלעמט זיך אים?,.
 -כ'מיין ,װאָס קאָן מען אופּטאָן מיטן קאָראָמיסלע?  - --אנטפּלעקטאיר פײַטל דפעאםרבאָרגענעם געדאנק זײַנעם ,מיט וועלכן ער האָט
זיך שוין לאנג ארומגעטראָגן,
ווייסט ריקליע ניט ,מיט װאָס צו טרייסטן אים ,און זאָגט ,אבי עפּעס
זאָגן,
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1-4

 -גאָט װעט העלפן ...איז מען דאָך ווי-ניט-איו ,גאָט צו דאנקען,אויסגעקומען ביז איצט,
 -און איצט איז פאסקודנע :פיישקע מאמזער האָט געקויפט א פערד,פירט וואסער פון הינטערן שטאָט ,פון דער קרעניצע .האָט זיך אלע מיינע
באלעבאָסטעס אויך פארגלוסט וואסער פון דער קרעניצע,
 -גאָר פון קרעניצע? קאָפּװוייטעק פעלט זיי,, -יאָ ,נאָר קרעניצע-וואסער גיב זיי, -אנדערש פּאסט זי ניט -- ,מאכט ריקליע שטארק אופגערעגט-- .וי קאָן מען שלעפּן אפן אקסל פאר צוויי װויאָרסט ,ווי?
 --טיא דײַגע זי האָבן ,די גראָבע גיידערס! זיי גיב קרעניצע-וואסער,אוֹן גאָר! ..מיילע ,װאָס איז דאָ צו ריידן? אָן א פערד בין איך א פארפא-
לענער,
און ס'איז שטיל געװאָרן ,דאָס קינד אף די הענט איז מיד געװאָרן צו
ציִען די ליידיקע ברוסט ,איז עס אײַנגעשלאָפן .באם אויוון האָט גע-
שנאָרכט זיצנדיק ,א פאל געבנדיק ,צײַטנװײַז ,פון רעכטס אפ לינקס און
פון לינקס אף רעכטס ,א רױטהאָריק מיידל; א ייִנגל אפן אויוון האָט זיך
אומגעקערט אפן רוקן און אײַנגעשפּארט די באָרװעסע פיס אין דער
סטעליעג ריקליע האָט מעכאניש געוויגט מיטן פוס דאָס סקריפּענדיקע
וויגעלע ,נאָר פּלוצעם האָט זי אופגעהערט צו וויגן און האָט זיך א קער
געטאָן צו פיַטלען
 -דארף מען טאקע אָנהייבן קלערן וועגן א פערד,איצט האָט פײַטל אף איר פארווונדערט א קוק געטאָן,
 -כ'מיין ,מע װעט אָנהײיבן צוביסלעך אָפדּשפ
עּאָר
רן,ק--
ל-ערט ריק-
ליע איר געדאנק,
 -פון װאָס װעסטו אָפּשפּאָרן? אזוי אויך ברויט ניט צו זאט,| --אז מע וויל ,קאָן מען --- ,זאָגט ריקליע ארויס שוין זיכער --- .טיי
קאָן מען פארבייגן ,מיטן האָלץ דארף מען אויך ניט פוכלען ,שאבעס --
א ביסעלע איינגעהאלטענער .דער י אויבערשטער וועט מויכל זײַן ,ניש-
קאָשע,
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און האָט ריקליע באוויזן ואועג ,איז געבוירן געװאָרן א האָפענונג,
איז דאָס אומעגלעכע געװאָרן א זאך ,װאָס קאָן פֿארווירקלעכט ווערן ,צו
װאָס מע קאָן נאָך דערלעבן און נאכעס האָבן,
און ביז שפּעט אין דער נאכט זײַנען פּײַטל מיט ריקליען געזעסן און
געמאכט פּלענער ,וי צו שפּאָרן א קאָפּעקע ,גערעכנט ,װי לאנג קאָן עס
דויערן ,ביז מע װועט קומען צו אן אייגן פערדל ,פאָרגעשטעלט זיך ,װי
גוט ס'וועט זיי דעמלט זײַן,
ווען זיי זײַנען געגאנגען שלאָפן ,איז שוין דער געדאנק וועגן א פערד
אײינגעװאָרצלט געװאָרן אין זייערע הערצער ,װי זיי װאָלטן אים שוין
יאָרנלאנג אױיסגעטראָגן,
אף מאָרגן האָט שוין דאָס גאנצע הויזגעזינד געװוּסט ,אז דער טאטע
מוז האָבן אפערד און מע דארף שפּאָרן א קאָפּעקע...
שפּאָרן האָבן אלע געװאָלט :מענדל האָט געזאָגט ,ער װעט באָדײַ גיין
א באָרװעסער ,אבי דער טאטע זאָל קויפן א פערד; דער קליינער לייבעלע
האָט אויך אופגעחערט צו וויינען יעדן טאָג ,מע זאָל אים קויפן נײַע מײַט-
קעלעך ,ער וויל אויך ,דער טאטע זאָל קויפן א פערד מיט א זשערעב-
טשיקל ,וועט ער קאָנען פאָרן רײַטנדיק ...רדוייטע זעלדע האָט זיך אליין
ארויסגערופן דינען בא לײַטן פאר א ניאנקע און די גאנצע צען רובל א
זמאן ,װאָס זי װעט באקומען ,װעט זי אָפּגעבן דעם טאטן ...אפילע דאָס
קליינווארג ,הערנדיק שטענדיק איין און דעם זעלביקן שמועס ,פלעגן
ציִען דער מאמען פארן פארטעך און בעטן, :גיב מיל א גלאָשן ,װעל איך
געבן דעם טאטן אף א פעלדעלע"...
אָבער שפּעטער האָט זיך ריקליע ארומגעזען ,אז ס'וועט לאנג דויערן,
ביז מע װועט פון איינע אָפּשפּאָרענישן אָנקלײַבן אף א פערד .האָט זי
גענומען זוכן א וועג ,וויאזוי א זײַטיקע קאָפּעקע אריינצוברענגען :אָנגע-
הויבן אריינעמען א פרעמדע ביסל וועש אויסוואשן ,גיין צו לײַטן א פּאָד-
לאָגע אויסשייערן ,אפדערנאכט  --זאָקן געשטריקט ,פעדערן געפליקט --
אלץ קומט צו א גילדן אין פּייסעכדיקן טשײַניק אף דער פּאָליצע ,אין
וועלכן די אָפּגעשפּאָרטע גראָשנס זײַנען אָפּגעלײגט געװאָרן.
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| ס'איז ריקליען ניט גרינג אָנגעקומען :ס'איז גענוג ארבעט פאראן
ארום דעם אייגענעם געזינדל ,און קיין איבעריקע קויכעס זײַנען אויך
ניטאָ .נאָר דער געדאנק ,אז מיט יעדן גילדן ,װאָס זי פארדינט ,קומען זי
אלץ נעענטער צו זייער צוועק ,האָט איר געגעבן קויכעס די שווערסטע
ארבעט צו טאָן,
טיײילמאָל ,שטייענדיק אין א פרעמדער קיך איבער א באליע װעש,
פלעגט זי פאר דער באלעבאָסטעס דינסט דאָס הארץ אויסריידן;
 --דו מיינסט ,טײַערינקע ,כ'װואָלט זיך געדארפט אזוי די קויכעסאײַנרײַסן ,פּראצעווען אף די גראָבע גיידערס? האלעוויי װײַטער ,קיין
אשירעס איז ניטאָ ,אָבער דאָס שטיקל ברויט און קרופּניק האָט קיינמאָל,
גאָט צו דאנקען ,ניט געפעלט .איז ניט קיין פלייש ,אבי איך זאָל זייערע
אָפּגעפרעסענע פּענעמער ניט דארפן אָנֹקוקן ..,מעכויעוו די װועלט איינ-
צורײַסן? ניט מער ,היינטיקע צײַטן איז דיר א מאָדע געװאָרן :וואסער
פון דער קרעניצע ...לאָזן זיי מײַן פּײַטלען ניט לעבן :וואסער פון דער
קרעניצע גיב זיי ..,בעט איך אײַך ,טייערינקע ,קאָן מײַנער שלעפּן ווא"
סער אפן אקסל א מײיל װײַט? אָבער װאָס ארט עס זיי ,א דײַגע זיי האָבן!
כאָטש לייג אָן מיטן קאָפּ ,סוינע-סראָעל ,אבי זייער הלאָטקע זאָל ניט
פעלן ,..זאָגט ער ,פײַטל מיינער; :אָן א פערד בין איך א פארפאלענער",
זאָג איך, :ג,אָט איז אטאטע" .זאָגט ער/ :עליענאָװע ט'פון הימל ניט אראָפּ-
ווארפן" ,זאָג איך, :מע קאָן אָפּשפּאָרן" ,זאָגט ער; :פון װאָס?* זאָג איך;
,ס'איז קיין טערעץ ניט .וויל מען ---קאָן מען ...װוי מע נעמט זיך אונטער,
אזוי העלפט גאָט* ,,זאָגט עֶר ,פײַטל מײַנער, :ווייס איך" .זאָג איך, :ס'טו
זען" ...און הערט איר ,טײַערינקע ,סע שפּאָרט זיך :פארדינט זיך דאָ א
גילדן ,דאָרטן  ---א פערציקער ...גיט מען זיך ניט נאָך די האלדז .זאָל
נאָר דער ,װאָס איך בין ניט ווערט זײַן נאָמען צו דערמאָנען ,העלפן קו"
מען צו א שטיקל פערדל ,װעט שוין אלץ רעכט זײַן,..
אף דער מאמע קוקנדיק ,האָבן זיך די קינדער געפונען פּארנאָסעס:
לייבל האָט געמאכט פּאפּירענע לאמטערנעס און פארקויפט צו דריי קאָפּע-
קעס א שטיק; געהאנדלט מיט יעװאָנישע קנעפּ ,מיט ,ניקאָלײַעװוסקע* מע-
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סערלעך :מענדל האָט יעדן פרימאָרגן געהאָלפן ראשע דער בעקערן ארויס-
טראָגן א קאָשעק בייגל אין מארק ארײיַן .,און די צוויי בייגל ,װאָס ער האָט
באקומען פאר טראָגן דעם שווערן קאָשעק ,האָט ער ניט איין מאָל פאר-
קויפט די כאוויירים אין כיידער ,און די פּאָר גראָשן געבראכט אההיים
,פארן פּייטעכדיקן טשייניק" ,,,די מיידלעך האָבן א פרעמד קינד צוגע-
ניאנטשעט ,א גאנג געלאָפן פאר א קאָפּעקע  --אלץ אין טשײיַניק...
די אלע פארדינסטן זײַנען מיט סימכע געבראכט געװאָרן אהיים און
אריינגעלייגט געװאָרן אין פּיײיסעכדיקן טשײיניק,
 --דער טאטע װעט קויפן א פערדיי

נאָך א שווערן טאָג ארבעט איז פּײַטל געקומען אהיים ,אראָפּגעשטעלט
די ליידיקע עמער מיטן קאָראָמיסלע אין פירהויז ,איז ארײַן אין שטוב,
און מיט די הענט אויסגעשטעלט פאָרויס איז ער געגאנגען גלײַך צום
אויוון אָנצוווארעמען א ביסל די פארפרוירענע פינגער.
 -עפּעס שטיל אין שטוב -- ,מאכט פּײַטל ,שטייענדיק מיטן פאָנעםצום אויוון --- .די פּיסקונעס שלאָפּן שוין אזוי פרי?
 --כ'ווייס אליין ניט ,װאָס מיט זיי איז :כיענעלע עפּעס ניט געזונט,און ציפּקע איז אויך ,דאכט זיך ,ניט מיט אלעמען..
 -װאָס איז?  --פרעגט פײַטל אומרויק.. --כ'ווייס ,ווארעמקײַט האָבן זײי ...כיענעלע ברענט,.. -אוואדע צוגעקילט זיך --- ,שטויסט זיך פײַטל אַז  --אָדער פון=
מאָגנדל ..,ריצנייל א לעפעלע גיב אירא..
 -כ'האָב מוירע ,ס'איז ניט פון מאָגנדל ,עפּעס ברענט כיענעלע ,ויא פײַער .און .אין העלדזל זעגט בא איר אזוי ,אז איך מיין דאָס קינד
ווערט ,כאָלילע ,דערשטיקט ....עפשער מאָטיע דעם רויפע אריינרופן?- +
 --שוין, ,מאָטיע דעם רויפע"! סע שיטן זיך בא איר .צוויי י גילדער"ינערס שיטן זיך! װווּ וועסטו זיי נעמען װוּך.
 -מ'האָט געקאָנט אנטלײיַען פון קיענע" -- ,מאכט ריקליע ניט זי20

כער ,א װײַז געבנדיק מיט די אויגן צום פּאָליצע ,װוּ דער פּייסעכדיקער
טשייניק איז געשטאנען.
פייטל איז א צעקאָכטער געװאָרן.
, -פון יענע" ..,שוין פון יענע! נאָך װאָס װועסטו אויסטראכטן? אקינד עפּעס ניט מיט אלעמען ,איז שוין רעכט טשעפּען פון יענע ..,אָט אזוי
וועט מען קומען צו עפּעס ,הא? אָט נעם גיס איר ארײַן א לעפל ריצנייל,
קויף פאר א פּאָר גראָשן טרוקענע מאלינע-טיי און גיב איף זיך אָנטריג-
קען ,װעט זי דורכשוויצן ,און מאָרגן ,מירצעשעם ,וװועט זי אופשטיין א
|
פרישע ,א געזונטע,
פייטלס רעצעפּט האָט ניט געהאָלפן; כיענקע איז אף מאָרגן ניט אופ-
געשטאנען א ,פרישע ,א געזונטע" ,און ציפּקע ,דאָס צווייטע העלפט פון
צווילינג ,װאָס איז געשלאָפן מיט איר צוזאמען אין איין בעטל ,האָט אויך
געברענט ,וי א פייער .אין די העלדזלעך האָט בא זיי געכאַרכלט ,וי צו
דער גסיסע- .
איז שוין פּײַטל אליין ,נאָר טאָג ,געלאָפן נאָכן רויפע .דער רויפע האָט
גלייך געשיקט נאָכן דאָקטער ,דער דאָקטער װאָט זיך שטארק געבייזערט,
לעמיי מע האָט אים נעכטן ניט גערופן ,געהייסן צונעמען די איבעריקע
קינדער פון שטוב ,און איז אוועק אָפּזאָגנדיק זיך פון דעם האלבן רובל,
װאָס פייטל האָט אים געשפּארט אין האנט,
קעגן נאכט איז כיענעלע אויסגעגאנגען,
אין א שאָ ארום איז ציפקעלע געגאנגען דעמ זעלביקן וועגי- .
מאָטיע דער רויפע האָט געזאָגט :ס'איז געווען דיפטעריט,
פונעם קאפּיטאל אין טשייניק איז געבליבן איין האלבער רובל  ---דער
|
האלבער רובל ,פון וועלכן דער דאָקטער האָט זיך אָפּגעזאָגט,
דאָס איבעריקע איז אוועק אף טאכריכים און קווורע-געלט..
ווען פּײַטל מיט

ריקליען

זײַנען צוריק

געקומען

פון בעסוילעם

געזעצס זיך שיווע ,האָבן זייערע אויגן געבלאַנדזשעט פון דעם
וויגעלע צום פּוסטן טשײַניק און פון טשײַניק צום וויגעלע..
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און

לײידיק

דאָס הארץ האָט וויי געטאָן אפן צווילינג און אף דער אָפּגעשטאָר-
בענער האָפענונג,
גיי הייב װײַטער אָן פונדאָסניי,
ווען מע האָט זיך גענוג אָנגערעדט פון דעם געשטאָרבענעם צווילינגס
שמייכעלעך און מינעלעך ,האָט פייַטל א פרעג געטאָן;
 -וויפל איז דאָרטן געווען ,אין טשײיניק?.,, --עלף רובל אָן אכט קאָפּעקעס ...וויי צו מײַנע יאָרן!.און ס'איז שווער געווען צו זאָגן ,װוּהין דער ,וויי" געהערט :צו די
געשטאָרבענע קינדער אָדער צו דעם פארפאלן געלט,
און אין א װײַלע ארום האָט זי צוגעגעבן:
 --צוויי דריירובלדיקע ,פּאפּירענע ...דרי זילבערנע רובלס ..אהאלבער רובל מיט צוויי זילבערנע פערטעלעך ...דרי פערציקערס ,א
גריוועניקל ,פיר בלישטשענדיקע זילבערנע צענערלעך ,א קאָפּעקע און
צוויי ניַע גרעשעלעך ...א בראָך צו מיר! ..מײַנע אומשולדיקע אויפע-
לעך!..
און ביידע זײַנען זיצן געבליבן שטיל ,צושאָקלענדיק מיט די קעפּ,
טיף ערגעץ ,אין א ווינקעלע פון מויעך ,איז שוין בא ביידן געבוירן
געװאָרן אן אומדײַטלעכער געדאנק ,אז דער האלבער רובל אין פּייסעכ-
דיקן טשײיניק דארף ניט בלײַבן אליין ...נאָר קאָלזמאן די װוּנד איז פריש
געווען ,האָבן זי װי געשעמט זיך צו ריידן וועגן דעם,
ערשט שפּעטער מיט א שטיק צײַט ,ווען אויסער דער מאמען האָבן
שוין אלע קימאט פארגעסן אָן צווילינג ,האָט מען אפסניי אָנגעהױיבן שמו-
עסן וועגן א פערד...
איצט ,האָט זיך פּײַטלען מיט ריקליען געדאכט ,װועט גרינגער זײַן
דערגרייכן עס :זעלדע דינט אף א שטעלע ,די צוויי קלענערע קאָן מען
שוין אויך אָפּגעבן פאר ניאנקעס דעם זמאן .טאקע שווער ,נעבעך ,פאר
יונגע קינדער ,אָבער װאָס זאָל מען טאָן! מע מוז דאָך האָבן אפערד .דער-
פאר וועט זיי שפּעטער בעסער זײַן ..מענדל ארבעט שוין אויס זײַנע
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צען גילדן א װאָך בא א שוסטער ,לייבל  --בא א סטאָליער אין דער
לער  --אויך מיט א מויל ווייניקער .אלץ גרינגער וי פריִער,
און מע האָט ווידער גענומען אָפּשפּאָרן,
אָבער אין דעם אָפּגעשפּאָרטן געלט איז קיין מאזל-בראַכע ניט געווען:
א גאנץ ווינטער האָט פּײַטל צוגעקרענקט ,געהוסט און איז אָפּטמאָל א
טאָג און צוויי געבליבן זיצן אין שטוב,
פאר אָנדערהאלבן יאָר קוים פופצן רובל אָפּגעשפּאָרט,
דאָס איינציקע ,װאָס האָט פייטלען אף די פיס געהאלטן ,איז געווען די
האָפענונג ,אז ער װעט דאָך ווען-ניט-איז קומען צו א פערד און װעט
פּאָטער ווערן פוֹן דער קאָראָמיסלע,
אָבער װאָס װײַטער ,אלץ מער האָט ער אײַנגעזען ,אז ביז ער ועט
דערלעבן די נעכאָמע ,קאָן ארויס די נעשאָמע .ווער וייסט ,וי לאנג
ס'וועט נאָך דויערן ,ביז ער װעט ,בא הײַנטיקן יאקרעס ,האָבן גענוג אף א
|
פערדל,
און זוכנדיק טאכבולעס ,וויאזוי װאָס גיכער דערשלאָגן זיך צו א פערד,
איז בא אים געבליבן ,אז דער איינציקער וועג איז :לײַען עטלעכע קערב-
לעך בא זעלדען,
איינמאָל ,א שאבייסענאכטס ,ווען זעלדע איז געקומען געװאָר ווערן
טאטע-מאמע און די איבעריקע קינדער זײַנען אויך געווען אין דער היים,
האָט זיך פּײַטל לאנג ארומגעדרייט איבערן שטוב ,קלוימערשט ער זוכט
עפּעס ,דערנאָך האָט ער זיך מיטאמאָל אָפּגעשטעלט באם טיש ,אָנגע-
שפּארט זיך אף אים מיט די הענט ,און קוקנדיק אף זעלדען ,האָט ער
מיט א ראכמאָנעס-כניפעדיק שמייכעלע א זאָג געטאָן;
 -קערסט שוין מיסטאמע האָבן א שטיק מיט געלט ,הא ,טאַכטער? -זאָל עס מיר און אונדז אלע צוקומען ,װאָס מיר פעלט -- ,האָטזעלדע געװוונטשן --- .ווייסט דאָך ,װאָס איך האָב :אָט דאָס ,װאָס איך
האלט בא דיר,
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 -פינף און זעכציק קארבן! דאָס איז גאָר דײַן נאדן? ע ,מינאסטאםפאראן ערגעץ א קניפּעלע ,זײַ זיך מוידע...
קוקט אים זעלדעאָן פארווונדערט :װאָס רעדט ער עפּעס מיט איר
אזוי? דוכט זיך ,ער ווייסט פון יעדן גראָשן ,װאָס זי פארמאָנט...
 --דאכט זיך ,איך באהאלט פון דיר ניט -- ,מאכט זעלדע האלבא 6
|
פארדראָסיק,
 -ניין ,זעלדע ,איך פרעג עס אנטקעגן דעם ,װאָס כ'האָב געקלערטעדע ...טאָמער האָסטו עטלעכע זײַטיקע קערבלעך ,װאָלסטו מיר עפשער
געליען ע"ע ..,אף א פערד...
און אזוי װוי ער װאָלט מוירע געהאט ,אז זעלדע וועט אים ניט פאר-
שטיין האָט אעײרַלנדיק צוגעגעבן;
 -פארשטייסט ,זעלדינקע ,נאָר לײַען ,ניט שענקען ,כאָלילע ,.,דיי-נעם א פארהאָרעוועטן גראָשן פארנעמען  --זאָל מיך גאָט היטן!.
זעלדע איז געשטאנען װוי א צעטומלטע :דערוף האָט זי זיך ניט געד
|
ריכט,
איר געלט דארף זי פאר זיך :זי איז שוין ניט קיין יונגינקע ...בע-
קיוון געקליבן באם טאטן ,ניט אָפּגעגעבן אף פּראָצענט ,געמיינט :בא אים
וועט גאנצער זײַן ,בעט ער גאָר ;לײיען"? .
 -האלעווי װאָלט איך נאָר אזוי געהאט זײַטיקע ,טאטע ,װי איךװאָלט דיר ניט געליִען  --געגעבן -- ,מאכט זעלדע ,פילנדיק ,אז איר
געלט איז אין סאקאָנע.
 -און פון די ,װאָס דו האלטסט בא מיר ,װאָלסטו מיר געליען! גיטקיין סאך! איין פינף-און-צוואנציקער ...זיבעצן קערבלעך האָב איך! און
פאר א פערציק קארבן קאָן מען קויפן א שיין פערדל...
 -וי קאָן איך? ווייסט דאָך ,טאטע ,אז צאליע װעט מער װי נאָך אצוויי זמאנים ניט ווארטן .ער װויל כאסענע האָבן און קויפן אן אייגענעם
שפּאן .מיִעס געװאָרן ,זאָגט ער ,זײַן אשמײַיסער בא יענעם .מוז איך דאָך
האָבן כאָטש א הונדערטער ,אכוץ כאסענע-קליידער .װי זשע קאָן איך
דיר אוועקגעבן?
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 --איי ,טאָכטער ,פאר צוויי זמאנים װועל איך דיר ,אימירצעשעם,אָפּנעבן א הונדערטער פאר דעם פינפ-און-צוואנציקער ,און נאָך מאכן
דערצו א כאטענע ,ניט ערגער פון לײַטן,
| כ-'-האָב מוירע -,טאטע ,װוער ווייסט ,װאָס ס'מאכט זיך ,ציפע די
|
גראָכע שארט זיך אזוי אויך צו צאליען ...ער וויל ניט ווארטן..
 -אי הייסט עס ,זאָל איך זיך לייגן און שטארבן?  --פּרובירט פײַטלצו ווירקן אף איר פון דער אנדערער זײַט,
 -איז װאָס זשע קאָן איך העלפן?  --בעט זיך בא אים זעלדע, --קינדער האָבן אף דעם אייגענעם טאטן קיין ראכמאַנעס ניט... --איז װאָס האָסטו צו מיר? װאָס קאָן איך העלפן?  --האָט זעלדעשוין העכער אויסגעשריען.
 -דער טאטע וועט דאָך פאלן אין די האָלאָבליעס -- ,מישט זיך ארייןדי מאמע -- ,ער האָט דאָך שוין קיין קויעך ניט די פיס צו שלעכּן! װי
לאנג נאָך קאָן ער גיין מיטן קאָראָמיסלע?
 -וו וועט זיך די מאמע מיט די קינדער דעמלט אהינקָן! ---פאלטאיר

פייטל אריין

2

אין זי רייד.

 -א שטיין איז דאָס ,ניט קיין מויד!  ---װאָרטשעט מענדל, -זעט נאָר דעם באל-צדאָקע אף יענעמס קעשענע!  --האָט זעלדעארופגעװאָרפן זיך אפן ברודער ,גערן אױיסצולאָזן איר ביטער הארץ צו
זיין קאָפּ.,
 -נישקאָשע ,כ'שטיי אויך ניט פוגװײַטן -- ,פארענטפערט זיךמענדל -- .א גאנץ ווינטער געטראָגן דעם טאטן א רובל א כוידעש .דער
ןאָקטער האָט געזאָגט ,כ'זאָל טרינקען פיש-טראָן ,מילך ,און איך האָב
ד
ביז א גראָשן דער מאמען אָפּגעגעבןיי; .א באל-צדאָקע אפ יענעם? --
זאַגט זיז
 --איז װאָס זשע ווילט איר פון מיר ,װאָס!  ---האָט זיך זעלדע צע-וויינט --- ,כ'זאָל פון זיך די העמד אױיסטאָן? נעמט ,שינדט פון מיר די
הויט אראָפּ! ..כ'דארף גאָרגישט ,אבי ס'זאָל זײַןא פערד ,נעמען זאָל מיך
שוין די ערד ,ריבוינעשעלוילעם!,
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 --שא ,שא ,ניט  --איז ניט! ניט מער ,כ'האָב געמיינט  ---אן אייגן|
קינד,.
 -נעם ,נעם אינגאנצן איך דארף גיט קיין געלט ...כ'וויל ניט דעםשידעך! ..מעגסט נעמען פינף און צוואנציק ,פופציק ,די גאנצע פינף
און זעכציק נעם ,די ערד זאָל מיך שוין נעמען..
 -לײַי איך בא דיר צוואנציק ---דרײַסיק קערבלעך .ווען ניט מאָר-געדיקער יאריד ,װאָלט איך ניט געליִען ,זאָלסט מיך אָפּגילטן ..מאָרגן
קאָן מען קויפן בעכינעם ...מיט גאָטס הילף -- ,א הונדערטער אָפּגעבן,
מיט כאסענע-קליידער ,מיט מאטאָנעס,..
זעלדע האָט אים שוין ניט געהערט :זי האָט געכאפּט די פאטשיילע
אפן קאָפּ און וויינענדיק ארויסגעלאָפן פון שטוב,..
אף מאָרגן איז דאָס גאנצע הויזגעזינד אוף געווען נאָר טאָג .פײַטל
אליין איז אנמָגֶעגאנגען אצעפלאמטער ,ריקליע האָט זיך קיין אָרט ניט
געקאָנט געפינען ,מענדל און לייבל האָבן זיך אויסגעזוכט טערוצים און
ניט געגאנגען צו דער ארבעט,
גאנצפרי ,ווען דער אוילעם אפן פערד-מארק האָט נאָרװאָס אָנגע-
הויבן אופצוקומען זיך ,איז שוין פײַטל מיט די זין געווען דאָרטן און בא-
|
קוקט פערד,
פייטל איז קיין גאסט ניט געווען אפן פערד-מארק :באלד ,וי ער האָט
נאָר אָנגעהויבן קלייבן אף א פערד ,פלעגט ער יעדער יאריד ארויס
אפן מארק ,געדרייט זיך צוישן די צײַלן אויסגעשטעלטע פערד; הייבט
בא איין פערד דעם עק ,באם צווייטן  ---א פוס ,קוקט אין די ציין ,בא"
טראכט די קאָפּיטעס ,שפּארט זיך אײַן מיטן פויסט אין פערדס זײַט,.
זעט ער ,אז א פערד בײַט אלע װײַלע די פיס ,האלטנדיק איין פוס אוג-
טערגעבויגן  ---ווייסט ער ,אז ער איז געפאלן אף די פיס ,און גייט
אוועק, :ניט פאר מיר קיין סכוירע" ...ער דרייט זיך צווישן ציגײַנער,
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שמועסט מיט קאָניוכעס און שפּילט די ראָליע פון א קוינע ,װאָס זוכט

די ריכטיקע סכוירע,

|

|

פערד-הענדלער ווייסן ,אז ער איז ניט קיין גרויסער קוינע ,נאָר אז
ער האָט גענוג געלט אף א װאָכעדיקן גייער ,זײַנען זי זיכער געווען.
אזויפיל יאָרן אמענטש צילעוועט זיך צו א פערד!..
יענעם זונטיק ,װי נאָר ער איז ארויס אפן פערד-מארק ,אזוי בא-
געגנט אים קאָפּל קאָניוך מיט א זעץ איבערן פּלײיצע;
 -האָב איך פאר דיר א סוס ,פּײַטל  --א צאצקע! דער גובערנא-טאָר מעג אף אים פאָרן ,וי דו זעסט מיך א ייִדן!
און גלײַך טאקע א כאפּ געטאָן און ארויסגעפירט פארן צײַמל א
דארע שקאפּע ,גענומען שנײַדן מיטן בײַטש-שטעקל ,ציִען פארן ציימל,
שרײַען , --װי-האָדנו!" און קעסיידער געשאָטן מיט רײיד;
 -זעסט א גאנג  --פײיער! ..פיס! ,.א טראָט! א רוקן מיט א האלדז!די קליאטשע האָט זיך געדרייט און געדריגעט מיט די פיס ,װי זי
װאָלט געזוכט אן אָרט ,װוּהין צו באהאלטן זיך פון קאָפּלס קלעפּ,
פײַטל איז געשטאנען און געקוקט מײַטע-מייוון .נאכער קאלטבלוטיק
|
א זאָג געטאָן
 --פאָר זיך נאָר ,אף טשיקאוועס ,דורך אף איר ,קאָפּל,,| אין א מינוט ארום איז קאָפּל געזעסן רײַטנדיק אפן פערד ,געריטן
הין און צוריק פארביי פּײַטלען ,וועלכער האָט די אויגן ניט אראָפּגץ-
נומען פון דער קליאטשעס פיס,
ר
כ
ג
נאָך קאָפּלען איז מענדל דו עריטן אף איר,
דערנאָך האָט פּײַטל באטראכט באם פערד די אויגן ,די ציין ,די קאָ-
פּיטעס ,און איז צופרידן געבליבן מיט דער סכוירע,
| קיין גרויסער פּארשוין איז די קליאטשע אפילע ניט געווען ,און סיאיז
א סאָפּעק ,צי דער גובערנאטאָר װאָלט אף איר געװאָלט פאָרן ,נאָר פאר
פײַטלען
 ,װאָס האָט שוין יאָרנלאנג געכאָלעמט וועגן אן אייגן פערדל,
איז
אָט די שקאפּע ,װאָס איז שוין דורכגעגאנגען אלע מאדרייגעס פון א
הא
ָ
ר
ע
פ
ּ
א
ש
נ
ע
ם
פערד --- ,געווען דאָס בעסטע ,װאָס ער קאָן זיך ווינטשן,
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 -װאָס בעט מען פאר דער נעוויילע?  ---מאכט פײַטל גלײַכגילטיק,קלוימערשט די סכוירע געפעלט אים ניט,
 -ווילסט קויפן?!  ---ענטפערט קאָפּל מיט אפראגע. -אויב באם וועג- ... --וי דו ביסט א ייד? -וי איך בין א ייָד ...כ'מיין ,װאָס מיינסטו עפּעס ,ע"עי..|
 -גיב דײַן האנט,| פייטל האָט אויסגעשטעלט די רעכטע האנט ,קאָפּל אהארָאטָפּגעלאָזן
א הילכיקן פראסק איבער איר און האָט מיט ברען א זאָג געטאָן:
 --זי וועט גיין צו דיר פאר א פיר און פערציק קארבאָווענצעס! מיטןצײַמל ,מיט האק-און"פּאק ..כאפּסט א מעציע  --דײַן מאזל! זאָל דיר
גאָט העלפן!..
האָט מען זיך געדונגען ,געפאטשט איבער די הענט ,ביז מע איז
מושווע געװאָרן אף זעקס און דרײַסיק רובל מיט פײַטלס ,,מאָהאָריטש",
קאָלזמאן פײַיטל האָט זיך געדונגען מיט קאָפּלען האָט ער זיך געמא-
טערט צו זייַן קאלטבלוטיק .וי נאָר ער האָט אָבער אָנגענומען דאָס
פערד פארן צײימל צו פירן אים אחיים --- ,זײַן אייגן פערד אהיים פירן,
האָבן בא אים אזש די הענט געציטערט פאר פרייד.
יאָרן געכאָלעמט פון אן אייגענעם פערד ,און  --אָט האָט ער אים?..
מענדל און לייבל האָבן זיך געבעטן ,ער זאָל זיי לאָזן פירן דאָס פערד
פארן ציימל ,נאָר ער האָט זיי אפילע ניט געלאָזן,צורירן זיך צו אים.
 --לאָזט ,טשעפּעט ניט!..װוי א יונגער איז ער געגאנגען ,פירנדיק די דארע קליאטשע
ציימל און אומקוקנדיק זיך אף איר אלע װײַלע אהינטער,
לייבעלע איז אװעקגעלאָפן פאָרויס אָנזאָגן אין דער היים די סימכע,

פארן

| אז דער טאטע האָט געקויפט א פערד,
ריקליע מיט די קינדער זײַנען ארױיסגעלאָפן אנטקעגן,
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און ווען זי האָט דערזען פײַטלס מיטאמאָל יונג-געװאָרענעם שיינעג/ -
דיקן פּאָנעם ,האָט זי זיך דערמאַנט אָן איר כופּע-טאָג...
אָן װוערטער האָט פײַטל מיט בלישטשענדיקע אויגן אָנגעוויזן אפן
פערד :עזעסט!" הייסט עס,..
זי האָט געװאָרפן א בליק אף דער קליאטשע און גענומען װישן די
אויגן מיטן ברעג פארטעך.
זי האָט אפילע ניט געפרעגט ,וויפל פײַטל האָט באצאָלט פאר איר,
און אזויווי ער װאָלט געװאָלט װײַזן דעם ווייב ,װאָס פאר אן אָדלער
ער האָט איינגעהאנדלט ,האָט פײַטל איבערגעגעבן מענדלען דאָס ציימל
און קורץ א זאָג געטאָן;
 -פיר אים נאָר דורך אף טשיקאוועסי- .מענדל האָט געפירט די קליאטשע הין-און-צוריק ,און פיַיטל מיט
ריקליען זײַנען געשטאנען און געקוקט ,נאָר װאָס לענגער פײַטל האָט
געקוקט אפן פערד ,אלץ מער האָט זיך געענדערט זײַן אויסזען :דער
פײַער אין די אויגן איז ביסלעכװוייז אויסגעלאָשן געװאָרן ,די הענט זיי-
נען שוואך אראָפּגעהאנגען ,דאָס פּאָנעם האָט באקומען אן אש-קאָליר,
| דער גאנצער קערפּער האָט זיך אײַנגעהויקערט ,אזוי װוי ער װאָלט צו-
זאמען מיט דעם צײַמל זײַנע גאנצע קויכעס איבערגעגעבן .מיט א גלײַכ-
גילטיקן אױיסגעלאָשענעם בליק האָט ער געקוקט אפן פערד און גע-
שאָקלט מיטן קאָפּ.
ריקליע האָט זיך דערשראָקן:
 --פייטל ,װאָס איז מיט דירל!פּײַטל האָט אָנגעוויזן מיט דער האנט אפן פערד און ייעשדיק
געזאָגט;
 -דערלעבט ..גאָט ווייסט ,צי װועט מיר אויסקומען פאָרן אף אים,..גאָט ווייסט!,,
 -װאָס רעדסטו? גאָט איז מיט דיר?! -קיין קויעך ניטאָ --- :האָט פײַטל א מאך געטאָן מיט דער האנט--- .געהאוועט ,געהאוועט ,..װאָס?
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 -װאָס רעדסטו עפּעס?! איצט ,מיט א פערד ,וועסטו ערשט אויס-רוען די ביינער ..,ניט דארפן שלעפּן די קאָראָמיסלע מיט די עמערס
|
אפן אקסל,
אָבער פײַטל האָט וי ניט געהערט ,װאָס זי רעדט,
 --גאָט ווייסט ,גאָט ווייסט! ..קיין קויעך ניטאָ ...ס'לוינט צו האוועןאף דער וועלט ,הא? דערלעבט ...און װאָס? .,ווען עס קומט צום לעבן..
יריקליע איז געבליבן שטיין ,װוי א פארגליווערטע,
די קינדער האָבן געקוקט אפן טאטן פארװונדערט און דערשראָקן.
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י גאס האָט זי גערופן פּאַשעט :עדי
יעסוימע",
וי די יעסוימע איז זי באװוסט גע-
| װען אין גאנץ שטאָט,

|

איר

עמעסער

נאָמען--כאגצ--

איז שוי
ן פארגעסן געװאָרן ,ער האָט קיינעם ניט אינטערעסירט.
;די יעסוימע?

טאָכטער,

איז .געווען שטאָטס

יי

האָדוליע  --א מין קאָהאָלשע

ווען כאנעלע
איז נאָך קיין פינף יאָר ניט אלט געװוען ,האָט איר
טאטע  --א נא
כ
ט
ו
ו
ע
כ
ט
ע
ר
אין א קליינער זייף-פאבריק  ---אײינמאָל אין
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א ווינטערדיקער נאכט ,ניט שפּאָרנדיק דעם פאבריקאנטס האָלץ ,גוט
אָנגעהײיצט דעם אייזערנעם אויוון אין פאבריקל און אוועקגעלייגט זיך
שלאָפן באם סאמע ,ביז רויט אָנגעברענטן ,אויוון-טירל ,דאָרטן טאקע,
:
באם טירל פון אויוון ,האָט מען אים פארטאָג געפונען א טויטן,
די סיבע פון זײַן טויט איז ניט קלאָר געווען .טייל האָבן געזאָגט;

ער'ט זיך פארטשאדעט ,אנדערע  --פון אהארץ-שלאָמ 

/

 --פון טאָמיד אָן באקלאָגט זיך אפן הארץ...דער אלמאָנע איז געווען אלציינס ,פון װאָס איר שפּײַזער איז גע"
שטאָרבן ,זי האָט בלויז געװוסט ,אז דער מאן האָט זי ,א װויסטע אלמאָנע
מיט פינף קינדער ,איינס קלענער פונעם צווייטן ,איבערגעלאָזט, ,וי א
שיף אָן א רודער" ,אן אומגליקלעכע און עלנטע ,וי אף א װיסטן
אינדזל" ,,,יאָמערנדיק ,האָט זי געפאָדערט פונעם בארפינען ,ער זאָל איר
זאָגן ,אף וועמען ער האָט זי איבערגעלאָזט און װאָס זאָל זי איצט טאָן..
זי האָט אויך געהאט טײַנעס צום מאלעכהאמאָוועס ,לעמײַ ער האָט -אין
איין גאנג אויך זי ניט מיטגענומען...
אפן בעסאלמען איז די אלמאָנע שוין געקומען אָן קויכעס אוןימיט
אויסגעוויינטע טרערן .זי האָט בלויז שטום געשלוכצט ,און וועןזי האָט
זיך א װאָרף געטאָן אפן פריש-פארשאָטענעם קייווער ,האָט ומעך .זי קוים
אָפּגעריסן פון אים.
/אין דער נאכט נאָך דער קװוּרע האָט די נײַע אלמאָנע געפיבערט און
געשראָקן די קינדער מיט איר ריידן פון היץ.
|
ס'איז נאָך ניט פארבײַ די שיװוע-װאָך ,װוי די אלמאָנע איז אוועק נאָך
איר מאן ,וי זי װאָלט מוירע געהאט ,אז אָן איר וועט אף יענער דוועלט
ניט זײַן ,ווער ס'זאָל אכטונג געבן אף איר קיוועןייי
װאָלט די אלמאָנע געשטאָרבן

כאָטש אף א יאָר שפּעטער,

װאָלט

עפשער קיינער זיך ניט אומגעקוקט אף די יעסוימים .קארג יעסוימים
פאראן אין שטאָט ,װאָס? ..נאָר דאָ האָט דאָס אומגליק געטראָפן אומגע-
ריכט ,װוי א דונער פון לויטערן הימל; א שפּאס צו זאָגן טאטע און מאמע
אוועק פון דער וועלט אין איין װאָך!י -
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און יעדערער האָט זיך געפילט מעכויעוו צו טאָן עפּעס פאר די יעטוי-
מים ,נעבעך...
|
|
אין בעסמעדרעש האָט זיך געטומלט,
 -פארװאָס טוט מען ניט עפּעס פאר די יעסוימים? װאָס וועט זײַןמיט די אָרעמע יעסוימים ,נעבעך?  ---האָבן פּראָסטע מענטשן געמאָנט
פונעם ראָוו און פון כאָשעװוע באלעבאטים,
 -רופט צונויף װאָס גיכער אן אסיפע צו באטראכטן ,װאָס צו טאָןמיט די יעסוימים,
 -נישקאָשע ,קאָהאָל ווצט ניט בעדאלעס ווערן ,וועז ס'וועט אף זיףנעמען אויסצוהאלטן עטלעכע אָרעמע יעסוימים}- ,
| = שטאָט-באלעבאטים האָבן מוידע געווען ,אז ?אוואדע דארף מען עפּעס
טאָן פאר די יעסוימים ,נאָר א וועלט קאָן מען דאָך ניט פארזאָרגן",
 --קאָהאָל קאָן אף זיך ניט נעמען אזא יאָך -- ,האָבן זיך געהערט

שטימען אף דער אסיפע,
 -גרינג צו זאָגן  --פינף נעפאשעס שפּײַזן ,שוכן און קליידן!. -מע קאָן אויסהאלטן א געזינדל פון פינף נעפאשעס ,קיין אייג-האָרע ,א װאָך ,א כוידעש ,אָבער לאנגע יאָרן נאָכאנאנד ..,ער קאָן עס
אף זיך נעמען אזא אֶל?,
 -ווען ס'װאָלט זיך גערעדט וועגן איין קינד ,נו ,לאָמיר זאָגן ,צוויי,אָבער פינף מײילער אָנזעטיקן ,פינף פּאָר פיסלעך באשוכן ,פינף לײַבער
באקליידן  --ראָטשילדס אויצרעס דארף מען אף אזעלכעס האָבף!.
 -קאפּצאָנים זיינען אלעמאָל אזוי :פּלאָדיען אָן קינדער און לאָזןזיי דערנאָך איבער אף קאָהאָל!
אזוי האָט יעדערער פון די כאָשעװע באלעבאטים אף זײַן אייגענעם
שטייגער זיך באמיט צו דערװײיזן ,אז קאָהאָל קאָן ניט און איז ניט מע"
כוּיעוו אויסצוהאלטן א וועלט,
אָבער די יעסוימים האָבן זיך געפּלאָנטערט אונטער די פיס ,װי סע
רעדט זיך ,אלעמען די אויגן געשטאָכן מיט זייער עלנט .און כעוורע
פּראָסטאקעס האָבן אויך ניט געשויגן ,אפילע געסטראשעט ;בא די
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גראָבע בײיכער דעם ביסן פון האלדז ארױיסרײַסן און געבן די יעסוי-
מים עסן"...
און אָט האָט קאָהאָל אין װײַטע און נאָענטע שטעט און שטעטלעך
אופגעזוכט נאָענטע און װײַטע קרויווים פון די פאריאָסעמטע קינדער
און יעדערן פון זיי צוגעשיקט א יאָסעמל אָדער א יעסוימעלע צוזאמען
מיט א בריוו ,אין וועלכן דער שטאָטישער ראָוו האָט צוגעזאָגט די קרוי-
ווים פּארנאָסע און האצלאַכע אף דער וועלט און אייביקע אוילעמהאבע
אף יענער וועלט פאר דעם שטיקל ברויט ,װאָס זיי וועלן געבן דעם אָרע-
מען יאָסעם אָדער יעסוימעלע ,נעבעך...
בלויז פאר דער יינגסטער יעסוימעלע  --פאר כאנעלען  --האָט
|
זיך אין ערגעץ קיין קאָרעװו ניט געפונען.
די װײַטע קרויווע ,אין װײַטן שטעטל ,צו וועלכער מע האָט זי געווען
|
אָפּגעשיקט ,האָט מיט קוילעס זיך ארופגעװאָרפן אפן שאָליִעך:
 -יעסוימים שיקן זיי מיר! איך האָב ניט מיט װאָס מײַנע אייגענעקינדער די הונגעריקע מײַלער צו פארשטאָפּן ,שיקן זיי מיר נאָך פרעמדע!
אוילעמהאבע זאָגן זיי מיר צו ,די פרומע נעשאָמעס!
און טאקע מיט דער זעלביקער פור אָפּגעשיקט זי צוזאמען מיט איר
באגלייטער צוריק אחין ,פונוואנען זיי זײַנען געקומען ,ניט לאָזנדיק
אפילע דער יעסוימע איבערנעכטיקן איין גנאכט,
קאָהאָל האָט קיין אנדער בריירע ניט געהאט ,וי נעמען אף זיך די
זאָרג וועגן דער יעסוימע,
פאר א רובל מיט צוואנציק קאָפּעקעס א װאָך האָט הינדע די געלע זיך
אונטערגענומען אױיסצוהאָדעווען דאָס קיגד,
 --כ'וועל זיַן ,װי א לײַבלעכע מוטער פאר דער אָרעמער יעסוי-מעלע ,נעבעך!  ---האָט הינדע פארזיכערט,
הינדע האָט זיך געהאט איר אייגענעם כעזשבן :װווּ זיבן מײַלער ,וועט
פאר אן אכטן מויל זיך אויך געפינען א ברעקל ,און אן איבעריקער
קערבל וואלגערט זיך אויך ניט אין גאס .נאָר ווען קאָהאָל האָט אופגע-
הערט צו זײַן פּינקטלעך און האָט גאָר אינגיכן אינגאנצן אופגעהערט
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אױיסצאָלן הינדען דעם ,איבעריקן קערב?" ,האָט הינדע אין אלע גאסן
גענומען שרייען ,אז ;די מויד עסט איר אָפּ דעם קאָפּ* .,,זי איז קעסיי-
דער געלאָפן צום ראָוו און צו די גאבאָיִם ,אריינגעריסן זיך שאבעס אין
בעסמעדרעש מיט קוילעס ,אז זי איז ניט מעכוּיעוו צו האָדעװען אומזיסט
דאָס קאָהאָלשע האָדוליע,
כאָשעװע באלעבאטים האָבן הינדען בארויקט :ענישקאָשע ,קאָהאָל
וועט ,כאָלילע ,קיינעם ניט קריוודען" .מע װעט איר ,בעעזרעס האשעם,
באצאָלן ביז דער לעצטער פּרוטע...
הינדע האָט זיך מיט צװזאָגענישן ניט באפרידיקט .און אין איינעם א
שאבעס האָט זי געבראכט צו פירן כאנעלען אין בעסמעדרעש ,א שטויס
געגעבן זי צו די שיינע באלעבאטים אין מיזרעך-וואנט;
 -נאט אייך אײַער יעסוימע! .גיט מיר א שטיקל ברויט פארמײיַנע קינדער אף דער וועלט ,יענע וועלט האלט פאר זיך,.
פון דעמלט אָן האָט די יעסוימע אָנגעהויבן איבערצוגיין פון האנט
צו האנט,
 -זאָל די יעסוימעלע זײַן בא אייך א שטיקל צײַט -- ,האָט מעןאײַנגערעדט גוטהארציקע באלעבאטים -- ,גאָט װעט אײַך העלפף.
גוטהארציקע באלעבאָסטעס האָבן זי בא זיך געהאלטן ווער א כוידעש,
ווער לענגער; :נישקאָשע ,אזא מיידל קאָן שוין א קינד אונטערניאנטשען,
א דיל פארקערן ,די געפעס איבערוואשן .זי װעט פארדינען איר ביסן
ברויט",,.
מער וי צען יאָר האָט די יעסוימע זיך אָפּגעוואלגערט אין פרעמדע
קיכן צווישן פרעמדע מענטשן ,איבערגעטראָגן די קאפּריזן פון בייזע
באלעבאָסטעס ,די קאפּריזן און רישעס פון צעלאָזענע קינדער ,ביז איר
לעצטע באלעבאָסטע  --פּערל גראָבער גוידער ,האָט פּלוצעם דערזען,
,יין אײַנהאָרע ,א מויד געװאָרן"..
אז די יעסוימע איז שוין דאָך ק
 -האָט איר געזען ,װי זי האָט עס פּלוצעם א ביסל א וואקס געטאָן! ---האָט זיך פּערעלע געכידעשט -- .קוקט נאָר אָן ,כאסיע-לעב ,סארא
ברוסט די מויד פארמאָגט! די קאָפּטע ווערט דאָך אף איר צעשפּארט,
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 -א מויד ,א פּארשוין .,קיין אײַנהאָרע! כאָטש שוין אונטער דערכופּע פיר זי -- ,האָט כאסיע די װאָכערניצע ,באטראכטנדיק די יעסוימע,
מאסקים געווען.
 -װאָס זשע מיינט איר ,באסיע ,טײַערינקע ,מע דארף טאקע אטראכט טאָן וועגן דער אָרעמער יעטוימע ,נעבעך :אויסגעפינען פאר איר
עפּעס א גלײַכן זיוועג,
 -אוואדע ,אוואדע דארף מען עפּעס צוטראכטן פאר איר ,אויסגע-פינען א וועלכן-ניט-איז כאָסן -- ,האָט כאסיע פרום צוגעשאַקלט מיטן
קאָפּ -- .כאסענע מאכן א יעסוימע איז א גרויסע מיצווע .גאָט װעט אונדז
דערפאר באלוינען סײַ אף דער וועלט ,סײַ אף יענער וועלט..

יצוויי װואָכן שפּעטער האָט כאסיע די װאָכערניצע ווידער באזוכט איר
פריינט פּערעלע ,און נאָך דעם ,וי זיי האָבן איבערגעוואשן די ביינדע-
לעך אלע באקאנטע און אומבאקאנטע איינװווינער פון דער שטאָט ,האָט
כאסיע א פיר געטאָן מיט איר טרוקן ,צעקנייטשט הענטל איבער דידינע
ליפּן און געזאָנט:
|  --וי מיינט איר ,פּערעלע ,גאָלד מײַנע ,װאָס האָט מיך אהער גע-
בראכט צו אײַך הײַנט? איר טרעפט ניט? טאקע וועגן אײַער מויד ,וועגן
|
דער יעסוימע זאָרג איך זיך,
 --שוין? איר האָט שוין עפּעס אויסגעפונען פאר איר? עפּעס פּא-סיקס?  --האָט פּערעלע אויסגערופן --- .איך האָב אָבער געװוּסט :אויב
כאסיע נעמט זיך פאר אן איניען ,װעט שוין דערפון ארויסקומען עפּעס
רעכטס ...א מאנצבלשער קאָפּ ,װאָס איז דאָ פאראן װאָס צו ריידף.
 -גייט שוין ,גייט ,פּערעלע ,טײַערינקע -- ,האָט די אלטע װאָכער-ניצע קלוימערשט ניט געװאָלט הערן די שװאָכים --- .איר כאנפעט מיר
בלויז .ניט מער ,אויב מיר ,װײַבער ,װועלן פֿון צײַט צו צײַט ניט טאָן
/
עפּעס א מיצווע ,איז צו װאָס דארף מען אונדז אף דער װעלטןא

1

און ווידער א פיר געבנדיק מיטן גראָבן און צייג-פינגער איבער די
פרום פארשנורעוועטע דינע ליפּן ,װי זי פלעגט געוויינלעך טאָן ,בייס זי
פלעגט זיך קלײיבן צו פארפירן א לאנגן שמועס ,האָט זי דערציילט;
איר שנור האָט אן אם ,האָט די אם א שװאָגער ,אן אלמען אין די
מיטעלע יאָרן ,זוכט עֶר פאר זיך א באלעבאָסטע אין שטוב ,א װײַב,
הייסט עס ...האָט זי ,כאסיע ,א טראכט געטאָן ,אז סװאָלט געווען א
גלײַכע זאך פאר דער יעסוימע- .
 --און װאָס איז ער פאר א מענטש? ס'הייסט ,פון װאָס ציט ער זײַןכאיונע ,דער אלמען?  ---האָט זיך פּערעלע פאריגטערעסירט,
 -א דאָרפישער שניידער .גייט איבער די דערפער ,באנייט פּויערים, -פארדינט ער ,לעכאַלהאפּאַכעס ,גענוג אף אויסקומעניש? --קיין גוויר ,פארשטייט זיך ,איז ער ניט ,נאָר אף ברויט מיט צוםברויט קלעקט,
 -פאראן ,פארשטייט זיך ,קינדער?  --האָט זיך פּערעלע אָנגע-שטויסן,
ב-עסאכאקל פיר ---- ,האָט ,וי וועגן א קלײגיקײַט ,וועגן וועלכער
ס'איז ניט קעדיי צו ריידן ,פארבייגייענדיק א זאָג געטאַן כאסיע--- ,
איז די עלטסטע ,א מויד פון נײַנצן יאָר ,דינט שוין לאנג בא לײַטן ,איז
דאָך ניטאָ זי װאָס צו רעכענען ...דער צווייטער ,א באָכערל פון א יאָר
זיבעצן ,גייט צוזאמען מיטן טאטן איבער די דערפער .א מין געזעל בא
אים ..,נאָך איין ייַנגל  ---ער איז נאַרװאָס געװאָרן בארמיצווע  --איז
אָנגעקומען פאר א לערניינגל צו א שוסטער .בלײַבט דאָך נאָר איבער
די קליינינקע ,א מיידעלע פון א יאָר זיבן ,איז עס דאָך בלויז א נאכעס,
ווען א קינד לויפט אום איבערן שטוב...
די גוטהארציקע פּערעלע גראָבער גוידער האָט געשאַקלט מיטן
קאָפּ אין סאָפּעק.
 -איך ווייס ניט; צי װעט זי װעלן כאסענע האָבן פאר אן אלמען, --װאָס ,זי װעט נאָך ניט װעלן?  --האָט ניט געקאָנט באנעמען דיגוטהארציקע װאָכערניצע --- .קאלײניקײַט ,א קאלע אן אויסקלליבערקע!
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א מויד ,קאָן מען זאָגן ,א הוילע ,א נאקעטע ,פארמאָגט ניט קיין העמד
אף איר לײַב ,א קײַלעכדיקע

יעסוימע ,קיין קאָרעו ,קיין גויעל .װעט

זי נאָך אויסקלייבן כאסאנים ,וי קלערט איר?,,
 --ווער ווייסט --- ...האָט געקווענקלט פּערעלע -- .א יונג מיידל ווילכאסענע האָבן פאר א יונגן באָכער .דאָס איז ,אזוי צו זאָגן ,אין דער
|

טעוועיי.

|

 -יונגע באָכערים ווארטן אף איר ,וי מיינט איר!  --די װאָכער-ניצע האָט צונויפגעפּרעסט אירע דינע ,טרוקענע ליפּן אין אסארקאסטיש
שמייכעלע --- ,פּאָשעט זיי רײיסן זי איינער בא דעם אנדערן פון די הענט,.
 --ווייסט איר װאָס ,כאסיע ,טייערינקע ,לאָמיר זי א רוף טאָן אוןפרעגן,
 -װאָס איז דאָ פאראן װאָס צו פרעגן װאָס? די מויד דארף זאָגן אדאנק ,װאָס גוטע מענטשן זאָרגן זיך פאר איר,
 --אוי ,כאסיע ,גאָלדענע! סארא מאָדנע ייִדענע איר זײַט ,מיטגוואלד קאָן מען זי דאָך אונטער דער כופּע ניט פירן .אפילע אין דער
הייליקער טוירע שטייט געשריבן, :לאָמיר טאָן רופן די יונגפרוי און
לאָמיר טאָן פרעגן אירע לעפצן"...
 -נו ,מעכעטייסע ,איר ווילט פרעגן  --פרעגט -- ,האָט כאסיעימאסקים געווען -- .װי קלערט איר ,איך בין דאָך גוואלדיק פארינטע-
רעסירט צו פארדינען דערביי שאדכאָנעס-געלט!  --האָט זיך געכאָכ-
|
מעט די וואָכערניצע.
 -כעדכע!  --האָט פּערעלע געענטפערט מיט א געלעכטערל-- .כאסיע װועט אײַך שוין זאָגן ,כי-כי-כי! ..הער ,דו!  ---האָט זי א געשריי
געטאָן אין דער אָפּענער טיר פון קיך --- .קום נאָר אהער!
די יעסוימע ,א באָרװעסע ,די הענט נאסע ביז די עלנבויגנס ,האָט
זיך באוויזן אין טיר און איז שטיין געבליבן מיט איין פוס אין קיך,
מיטן צווייטן אין צימער ,ווארטנדיק ,װאָס די באלעבאָסטע ועט זאָגן,
| = --קום נאָר אהער!  ---האָט באפוילן פּערעלע.
|
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 -כ'האָב קיין צײַט ניט .בא מיר איז א וועש .זאָגט ,װאָס ווילט איר,באלעבאָסטע,
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כאסיע ,װאָס האָט שוין א פּאָר מינוט באטראכט די יעסוימע פון קאָפּ
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דערווארטע אנטדעקונג,

0

מיט דער װאָכערניצעס יעדער װאָרט האָט זיך פּערעלעס פּאָנעם גע-
ביטן ,דאָס בלייך ווערנדיק ,דאָס רויט װערנדיק ,דאָס אָנעמענדיק אן
אש-קאָליר .דער דרײיגאָרנדיקער גוידער האָט זיך געטרייסלט ,װפוּיעטשא,
איאבעטיק האָבן געציטערט ,זוכנדיק
און די פּוכקע געלע הענט פון ד
|
אָן װאָס אָנצוכאפּן זיך,
 -גאָט איז מיט אייך ,װאָס רעדט איר! סע-סע קאָן ניט זײַן-- ,האָבן געשעפּטשעט אירע בלוי-געװאָרענע ליפּן ,
|  -א-ידאי ,,טײַערינקע מײַנע! גיט נאָר א קוק אף איר טאליע ...אף
.
איר בוֹיךיי 
=  --איר ....איר .האָט א טאָעס -- ,האָט פּערעלע געמורמלט ,איינ-
גראָבנדיק זיך מיט אירע דערשראָקענע אויגן אין דעם מיידלס פיגור. ,
 -אײַ ,,סארא מאָדנער מענטש איר זײַט ,פּערעלע ,טײַערינקע!|=
|
|
גלייבט מיר ,ס'איז שוין נעענטער וי ווייטער...
פערעלעס אויגן האָבן זיך אײַנגעגראָבן אין דער יעסוימע ,אין איר
בויך .איר פּאָנעם האָט זיך אָנגעצונדן פון קאס .אױסגלײַכנדיק זיך ,האָט
|
זי ניט מיט איר קאָל א געשריי געטאָן:
 -אהער גיי; מויד! נעענטער צו מיר!די יעסוימע ,וועלכע האָט די גאנצע צײַט ,בייס די צוויי מיצװאָטני-
צעס האָבן זיך געשעפּטשעט צווישן זיך ,געשטאנען וי אף הייסע קוילן,
האָט א ציטער געטאָן ,װי מע װאָלט איר דערלאנגט מיט א בײַטש איבערן
פּאָנעם ,און כאפּנדיק זיך מיט די הענט דאָס פארן פארטעך ,דאָס פאר
דער פארקנעפּלטער קאָפטע ,געשטאנען אף איין אָרט ,װוי זי װאָלט צו-

|
געשמידט געווען צום דיל,
 --װאָס שטייסטו װי א סטױפּ? גיי אהער ,דו ,לײַדאצקע!  --האָטמיט א הייזעריקן פאלצעטל געשריִען פּערעלע גראָבער גוידער.
מיט א פלאמענדיק פּאָנעם און מיט אראָפּגעלאָזטע אױגן האָט די
יעסוימע געמאכט עטלעכע טריט6אוןאי זז געבליבן שטיין מיט א זײַט צו
דער באלעבאָסטע.
 --גיב זיך נאָר א קער צו מיר!  ---האָט פּערעלע באפוילן,
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דאָס מיידל האָט זיך ניט גערירט פון אָרט ,איר פּאָנעם האָט זיך פאר-
קרימט פון שמערץ און אירע אויגן זיַנען געלאָפן איבערן צימער ,וי
פארפאָלגט פון יאגדיהינט,
 -גיב זיך א קער צו מיר ,זאָגט מען דיר ,הולטײַקע דו איינע ,גאסן-מוֹיד!
 -אז א באלעבאָסטע הייסט ,דארף מען פאָלגן -- ,האָט מיט א זיסקעלכעלע און מיט א גיפטיק שמיכעלע אריינגעשטעלט די ואָ-
כערניצע,
די יעסוימע איז וי פארשטיינערט געװאָרן .בלויז אירע הענט האָבן
אָן אופהער זיך באוועגט אונטערן פארטעך .מע האָט געקאָנט הערן ,וי
אירע פינגער קנאקן .פּערעלע האָט זיך אופגעהויבן פון קאנאפּע ,אין
צוגעגאנגען צו דער ישסוימע און האָט מיט קויעך א ריס געטאָךפון איר
דעם פארטעך.
דאָס מיידל האָט אופגעהויבן די הענט צום פּאָנעם ,װי זי װאָלט זיך
געשיצט פון א קלאפּ ,דערנאָך האָט זי זיי האסטיק אראָפּגעלאָזט אפן
בויך ,ווידער אופגעהויבן די הענט און ,פארדעקנדיק דעם פּאָנעם ,מיט
|
אעוויין ארויסגעלאָפן פון צימער- ,
ג

דרייצן יאָר האָט זיך קיינער ניט דערמאָנט אָן דער יעסוימע .א סאך
האָבן אפילע ניט געװוּסט ,צי לעבט נאָך ;דאָס קאָהאָלשע קינד" ,װאָס
האָט פארלאָרן טאטע-מאמע אין איין װאָך .בלויז די פילצאָליקע באלע-
באָסטעס ,בא וועלכע זי האָט די אלע יאָרן געניאנטשעט קינדער ,גע-
שײַערט דילן ,געוואשן װועש ,האָבן פניאטרגעסן ,אזהאלטנדיק בא זיך
די אָרעמע יעסוימע ,טוען זיי א גרויסע מיצווע .איצט אָבער ,ווען מיט
דער יעסוימע האָט פּאסירט אן אומגליק ,האָכן אלע זיך דערמאָנט ,אז
זיי זײַנען אירע אָפּעקונעס און זײַנען גרייט געווען-צו באשטראָפן די
ליַדאצקע,
קאָשערע נעשאָמעס האָבן געהאלטן ,אז ,אוא מויד דארף מען אָנ"
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לערנען ,ס'זאָל זײַן אמוסער פאר אנדערע" .כאָשעװע באלעבאטים האָבן
זיך געווונדערט איבער דער גהעפקיירעס פון הײַנטיקער יוגנט" .יונגע
באָכערים האָבן געװאָלט א קוק טאָן, ,וי זעט זי אויס ,די כעוורעט",
און ,לײַטישע מיידלעך" האָבן געכיכיקעט אין חויפן און געברענט פון
נײַגער; :װאָס װעט איצט טאָן די יעסוימע".
נאָר ווען דער ערשטער קאס אף דער ,חולטײַקע* איז אריבער ,האָט
דער פּראָסטער אוילעם גענומען טראכטן ,וויאזוי קאָן מען העלפן דער
יעסוימע,

|

 --װאָס ווילט איר  --א יעסוימע ,נעבעך ,אונטער טאטע-מאמעסהאזשגאַכע װאָלט מיט איר אזוינס ניט פּאסירט,
 --װואָדען ,אָן האזשגאָכע ,אָן האדראַכע ,נעבעך ,א סאך דארף אןעלנטע נעשאָמע אראָפּגעפירט צו ווערן פון גלײַכן וועג?,.
 -קױידעמקאָל דארף מען דערגיין ,ער איז שולדיק אין איר אומ-גליק און באװאָרענען ,ער זאָל צודעקן די שאנד --- ,האָט ארױיסגעזאָגט
זײַן מיינונג מאָטיע דער שמיד,
 --צווינגען דעם הולטײַ טייקעף גיין מיט איר אונטער דער כופּע! --האָט אונטערגעהאלטן עליע דער קאָלעסגיק.
 --אוב ער'ט ניט ועלן ,איז הענט און פיס אים אויסדרייען-- ,|
האָט צוגעגעבן יעכיעל דער באלעגאָלע,
 -מירן ניט דערלאָזן איזדיעקעווען זיך איבער אן אָרעמער יעסוימע! -איר מיינט ,אז זי איז שולדיק? װאָס ווייסט א נאריש מיידל?.עפשער האָט זי דאָרטן עפּעס א הולטײַ גאָר פארגוואלדיקט? /
 -פארגוואלדיקט ,ניט פארגוואלדיקט ,לאָמיר נאָר אופזוכן דעםלײַדאק ,װעט ער בא מיר גיין אין שפּאן װי אן אונטערגעשמידטער-- ,
האָט פארזיכערט בערל דער באלעגאָלע,
אילע באשולדיקט ,אזוי האָט איצט יעדערער
פּונקט וי פריִער האָבן ז
זיך באמיט אויסצוגעפינען א זכוס פאר דער יעסוימע און העלפן איר װי

װײַט מע קאָן.

|
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|

 -אלע אומגליקן נעמען זיך פון גרוניע דער באבקע --- ,האָט עמע"צער אונטערגעזאָגט.
גרוניע די באבקע  --די הייבאם  ---האָט זיך געשפּײַזט ניט אזויפיל
פון איר ;אקושערסטווע" ,וי פון איר ,קלוב" :שאבאָסים און יאָמטויוים
פלעגן צו איר אין שטוב זיך אופקלײַבן באָכערים און מיידלעך פון
פּראָסטן פאָלק פריילעך פארברענגען די צײַט,
דער ארײַנגאנג אין גרוניעס קלוב איז געווען פרײַ .זי האָט היפש
געלייזט פון אירע קליענטן פאר סעמעטשקעס ,טרוקענע באָב און ארבעס,
זשוראווינעס ,װײַנפערלעך ,אגרעסן ,געזײַערטע עפּל ,עפּל-קוואס און ניט
געשטערט זיי צו פארברענגען װי זיי געפעלט :שפּילן אין קאָרטן ,טאנצן
און פארװײַלן זיך װי װער ס'האָט געװאָלט .װאָס מע האָט ניט געדארפט
זען ,האָט גרוניע ניט געזען .און וי אלעמאָל ,ווען מיט א מיידל האָט פּא-
| סירט אן אומגליק ,האָט מען אויך איצט געװוּסט ,אז די שפּורן דארף מען
זוכן אין גרוניעס ;קלוב",
לאנג זוכן דעם שולדיקן אין דער יעסוימעס שאנד האָט מען ניט גע-
|דארפט .טאקע אליין פון גרוניען איז מען דערגאנגען ,אז דער שולדיקער
אין דער יעסוימעס אומגליק איז דער פּײַקלער פון דער צווייטער ראָטע
קונין ,וועלכער האָט זיך שוין לאנג געשאדכנט צו דער יעסוימע און צו-
געזאָגט כאסענע האָבן מיט איר ,וי נאָר ער װעט ענדיקן דינען,
ביז מיליטער-דינסט האָט קונין ,אדאמסקער שנײַדער ,געארבעט אין
דער גובערניע-שטאָט .איצט האָט ער אין זײַן פרײַער צײַט באנייט די
אָפּיצערישע װײַבער און ניט שלעכט פארדיגט,
קונין האָט שטענדיק געהאט א פרײַען רובל אין קעשענע ,געפראנטע-
וועט אין א מונדיר ,איבערגענייט פּונקט אף זײַן מאָס ,אין אייגענע כראָ-
מאָװוע שטיוול און אין אן אייגענער סאָלדאטסקער היטל .געשמירט זיך
די שווארצע ווענצעלעך מיט ,פיקסיטואר" ,און ,אװעקלאָזנדיק זיך א
שאבעס באטאָג אין ,קלוב" ,האָט ער זיך א ביסל באשפּריצט מיט פּאר-
פום ,פאטשולי",
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קונין איז געווען דער בעסטער שפּילער אף א הארמאָניקע ,דער בעס-
טער זינגער פון הארץ-שטשיפּענדיקע ליבע-לידער ,דער בעסטער טענ-
צֶער פון קאדרילן ,פון פּאָלקעס און קאזאטשקעס,
(ניט איין מיידלש הארץ האָט געצאפּלט פארן שיינעם פּײַקלער,
נאָר זײַן הארץ האָט מער װי אלע אנדערע געװוּנען די יעסוימע ,װאָס
האָט ,בישטיקע פון דער באלעבאָסטע ,אָנגעהויבן קומען אין גרוניעס
קלוב  ---דאָס איינציקע אָרט ,װוּ זי האָט זיך געפילט וי א גלײַכע צווישן
גלײַכע ,װוּ זי האָט דאָס ערשטע מאָל אין איר לעבן געהערט ,אז זי איז
יונג און שיין ,און װוּ זי האָט דערפילט ,אז זי געפעלט ,וו מע האָט געד
זוכט איר נאָענטקײַט,
| אליין קונין האָט ,צו גרויס קינע פון אלע אנדערע מיידלעך ,געלערנט
די יעסוימע טאנצן קאדרילן און לאנסעען ,באשאָטן זי מיט איידעלע קאָמ-
פּלימענטן ,פון וועלכע איר פּאָנעם איז באגאָסן געװאָרן מיט רױטקײַט,
ער האָט געשװאָרן ,אז אויב זי װועט מיט אים ניט כאסענע האָבן ,באלד
וי ער װעט פארענדיקן דינען ,װעט ער מיט זײַן אייגענער שנײַדערשער
שער זיךאופּשנײַדן דעם בויך ,אָדער ער װעט ,פון גרויס פארצווייפלונג,
דערהארגענען דעם פעלדפעבעל,
 -אויב דו װילסט ניט ענטפערן אף מײַן ליבע ,איז מיר .שויןאלציינס :אף קאטאָרגע איז אף קאטאָרגעו . -
און די יונגע אומגעניטע יעסוימע האָט באשלאָסן בעסער {ענטפערן
אף זײַן ליבע" ,איידער זען איר געליבטן מיט אן אופגעשניטענעם בויך,
אָדער דערלאָזן ,אז ער זאָל צוליב איר ,א געשמידטער אין קייטן ,אוועק
אף קאטאָרגע...
| סײַװיסײַ ענדיקט ער דאָך באלד דינען און זיי וועלן באסענע האָבן..
אויסגעפונען דעם שולדיקן ,האָט מען אים טייקעף גענומען א אפן צימבל,
| = גרוניע די באבקע ,וועלכע האָט שטענדיק
זי הייבט קלוימערשט

געמאכט

דעם אָנשטעל ,אז

ניט אָן צו וויסן ,װאָס בא איר אין שטוב טום זיך,
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האָט זיך איצט דערשראָקן
 ,מע זאָל איר ניט באשולדיקן אין פארנארן
מיידלעך און ברענגען זיי
צ
ו
ז
י
נ
ד
,
האָט זי העכער פון אלעמען געפאָדערט,
מע זאָל צווינגען דעם לײ
ַ
ד
א
ק
צ
ו
ד
ע
ק
ן
ד
י
ש
א
נ
ד
פון דער אָרעמער ,עלנטער
יעסוימע ,נעבעך.
|
זי האָט ארויסגערופן
צו זיך קונינען  --קלוימערשט ,די יעסוימף
ווארט אף אים .נאָר אָנש
טאָט דער יעסוימע האָבן אף אים געווארט אפּעץ-
טראָפּסים פון דער יעסוי
מע :זעליק דער קאָלעסניק ,פּייסי דער טרעגער,
טעוויע דער בלעכער ,מא
ָטיע דער שמיך און דער יונגער באלעגאָלע
יעכיעל  --אלץ מענטשן ,װ
אָס האָבן פײַנט א סאך צו ריידן און מיט ווָֹל-

כע מע קאָן קיין קאטאָוועס ניט טרײַבן,.

|

דערהערט ,אין װאָס מע
באשולדיקט אים ,איז דער גלענצנדיקער קא"
וואליער בלייך געװאָרן ,וי
ק
א
ל
ך
,
נאָר באלד איז ער צו-זיך געקומען און
כוצפּעדיק א זאָג געטאָן;
|
 --װאָס עפּעס איך?ק
נ
א
פ
ּ
ב
א
ָ
כ
ע
ר
י
ם
האָבן זיך ארום איר געדרייט?
א פראסק אין פּאָנע
ם
פ
ו
ן
מ
א
ָ
ט
י
ע
ס
ש
מ
י
דערישער האנט איז געווען דער
איבערצײיגנדיקסטער
ע
נ
ט
פ
ע
ר
א
ף
ד
ע
ם
פ
ּ
ײ
ַ
ק
ל
ערס פרעכע רייד,
 -האָסט נאָך די האָזע צו טרײיבן רעכילעס אף דעם אומגליקלעכן
מיידל ,הולטיי דו איינער! מירן
ד
י
ר
װ
ײ
ַ
ז
ן
,
ו
י
צ
ו
פ
א
ר
פירן ערלעכע ייִדישע
טעכטער ,טענצערן .
|
|
 -דויסט געמיינט ,א יעסוימע ,אין העפקער די ועלט ,ניטאָ ווער
ס'זאָל זיך פאר איר אָנעמען?
 --האָט אונטערגעהאלטן פּייסי דער טרע-גער -- ,גיין ,ברודערקע ,האָסט
א טאָעס געהאט! װעסט האָבן צו טאָן מיט
אונדז װועסטן,
'
 -בעסער
ג
י
י
א
י
ן
ש
פ
ּ
א
ן
מ
י
ט
ג
וטן -- ,האָט יעכיעל דער באלעגאַלע
אים געייצעט
,
א
ו
ן
א
ו
ב
ד
ו
ו
ו
ע
ס
ט
ז
י
ך
בריקעווען ,וועלן מיר דיר הענט
און פיס אויסדרייעך!.
 --מירן גיין צום ראָטנע קאָמאנדיר .װועלן מיר גיין ,צום בריגאדנעם,
ביזן סאמע פּאָלקאָװניק דערשלאָג
ן זיך ,און אן אָרעמע יעסוימע וװועלן מיר
ניט
לאָזן באאוולען ,פארשטייסטו ,צי גייןף -
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מאָטיע דער שמיד האָט זיך געהאט זײַן אייגענע מיינונג;
 -װאָס טויגן אונדז פּאָלקאָװניקעס ,צו װאָס דארפן מיר גענעראלן..ער'ט בא מיר ניט גיין  ---ער'ט לויפן מיט דער יעסוימע אונטער דער
|
כופּע,
דער בראווער פּײַקלער האָט גלײַך פארלאָרן דעם גאנצן קוראזש,
ווישנדיק דאָס בלוט פון מויל און נאָז ,האָט ער געבעבעטשעט:
 -װאָס ווילט איר פון מיר האָבן װאָס? איך קלײַב זיך דען ווארפן זי? -מאָרגן אונטער דער כופּע ,הײַנט! אי ניקאקיך!  ---האָבן עטלעכעמיטאמאָל אונטערגעכאפּט,
א בלייכער ,מיט א געשװאָלענער ליפּ און מיט פארגליווערט בלוט אף
די ווענצעלעך איז אין קונינען װײיניק-װאָס פארבליבן פון דעם פראנטע-
וואטן פּייַקלער,
צוגעשפּארט צו דער וואנט ,האָט ער זיך געדרייט אף אלע זײַטן ,זוכנ-
דיק עפּעס אן אויסוועג.
 -איך זאָג זיך דען אָפּעט כאסענע האָבן מיט איר? לאָזט מיר נאָרפארענדיקן װאיענע סלוזשבע ...אײַנאָרדענען זיך...
אזוי? פארענדיקן װאיענע סלוזשבע ,און דערנאָך  --זוך מיך ,כאפּ
=
|
מיך?! דאָס מיינסטו?!
 -און װאָס זאָל דערװײלל טאָן די יעסוימע ,נעבעך? ווּ זאָל זי זיךדערווייל אהינטאָן מיט איר בויך װוּ?
 --גענוג צו ריידן --- ,האָט פעסט א זאָג געטאָן מאָטיע דער שמיד--- .מאָרגן שטעלן מיר א כופּע ,און שויףא -
נאָך די פּענעמער פון דער יעסוימעס אפּעטראָפּסים האָט קונין געזען,
אז אויב ער ווצט זיך װײַטער דינגען ,קאָן ער מער װוי פרישע פּעטש פון
|
זיי ניט דערווארטן,
 -כ'װאָלט געשטעלט א כופּע כאָטש מאָרג -- ,האָט ער גע-שטאמלט -- ,נאָר מיט װאָס װעל איך שפּײַזן די װײַב? איך בין דאָך א
סאָלדאט ...און אכאסענע פראווען קאָסט דאָך אויך געלט ...איך האָב ניט
א גראָשן בא דער נעשאָמע...
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 -דאָס איז עפּעס אנדערש .גלײַך געדארפט אָנהייבן דערפון .געלטאף אײיַנאָרדענען זיך א שטיקל באלעבאטישקײַט וועלן מיר צונויפקלײיַבן,
און א כאסענע וועלן מיר אויך פּראווען װי ס'געהער צו זײַן .מיר'ן א
יעסוימע ,כאָלילע ,ניט פארשעמען ,נאָר לייקענען שטיין און ביין ,זנאט
ניע זנאיז אי וועדאט ניע וועדאיוּ  --דאָס ,ברודערל ,װעט בא אונדז
ניט גיין,
נאָך א קורצער דינגעניש איז אָפּנעמאכט געװאָרן ,אז דער קאלע װועט
מען געבן קאן קערבלעך נאדאן ,און װוי נאָר עס װעט צוזאמענגעקליבן
ווערן די הונדערט פופציק רובל ,װעט מען גלײַך שפּילן א כאסענע --
אויך אף קאַהאָלשן כעזשבן,
ס'איז באשלאָסן געװאָרן ,אז די כאסענע זאָל זײַן אשטילע ,אזא כא-
סענע איז דאָך בלויז לײַטיש געלעכטער ,איז צו װאָס פארשאפן דער
אָרעמער יעסוימע איבעריקע ביזיוינעס?.
פונדעסטוועגן האָט צו דער שטילער כופּע זיך אופגעקליבן א היפּשער
אוילעם,
פּערעלע גראָבער גוידער האָט געשפּילט די ראָליע פון דער
ערשטער מעכוטענעסטע פון דער קאלעס צאד ,אן אויסגעפוצטע אין א
שווארצער זײַדענער קלייד ,האָט זי א האלב-טרויעריקע ,א האלב-פריי-
דיקע זיך געדרייט צווישן די געסט און פרום געזיפצט:
 -א דאנק זײַן ליבן נאָמען ,װאָס איך האָב דערלעבט פירן די אַרעמעיעסוימע אונטער דער כופּע ..וויפל געזונט האָט עס מיר אָפּגע-
קאָסט!..
| =  --מיר ווייסן ניט װאָס?  ---האָבן װײַבער געשאַקלט מיט די קעפּ--- .
|
איר זײַט דאָך איר געווען װוי א לײַבלעכע מאמע...
 -האלעוויי זאָל איר בא איר מאן זײַן ניט ערגער ,װי באפּערעלען.
4

 -זי דארף טאָג און נאכט דאנקען פריִער גאָט ,דערנאָך פערעלעןװאָס ס'האָט זיך אזוי אױיסגעלאָזט...
| = --ווען ניט פּערעלע ,זאָל לעבן ,װאָלט זי געבליבן בלויז.באם פּראָ-
צענט פון דעם שאָלטיק -- ,האָט יעדערע פון פּערעלעס פרײיַנט זיך בא"
מאייטבערצושטײיגן די אנדערע אין שװאָכים פאר פּערעלען-.
כאסיע די װאָכערניצע ,אויך אן אױיסגעפּוצטע יאָמטעװדיק ,מיט א
שווארצן זײַדענעם טיכל איבערן שווארצן שײַטל און מיט א שנירל
פּערל  --א ניט אויסגעקויפטער מאשקן פון א באלכויוו  ---אף איר
צעקנייטשטן האלדז ,האָט בעאריכעס דערציילט ,װאָס פאר א טײַער הארץ,
װאָס פאר א גאָלדענע נעשאָמע פּערעלע ,זאָל לעבן ,פארמאָגט;
 --איר ווייסט ,אפּאָנעם ,ווער פּערעלע איז?  --האָט זי פּאװאָלינקעאון פאָרזיכטיק געציילט די .ווערטער ,וי זי װאָלט געציילט געלט ,װאָס
אירע באלכויוועס ברענגען איר אָפּ -- ,איר ווייסט ,אפּאָנעם ,װאָס פאר
א צאדייקעס עס גייט צווישן אונדז ארום? זאָלן מײַנע סאָנים אזוי לעבן,
וי מע װאָלט איצט געשפּילט א כאסענע ,ווען ניט פּערעלע ,זאָל לעבן!..
איר פארשטייט ,טײַערינקע מיינע?
פילנדיק ,װאָס פאר א רוישעם איר מייסע װעט מאכן ,האָט זי ,וי איר
געװױינהײַט איז ,א װויש געטאָן מיטן גראָבן און צײַג-פינגער די דינע
לִיפּן -- ,איר פארשטייט ,טײַערינקע? איז זיך דער כאָסן מעיאשעוו :ער'ט
ניט גיין צו דער כופּע ,קאָלזמאן מע װעט אים ניט אוועקלייגן אפן טיש
די צוגעזאָגטע קאן קערבלעך נאדאן ,ס'פארשטייט זיך ,אלע אין איין קאָל;
;ניין און נייף!* מע קאָן ,הייסט עס ,אזא סוויסטון קיין קאָפּעקע ניט גע"
טרויען ,קאָלזמאן ער'ט דער יעסוימע ניט צודעקן דעם קאָפּ .נאָר דאָ האָט
זיך פּערעלע ארופגעװאָרפן אף זיי :גאזלאָנים ,אכזאָרים! װאָס האָט איר
צו דער אָרעמער יעסוימע ,נעבעך? פארװאָס צאפּט איר זי דאָס בלוט? ..זי
װעט זיך דאָך ,כאָלילע ,א מײַסע אָנטאָן ,ווען ס'וועט מאָרגן די כאסענע
ניט זײַן! ..און האָט זיי דערלאנגט ,און דערלאנגט, :די מינוט זאָלט איר
אים ארײינטראָגן געלט! איז ניט קאן קערבלעך ,איז כאָטש א הונדערטער,
און זאָל נעמען א סאָף צו דער יעסוימעס יעסורים!*.,
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 -איי ,איי ,איי!  --האָבן די װײַבער געטשמאָקעט מיט די ליפ -און מ'האָט אריינגעטראָגן? --נאָך וויָאזוי! אָפּגעצײלט א מייע און איבערגעגעבן דעם כאָסן פוןהאנט צו האנט .פּערעלע האָט אָרעװו געווען פארן הונדערטער,, ...טאָמער
װאָס ,באצאָל איך ,זאָגט זי ,ביז דער לעצטער קאָפּעקע" .אז איך זאָג אײַך,
א גאָלדענע נעשאָמע ,א צאדייקעס!  ---האָט זי זיך צעריסן אין ששּאֲפִּים
פאר פּערעלען ,וי יענע װאָלט דערביי ניט געווען.
פאר אן אונטערפירערקע איז באשטימט געװא
ָ
ר
ן
א
צ
ו
ו
י
י
ט
ע
ק
א
ַ
ש
ערע
! נעשאָמע  ---ציוויע די באבקע,
בא איר אין שטוב האָט געדארפט אײַנשטיין דער כאָסן ,ביז ס'וועלן
קומען די אונטערפירער אָפּצופירן אים צו דער קאלע און פון דאָרטן --
אונטער דער כופּע,
צו ציוויען אין שטיבל האָבן זיך פארזאמלט אלע איבעריקע מעכוטאָ-
נים ,װאָס האָבן זיך אָנגענומען דער יעסוימעס קריוודע,
ס'איז געקומען פּייסי מיט זיינע זין ,אלע איינס אין איינס גיבוירים,
ס'איז געקומען דער צווייטער מעכוטן  --טעוויע אין א גײַער קאַרטענער
קאפּאָטע ,א שטייפע ,וי זי װאָלט געווען געמאכט פון בלעך .עס זײַנען
געקומען זעליק דער קאָלעסניק און מאָטיע דער שמיד ,ביידע מיט אויס-
געשײַערטע פּענעמער ,וי פון באָד ארויס .װי א נאָענטער מעכוטן פון
דער קאלעס צאד איז געקומען יעכיִעל באלעגאָלע אין שטיוול ,אויסגע-
שמירטע מיט דזעגעכץ,
סאמע אױבנאָן זײַנען געזעסן כאַשעװע באלעבאטים ,װאָס האָבן זיך
באטייליקט אין צונויפקלייבן דעם נאדאן פאר דער יעסוימע .זיי האָבן
געפירט צװישן זיך א שטיקל שמועס :אפריער קינמאָל פון אועלכע
כאסענעס בא ייִדן ניט געװוּסט, -- "..מ'נא ,װאָס זאָל מען טאָן? א
יעסוימע!"...
 -פארװ
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אָ?  ---האָט ,אקוק געבנדיק אפן
זייגער ,געפרעגט איינער פון די כאָשעװע כאסענע-געסט,
 -יאָ ,ער'ט שוין לאנג געדארפט זײַן דאָ,49

 -ער איז דאָך א סאָלדאט ,ניט קיין פרײיער מענטש -- ,האָט זעליק!געפּרוּווט געפינען א זכוס אפן כאָסן,
 -און די קאזארמע איז הינטער שטאָט -- ,האָט אונטערגעהאלטןיעביעל.

|

ס'האָט געשלאָגן זיבן אזייגער ,אכט ,נײַן ,און דער כאָסן איז נאָך אלץ
ניט געווען .דער אוילעם האָט אָנגעהױבן ווערן אומרויק,
 -די מײַטע הייבט מיר אָן ניט צו געפעלן -- ,האָט עמעצער בא"מערקט.
 --מע קאָן דאָך ניט זיצן ביז האלבער נאכט און ווארטן אף אים-- ,האָט א ביסל רוגזעדיק א זאָג געטאָן רעב שימעלע דער שניטקרעמער,
 --ניין ,בעעמעס! ווען די קאלע װאָלט ניט געווען קיין קיילעכדיקעיעסוימע און ווען ס'װאָלט זיך מיט איר ניט געמאכט אזא מיִעסע מײיסע,
װאָלטן מיר ,אפּאָנעם ,דאָ געווען מעכוטאָנים אף אזא כאסענע?
 --בעקיצער ,מע דארף געװאָרע וערן ,װאָס איז די מײַסע ,פארװאָס|
איז ער נאָך ניטאָ,
 --יעכיעל!  --האָט א רוף געטאָן מאָטיע -- ,לאָמיר אָקאָרשט א|
שפּרײַז טאָן אין די קאזארמעס!
 -טאָמער לאָזט ער זיך בעטן ,איז ברענגט אים אונטער די הענטע-לעך -- ,האָט געייצעט טעוויע,
 ---זײַ רויק ,ער וועט בא אונדז גיין ,װי א צוציקל!

װאָס לענגער די שליכים האָבן זיך ניט אומגעקערט,
געדולדיק און אומרויק זײַנען געװאָרן די מעכוטאָנים,

אלץ מער אומ"
|

 --װאָס האָט געקאָנט פּאסירן?עטלעכע מאָל איז מען געקומען צו לויפן פון פּערעלען ,װוּ ס'איז איינ"
געשטאנען די קאלע ,דערוויסן זיך ,פארװאָס פירט מען ניט דעם כאָסן.

עלף אזייגער איז געקומען פּערעלע אליין,
0

 -כ'וועל דאָס ניט אויסהאלטן!  --האָט זי געטײַנעט -- .די קאלעהאָט שוין דרײַ מאָל געכאלעשט ...און איין גאָט ווייסט ,װאָס ס'איז געװאָרן
מיט דעם הונדערטער ,פאר וועלכן איך האָב אָרעו געוועך...
ערשט ארום האלבע נאכט האָבן זיך די שליכים אומגעקערט,
בא דעם ערשטן קוק אף זיי האָט מען גלײַך געזען ,אז זי האָבן קיין
גוטע בסורע ניט געבראכט,
פארשפּריצטע מיט בלאָטע ביז די גארטלען ,האָבן זיי זיך מיד אראָמ-
געלאָזט אף די בענקלעך און ,װישנדיק די פארשויצטע פּענעמער,
שװײַגנדיק געקוקט איינער אפן צווייטן,
 -נו ,דערצייל ,יעכיעל!  --האָט אָפּציַענדיק דעם אָטעם ,געזאָגט|
מאָטיע,
| --בעסער דערצייל דו ,מאָטיע,
 --װאָסי דאָ פאראן װאָס צו דערציילן -- ,האָט נאָך א רעגע שווייגן,מיט א זיפץ א זאָג געטאָן מאָטיע --- .ניטאָ קיין כאָסן!
 -װאָס הייסט ניטאָ קיין כאָסן?!  --האָבן עטל
ע
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אָפּגערופן,
 -אנטלאָפּן דער כאָסן!  ---האָט יעכיַעל געענטפערט ,איידער מאָטיעהאָט נאָך צײַט געהאט אָפּצורופן זיך מיט א װאָרט,
 -װאָס הייסט אנטלאָפן? ווען ,ויאזוי אנטלאָפן!  ---האָבן זיך פון|

אלע זײַטן געשאָטן פראגן,

 -לאָזט מיך דערציילן -- ,האָט געפאָדערט מאָטיע --- ,איך וועלדערציילן פּאָ פּאָריאדקו ,קעסיידער,
 -זאָל שוין איינער פון אײַך דערציילף  --האָבן די געסט גע-ש!ריַען --- .דאָס האָט איינער געװאָלט ,דער צווייטער זאָל דערציילן ,דאָס
לאָזן זיי איינער דעם אנדערן א װאָרט ניט אויסריידן .רעדט איינער!
 -מיר קומען אין קאזארמע -- ,האָט יעכיִעל אָנגעהויבן --- ,אוןפרעגן? :באראבאנשטשיק קונין איזשדעס"? ענטפערט מען אונדז, :נאָך
נעכטן אָטלוטשאיעט זיך אין שטאָט",
1

איז אונדז די מײַסע גלײַך ניט געפעלן; װאָס עפּעס ערעוו כופּע אין
שטאָט? און אין שטאָט האָט ער זיך דאָך ניט באוויזן...
 -און אף וי לאנג איז ער אָפּגעלאָזן געװאָרן אין שטאָט?  ---פרעגאיך; .ביז הײַנט --- ,ענטפערט מען אונדז -- ,א פעטער בא אים גע-
שטאָרבן ,האָט ער געבעטן אָפּלאָזן אים אף דער לעװײַע" .דאָ האָט אונדז
באלד א שלאָג געטאָן אין קאָפּ :וועלכער פעטער ,וועלכע לעווייע? ..זאָג
איך :ג,אָספּאָדין פעלדפעבעל ,גיט א קוק ,איך בעט אײַך ,אין זײַן סונ"
דוקל",..
 -דאָס האָב איך געזאָגט -- ,האָט מאָטיע איבערגעשלאָגן, --לאָז אָפּעט!  ---האָט יעכיעל אומגעדולדיק א מאך געטאָן מיט דערהאנט --- .װײַל ,זאָג איך ,גאָספּאָדין פעלדפעבעל ,ער האָט ניט קיין פעטער
און קיינער איז בא אים אין שטאָט ניט געשטאָרבן .דאָ איז עפּעס א
שווינדלעריי, ...װאָט קאק --- ,זאָגט דער פעלדפעבעל -- ,אזא געשיכטע!
אָט וועלן מיר באלד א קוק טאָז".
 -ער עפנט אוף דאָס קעסטל  ---ליידיק --- ,האָט מאָטיע ארויסגע-כאפּט בא יעכיעלן דעם סאמע צימעסדיקן סאָף,
ווארפנדיק אף מאָטיען א בייזן בליק ,האָט יעכיעל איבערגעכאזערט:
 -דער פעלדפעבעל האָט אופגעעפנט דאָס קעסטל ,ער זעט :דערסונדוקל איז פּוסט!.
 --פּריִער צוביסלעך אלץ ארױסגעטראָגן/ -- ,האָט מאָטיע זיך ניטגעקאָנט אײַנהאלטן,
 --אנטלאָפן פון פּאָלק!  ---האָבן אלע אין איין קאל.אויסגערופן,|
 --אנטלאָפּן דער כאָסן!  ---האָט יעכיעל פארפּינקטלעכט. -דער פעלדפעבעל האָט טאקע אזוי געזאָגט :פאָן וו'בענאך ,סוקיןסין!*  ---האָט מאָטיע ארײיַנגעשטעלט- ,
מענטשן האָבן שװײַגנדיק געקוקט איינער אפן צוייטן און געשאָקלט
מיט די קעפּ :װאָס א הולטיי קאָן...
דער אוילעם האָט שטילינקערהייט אײנציקװוײַז גענומען ארויסרוקן
זיך פון שטוב,
'
2

איין פּערעלע בלויז האָט געבראָכן די הענט און שיר ניט געוויינט:
 --הונדערט קארבן! פארפאלן מיינע הונדערט רובל! זיי וועלן דאָךמיר לעבן ניט לאָזן ,איך זאָל זיי אומקערן די הונדערט רובל .כ'האָב דאָך,
נארישע ייִדענע װאָס איך בין ,אָרֹעװו געווען פאר די הונדערט רובלי.
געקראָכן מיט א געזונטן קאָפּ אין א קראנקער בעט ..,גאָט מײיַנער ,הונ-
|
דערט רובל ,הונדערט בלוטיקע קארבן!..
115

א בריוועלע דער טאַכטער

אלקע ,א ייִדענע ,װאָס האנדלט זומער מיט 
גרינע עפּעלעך און ווינטער  ---מיט געפרוי-
רענע עפּעלעך ,האָט זיך שטענדיק באקלאָגט,
װאָס איר באסיעכידע ,איר איינציק אויג פון

 --װאָסגראפיניע ,אז
די אויגן מיטן
אפילע די
פרייען זי ניט.

קאָפּ ,איז פארװאָרפן אֹף יענער זײַט יאם --
אזש אין דער װײַטער אמעריקע.
איז די פולע ,װאָס זי איז דאָרטן ,קיין אײַנהאָרע ,א גאנצע
מיינע אויגן זעען דאָס ניט?  --קרעכצט מאלקע ,וװוישנדיק
ברעג פארטעך.
צענרובלדיקע ,װאָס די טאָכטער שיקט איר יעדן כוידעש,
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 -כ'װאָלט בעסער איין מאָל געװאָלט זען דעם ליכטיקן פּאָנעםיאירן ,איידער צען מאָל קריגן געלט .כ'שרייב איר, :טאָכטער מיינע,
,יבע
שיק מיר בעסער דײַן בילד אָנשטאָט געלט" .ענטפערט זי מיר :ל
מוטער ,מיט א פּיקטשע װעסטו גיט זאט זײַן" ..,מיינט איר ,זי האָט מיר,
פונדעסטוועגן ,ניט געשיקט א פּיקטשע ...מיר פאר איר ,װאָס פאר א
ליכטיק פּאָנעם זי האָט!
מאלקעס איינציקע נעכאָמע זײַנען די בריוו ,װאָס קומען איר אַן פון
דער טאָכטער .שרײיבן שרײַבט זי ניט אָפּט .אין אמעריקע איז קיין צײַט
ניטאָ צו שרײיבן .מע איז שטענדיק ביזי און ביזי ,אף אמעריקאנישן
לאָשן  --שטארק פארנומען ,אָבער קלײַבט זי זיך שוין אויס שרייבן א
בריוו ,שרייבט זי אלץ גענוי :װי דער באָס  --אף זייער לאָשן דער
באלעבאָס  --איז צו איר בעסער װי צו אלע מיידלעך ,װי זי גייט נאָך
דער ארבעט שפּאצירן ,וי זי איז געווען אף א באל ,װי עס שאדכענען
זיך צו איר א סאך וווילע באָכערים  ---זי רופט זביאִ,יעס" ,װאָס פאר
א קלייד  --בא זיי רופט זיך עס ,דרעס"  --זי האָט זיך געמאכט און
|
װאָס פאר א הוט זי טראָגט,.
די בריוו לייענט מאלקען און שרײַבט אף זי אן ענטפער בעניע דער
|קלעזמער ,מאלקעס שאָכן פון קעגניבער ,ועלכן זי האלט פאר דעם
גרעסטן קענער ,װײַל ער לײיענט װי א וואסער און שרײַבט  --מיטן
אויג ניט צו כאפּן,
האָט אָבער בעניע דעם כיסאָרן ,װאָס ער אליין האלט פון זיך נאָך 
מער ,װי מאלקע האלט פון אים .די גאל קאָן פּלאצן ,איידער זי בעט
אים אײַן איבערלייענען איר טאָכטערס בריוו און ענטפערן אף
זי

באקומען א בריוו ,גייט זי אריבער צו רייזען די רויפעטע ,בא
וועלכער בעניע פארנעמט אן אלקערל ,און ,אױסציענדיק דעם האלדז,
פרעגט זי:
 -ער שלאָפט נאָך? --שוין אופגעשטאנען ,דער קאָלבאסניק!  --ענטפערט רייזל בע-8

קיוון הויך ,בעניע זאָל הערן .מאלקע רוקט ארײַן דעם קאָפּ אין טיר
פונעם אלקערל ,און ,מאכנדיק א כניפעדיק פּאָנעם ,ציט זי זיס:
 -א גוטינקן מאָרגן דיר ,בעניעלע! עפּעס זעט מען דיך ניט אףדער װײַסער וועלט...
 -פארבענקט זיך נאָך מיר? װאָס ,װײַטער א לעטער פון איערפיקטשע -- ,קרימט בעניע איבער איר טאָכטערס שרײיַבן.
 --גאָט צו דאנקען ,אָנגעקומען א בריוול .לייען נאָר אף טשיקאוועסאיבער ,בעניעלע ,װאָס שרייבט זי ,א געזונט אין אירע גלידער!.
 -פארשפּאָרט צו לייענען ,מינאסטאם ,װידער א באָי מיט אפיקטשע ,מיט א דרעס --- ...ווייסט שוין בעניע אף אויסװייניק,
 -נו ,נו ,גענוג דיר שוין כויזעק מאכן פון אן אלטער ייִדענע-- ,בעט אים מאלקע אין איין שרעק ,ער זאָל זיך ,כאָלילע ,ניט פארקא-
פּריזען ,װי עס טרעפט בא אים אמאָל ,און גאָר אָפּזאָגן זיך צו לייענען-- .
לייען איבער ,קרוין מײַנס ,און שרײַב מיר טאקע שוין אָן אן ענטפער.
|
|
זײַ א גוטער,
 -אזוי ,איבערלייענען און אָנשרײַבן? ..טאקע שוין אפן פלעקל?אנדערש ניט! װאָס מיינט איר ,מער האָב איך טאקע ניט װאָס צו טאָן,
וי נאָר לייענען און שרײיבן אײַערע בריוולעך ,הא?
 --בעניעלע ,טײַערינקער! װאָס האָט דאָס בא דיר פאר א װערט?איין מינוט ,ביסטו דאָך פארטיק,
בעניען איז געפֿעלן ,װאָס מע האלט אים פאר אזא גרויסן שרײַבער,
נאָר ער מאכט ,פונדעסטוועגן ,דעם אָנשטעל נאָך גרעסער.
 -טאקע? אין איין מינוט! איר מוזט ,אפּאָנעם ,מיינען ,אז א בריוושרייבן איז אלציינס װוי עפּעלעך פארקויפן .כ'װאָלט געװאָלט זען ,וי
איר וועט זײַן אבעריע און אָנשרײַבן א בריוול אין איין מינוט,
 -איך? װי קום איך? ע ,וװען איך האָב דײַן קאָפּ מיט דײַן פּען.כ'װאָלט יעדן טאָג געשריבן גאָלדעלען ,זאָל געזונט זײַן ,אבריוו אף צען
|
בויגן --- ,כאנפעט אים מאלקע,
 -ניט װייניקער ,װי צען בויגן? א יענטע בלײַבט א יענטע! --6

ווערט בעניע אין קאס ,לעמיי מאלקע מאכט די קונסט פון שרייבן פאר
אזא גרינגער זאך -- .איך קאָן קיין איין בויגן אויך ניט שרײיבן ,און
|
גייט אײיך געזונטערהייט,,
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שטיק ,נעמט זי זיך צו אים אף אן אנדער אויפן,
 -אוי ,בעניעלע ,ביסט דאָך גאָר ניט אזא שלעכטער ,װי דו מאכסטזיך ...איך גיי אנומלט ארײיַן צו מיילעך באנדורע ,הער איך ,װוי ער זאָגט
צו זײַן פּערלען, :אזא גאָלדענער באָכער ,װי בענדעטן ,װעסטו מיט
טויזנט קארבן נאדן ניט אופהייבן ...ווען איך האָב קויעך צו געבן אונד-
זער גיטעלען כאָטש א פינף הונדערט קערבלעך נאדאן ,װאָלט איך אים
שוין ארײַנגעכאפּט פאר א כאָסן...
בעניע ווייסט אפילע ,אז מיילעך באנדורע ,װאָס האלט די קאפּעליע,
רופט אים ניט אנדערש ,װי ;שיקער* און ,קאָלבאסניק" ,נאָר דאָך ווילט
זיך אים גלייבן ,אז מיילעך כאלעשט טאקע ארײיַנכאפּן אים פאר אן איי-
דעם ,און בעניע הירזשעט אזש פון סימכע:
 -אזוי האָט ער טאקע געזאָגט? הע ,הע ,הע!. -נאכעס זאָל איך אזוי אין דיר דערלעבן -- ,שווערט מאלקע--- .;ווען איך האָב אים פאר אן איידעם ,זאָגט ער ,װאָלט איך געװווסט ,אז
אונדזער גיטל װעט האָבן ברויט צו זאט און איבער הונדערט און צוואנ-
ציק יאָר וועט די קאפּעליע זײַן אין רעכטע הענט"..
|
 -מאלקע ,איר כאנפעט ניט?  --פאלט בענ
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 -גאָט איז מיט דיר ,בעניעלע ,װאָסער א מאָדנער מענטש דוביסט! ס'איז מיר עפּעס א נאפקעמינע? נאָר זאָל איך שוין אזוי דערלעבן
נאכעס פון מײַן גאָלדעלען ,זאָל געזוגט זײַן ,װי ער האָט וועגן דיר גע-
רעדט עפשער א האלבע שאָ נאָכאנאנד -- ,שווערט מאלקע ,ווינטשנדיק
אים אין הארצן, :זאָל דיר נאָר מעקוּיעם ווערן כאָטש א צענטל פון די
קלאָלעס ,װאָס ער האָט אין דיר ארײַנגעלייגט ,טאטע זיסער ,װועל איך
ניט דארפן אָנקוקן דײַן טרייפענעם פּאַנעם"...
57

 --און מיר אין די אויגן װעט ער קיינמאָל א גוט װאָרט ניט זאָגן,|
די באנדורע ,א רועך אין זײַן טאטנס קינדער אריין!
 -בעקיוון ,בעניעלע ,בעקיוון -- .,שמועסט אים אײַן מאלקע-- ,ער וויל ,דו זאָלסט צופיל ניט האלטן פון זיך ,וועט אים ,מיינט ער,
גרינגער אָנקומען אריינכאפּן דיך פאר אן איידעם...
 -האָט ער טאקע געזאָגט :בעניע איז א װווילער יאט?  ---ווילט זיך|
אים נאָכאמאָל הערן ,װי מיילעך באנדורע האָט אים געלויבט,
 --אזויפיל גוטע יאָר מיר ,וויפל מאָל ער האָט דײַן נאָמען דערמאַנט! --און װאָס האָט זי געזאָגט ,די מארשאס ,דאָברוסקע? -זי? זי זאָגט :אוואדע װאָלט עס געווען א גליק ,א באָכער ,װי אסאָסנע ...און א געראָטענער :א נאָט אָנשרײַבן ,צי א בריוול  --איז עֶר
דאָך איין מאזיק...
 -װאָס דען? יאָלדן קענען עפּעס!  --װערט בעניע אף אן עמעסשטאָלץ בא זיך --- .מיר ,אז מיר גיבן זיך א זעץ אנידער ,ווערט בא אונדז
פארטיק א בריוול  ---איינס ,צווי?.,
זעט מאלקע ,אז די גינסטיקע מינוט איז געקומען ,מאכט זי ,װי
|
פארבײיגייענדיק:
 --כ'ווייס ניט װאָס? אין איינע פינף מינוט ווערט בא דיר פארטיקא בריוול צו מײַן גאָלדעלען,
 -א באטרעף א גרויסער! זאָגט מיר נאָר ,װאָס איר וילטשרייבן ,קאטעווע איך דאָס אָן אין איין מינוט,..
 -אזא יאָר אף מיר ,װאָס פאר א גאָלדענער באָכער דו ביסט ,בע-|
ניעלע ,נא ,נא ,שרייב טאקע אָןי.
ארויסשלעפּנדיק פון אונטערן פארטעך אן אופגעוויקלט בייגעלע פּא-
פּיר און קאאָנװערט ,װאָס זי האָט שוין לאנג געהאלטן אָנגעגרײט ,און
אויך.א פלעשל בראָנפן ,אָן וועלכן בעניע האָט זיך קיינמאָל ניט געזעצט
שרייַבן אירע בריוו ,רוקט זי ביידע זאכן צו צו אים און ווינטשט צו
נאָכאמאָל;
 --דינען זאָלן דיר די הענט דיינע ,טאטע זיסער!..8

 -נו ,פריער פון אלץ װועט מען ארײַנגיסן אין לאָמפּ --- ...בעניעגיט א זשליאָקע גלײַך פון פלעשל -- ,און איצט זאָגט ,װאָס איר ווילט.
שרייבן.
בא מאלקען ווערן די אויגן גלײַך פול מיט טרערן ,די נאָז װוערט
מיטאמאָל רויט און וי אָנגעשװאָלן .אונטערשפּארנדיק די לינקע באק
מיט איין פינגער און שאָקלענדיק מיטן קאָפּ ,הייבט זי אָן מיט א דין
קעלכל דיקטירן און זיפצן;
 ---מײיַן ליבע ,טײיערע

טאָכטערל גאָלדעלע ,לעב וויל ,אָמיין סעלאָ!

ערשטנס ,קום איך דיר צו מעלדן ,אז איך בין ,גאָט צו דאנקען ,אין
בעסטן געזונט ,דאָס נעמלעכע פון דיר צו האָרכן אף אימער און עוויגייי
די צען רובל ,װאָס דו האָסט מיר געשיקטי  .האָב איך מיט פיל גליק
דערהאלטן ,,,גאָט דיר געביי.
 -ווארט ,ווארט! זע ,װוי זי האָט זיך עס א ביסל צעלאָזט!  --האָט בע"ניע איר איבערגעשלאָגן אינמיטן --- ,איר מיינט ,אפּאָנעם ,ס'איז עפע-
לעך פארקויפן ..,לאָזט דעם אָסעם אָפּכאפּן,
און אָפּכאפּנדיק דעם אָטעם מיט נאָך א לאנגן זופּ פונעם פלעשל,
האָט ער איינגעסונקט די פעדער ,א װײַלע געדרייט זי איבערן פּאפּיר,
צוגרייטנדיק זיך צו אוועקצושטעלן דעם ערשטן אָס ,פון זיכערקיַט
וועגן האָט ער אויסגעטרונקען נאָך א ביסל און אופגעשריבן ;צו מיין
פיל געליבטער און האָכגעשעצטער טאָכטער גאָלדעלע ,לעב וויל און
עוויג" ,און האָט זיך פארטראכט,
אין קאָפּ האָט אים געשװוינדלט און פאר די אויגן האָט אלץ זיך גע-
דרייט .יעדעס מאָל ,וען ער האָט זיך אָנגעבויגן צום טיש ,קלייבנדיק
זיך שרייבן װײַטער ,האָט אים דאָס בלוט א שפּאר געטאָן אין קאָפּ און
די אויסיעס אפן פּאפּיר זײַנען וי צוזאמענגעגאָסן געװאָרן אין איין
גרויסן פלעק :דאָס גרינלעכע פלעשל האָט זיך וי אָנגעבויגן צו אים
און דער קעלישעק אפן דינעם פיסל האָט שעלמיש געוונקעןיי
דורכצולײַטערן דעם קאָפּ ,האָט בעניע געמאכט נאָך א קויסע און,
פּלאָנטערנדיק מיט דער צונג ,א פרעג געטאָן;
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|  --נו ,גראדרא-פיניע פּאָדפּאָרטאָצצ-קע ,װ-װאָס װײַטער שרייבן?
|  --שוין אָנגעשריבן ,גאָט דיר גיב פיל גליק" ,בעניעלע?
 -אָנגעזשריבן ...װײַטער!.מאלקע האָט צונויפגעשנורעוועט די ליפּן ,אָפּגעזיפצט און װײַטער
דיקטירט;
== ,.,און איך בעט דיך ,טאַכטערקע ,היט דײַן שוואכן געזונט ,פּרא-
צעווע ניט איבער די קויכעס ,די וועלט קאָן מען ניט אײנרײַסן ...לעמא-
נעשעם  --ווינטער טראָג די װאָלענע זאָקן און דעם וואטאָוון לייבל,
װאָס איך האָב דיר מיטגעגעבן ...דו ביסט דאָך בא מיר א שוואכינקע,
אן איידעלע ,קרוין מײַנס?..
| מאלקע האָט דיקטירט ,און בעניע איז געלאָפן מיט די דינע קלעז-
מערישע פינגער איבערן פּאפּיר ,שטארק סאָפּענדיק מיט דער נאָז און
פינטלענדיק מיט די אויגן .געענדיקט ,האָט ער א הייב געטאָן דעם קאָפּ
און צווישן די ציין ארויסגעקווצטשט+
 -װ-װײַטער .,.כיכאלעש שלאָפן...צוטראָגנדיק דאָס פלעשל צום מויל ,האָט ער גענומען אויסבולבען
דאָס לעצטע ביסל בראָנפן ,אינמיטן אָפּגעריסן זיך און אײַלנדיק ארײַג"
|
געװאָרפף.
=  --כיהער ...זאָגט ,װאָס ווילט איר װײַטער שרײיבן..
מאלקע האָט זיך פארטראכט ,זי האָט אזויפיל צו זאָגן איר גאָלדעלען,
זי װאָלט געװאָלט אויסגיסן איר אָנגעװייטעקט הארץ ,איר בענקעניש
נאָך איר קינד .כאָטש מיט א גוט װאָרט ,מיט אן אייצע באשיצן איר
באסיעכידע פון אלדאָסבײז ,װאָס לויערט אף איר אין דער פארװאָרפע-
נער װײַטער מעדינע ...א ,ווען זי װאָלט אליין געקאָנט ,װאָלט זי שוין
געװוּסט װאָס צו שרײיבן .אָבער דאָ ,מיט דעם קאָלבאסניק...
| --ניט-טאָ בר-ראָנ-פן?  ---האָט זיך בעניע דערמאָנט- ,
מאלקע האָט זיך דערשראָקן .אָט-אָט שלאָפט ער אײַן ,וועט זי גאָר-
ניט האָבן ,װוער ס'זאָל איר ענדיקן דאָס בריוול ,און ,טיף אָפּזיפצנדיק,
האָט זי מיט א ציטעריק קאָל וי צו זיך אליין גערעדט:
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, --װײיַטער ,מײַן ליבע טאָכטערקע ,דארפסטו וויסן ,אז דו ביסטשוין א מיידל ניט קיין יונגינקע ,קיין אײַנהאָרע ...און איך ,די אָרעמע
מאמע דיינע ,קאָן דיר גאָר ניט העלפן ,וויי צו מיינע יאָרף זע זשע,
קרוין מײַנס ,זוך זיך אליין אויס דײַן באשערטן זיוועג און האָב כאסענע,
וי גאָט האָט געבאָטן ...אבראָך צו דער מאמען ,װאָס קאָן איר איינציק
קינד צו דער כופּע ניט פירן!*.
 -עמימעס! א בראָאָ-אָך צויר ממא ודאמען -- ,האָט בעניע אריינ-געװאָרפן.
; -נאָר זע ,גאָלדעלע --- ,האָט מאלקע מיט א וויינענדיקער שטיםדיקטירט ,שאָקלענדיק מיטן קאָפּ ,װי בייס א טכינע לייענען  --זע,
זאָלסט ,כאָלילע ,אין שלעכטע הענט גיט אריינפאלן"..
בעניע האָט שוין לאנג ניט געהערט ,װאָס מאלקע רעדט .מיט פאר-
לאָפּענע אויגן האָט ער געקוקט אף מאלקען ,װי זי שטייט פאר אים,
שאָקלט מיטן קאָפּ און באוועגט מיט די ליפּן .אין די אויערן האָט אים
געהודזשעט און אינעם שיקערן קאָפּ האָבן זיך אים געפּלאָנטערט מאל-
קעס װערטער צוזאמען מיט אלטע ,פארוואלגערטע און אָפּגעריסענע
געדאנקען ,אָט איז גאָלדע ,מאלקעס טאַכטער ,א מיידל א ברען ,װאָס
פלעגט זיך שטענדיק רייצן מיט אים און לאכן פון אים ,..אָט איז זלאט-
קע ,בינעם דעם כאזנס טאָכטער ,װאָס האָט פון אים געהאט א קינד און
איז דערנאָך נעלעם געװאָרן פון שטעטל .אָט איז ביילצע ,א גראָבע
מויד און א נארישע ,װאָס האָט אים אזויפיל ביזיוינעס אָנגעטאָן ..איג-
מיטן פּלאָנטערט זיך מיילעך באנדורע אין קאָפּ...
 -דוֹ הערסט ,בעניעלע ,װאָס איך רייד?  ---האָט אים מאלקע גע-צופּט פארן ארבל --- .דער איקער ,זי זאָל זיך היטן פון שלעכטע הענט..
אזוי זאָלסטו איר טאקע שרײַבן :דער איקער ,מײַן ליבע טאָכטערקע,
היט זיך ,זאָלסט ,כאָלילע ,אין שלעכטע הענט ניט אריינפאלן",
 -ג"גוט ,גוט ,,.איכ'ל שוין אליין .כ'ווייס שוין ,װאָס איר ווילטשרייבן,..
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און ,טיף אָנבייגנדיק זיך איבערן טיש ,האָט ער מיט אן אומזיכערער 
האנט געפירט איבערן פּאפּיר/ :ביסט דאָך בא מיר אן איידעלע פּריצטע,
ניט געלאָזט צורירן זיך ...זע ,זאָלסט טראָגן דער מאמעס זאָקן מיט די
וואטאָווע לײַבלעך ...מיר פאר דיר ,א בראָך צו דיר! ..צו דער מאמע.
| װאָס קאָן איר טאָכטער אונטער דער כופע ניט ברענגען ..און זע,
זאָלסט אין בייזע הענט ניט אריינפאלן ...אזא מאן ,װי בענדעט דער
קלעזמער ,וועסטו מיט טויזנט רובל נאדאן ניט קריגן ...ער גייט אויס
נאָך דײַנע טריט ...אן ערלעכער ייד און א גוטער מאן זאָל ער זײַן..
זאָלסט מיר ניט זײַן ,װי זלאטקע ביניאָמינס ,װאָס טראָגט פינגערלעך
מיט בראסלעטן אין בונעסײַרעס .פון פּראצע אָנקלײַבן א רובל ...קום
אהיים .בעניע װעט דיך נעמען װי דו שטייסט און גייסט ...ער'ט ווארטן
אף דיר ביזן גרויען צאָפּ ארײיַן ..דײַן באָס ,א רועך אין זײַן טאטן אריין,
שפּײַ אָן א פולן פּאָנעם ...הענט און פיס דארף מען אים צעברעכן מיט
מיילעך באנדורען איניינעם ...זע ,היט דײַן שוואכן געזונט ,װי עס
ווינטשט דיר דײַן האָכגעשעצטע און פילגעאכטעטע מוטער.
מאלקע קנוריק",
|
 --שוין! מער שרייב איך ניט --- ,האָט בעניע אָנגעזאָגט -- ,נאָרדעם אדרעס אָנשרײַבן ,און פארטיק,
און ,אָנשרײַבנדיק מיט מאטערניש דעם אדרעס ,האָט ער זיך א װאָרף
געטאָן אפן הארטן באנק און אָנגעהויבן כראָפּען .,מאלקע האָט געכאפּט
די פאטשיילע אפן קאָפּ און אָן אן אָטעם געלאָפן אראָפּלאָזן אין פּאָסט-
קעסטל דאָס בריוועלע דער טאָכטער...
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א מענטש

מיט פּרינציפּן

א דעם ערשטן בליק אף מארקוס בע-
 לענקין האָט מען גלײַך געקאָנט זען,אז דאָס איז א מענטש א געזעצטער,
א סאָלידער ,א בארעכנטער ,א פּינקט-
* לעכער ,א מענטש מיט פּרינציפּן,
זײײַן פּו
נקט אין דער מאָס אױיסגעפּאשעטער גוף ,זײַן בײַכל ,װאָס האָט
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ס האָבן רוֹיִק און זיכער געקוקט דורך די בלישטשענדיקע
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ברילן-גלעזלעך אף גאָטס וועלט ,זײַן געלאסענער גאנג ,זײַנע רויקע בא-
וועגונגען ,דער שטענדיק פרישער קנייטש אף זײַנע הויזן ,די װײַסקײַט
פון זײַן העמד ,די שטײַפקײַט פון זײַן קראגן ,דער פּינקטלעך אויסגע-
בונדענער קראוואט  ---מיט איין װאָרט ,אלץ ,אָנהײיבנדיק פון זײַן גע-
פּוצט בערדל ביז דער זיכערקייַט פון זײַן טאָן ,האָבן איידעס געזאָגט,
אז באם הער מארקוס בעלענקי איז קיין זאך ניט צופעליק ,אז אין אלץ
פירט ער זיך לויט שטרענגע ,אינמאָל פאר אלעמאָל אויסגעארבעטע
פּרינציפּן,
און פּרינציפּן האָט הער בעלענקי טאקע געהאט גרייט אף יעדן שריט
אין לעבן.
אפילע אזעלכע נייטיקע און מענטשלעכע באדערפענישן ,װי עסן
און שלאָפן ,האָט ה' בעלענקי געטאָן ניט מאכמעס א מענטש מוז עסן
און שלאָפן ,נאָר װײַל פּרינציפּיעל האָט ער פיר מאָל א טאָג געגעסן,
איין מאָל שפּאצירט און צוויי מאָל אין מעסלעס געשלאָפן  --אכט שאָ
באנאכט און אָנדערהאלבן שאָ באטאָג ,נאָך מיטיק-,
פאר דעם ה' בעלענקי האָבן איבערהױפּט קיין קלײניקײַטן ניט
עקזיסטירט ,צי עס האָט זיך געהאנדלט ועגן דעם גלאנץ אף זײַנע
שיך ,צי וועגן האָלץ אף ווינטער פאר אָרעמע לײַט ,צי עס איז געווען
אראגע וועגן א ביסל בראנפן פאר פיש ,צי װעגן א טאלמעדטוירע
פ
פאר אָרעמע קינדער -- ,הער בעלעגקי האָט זיך אף אלץ געהאט זײַן
פעסטע מיינונג און זײַנע פּרינציפּן ,פון וועלכע ער איז פאר קיין פאל
ניט אָפּגעטראָטן,
| ה' בעלענקי האָט ביכלאל געהאלטן .אז אלע אומגליקן אונדזערע --
סײַ פונעם יאָכיד ,סײַ פון ראבים  ---נעמען זיך פון אונדזער פּריג"
ציפּלאָזיקײַט| ,
א מענטש אָן פּרינציפּן איז װי א הויז אָן אפונדאמענט  --איז גע-
ווען ה' בעלענקיס פּרינציפּ ,דערבײי פלעגט ער זײַן פּרינציפּיעלן גע-
דאנק באגלייטן מיט לײַכטע באוועגונגען פון די קליינע ,ווייכע ,װײַבער-
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שע הענט ,וי ער װאָלט מיט א לײַכטן מאסאזש געװאָלט אריינרייבן אין
דעם צוהערער זיינע מיינונגען און זיינע פּרינציפּן,
| = באזונדער פעסט האָט זיך ה' בעלענקי געהאלטן בא דעם פרינציפ
ניט צו געבן קיין צדאָקע ,אָדער וועמען-ניט-איז אויסהעלפן מיט געלט,
אפילע מיט א האלװאָע ,אכוץ אונטער א מאשקן און אף גוטע פּראַצענטן,
 --איך גיב פּרינציפיעל קיין נעדאָװעס ניט --- ,איז שטענדיק געוועןזײַן ענטפער אף ענלעכע באקאָשעס -- .געדאָװעס ,פילאנטראָפּיע װאָי
אָנשטשע ,מאכט קאליע דעם מענטשן ..דאָס פארדארבט סיי דעם גע-
בער ,סיי דעם נעמער .דער ערשטער בארויקט זיך מיט דער געדאָוע,
װאָס ער גיט ,און טוט ניט קיין וויכטיקערע געזעלשאפטלעכע ארבעט,
און דער לעצטער געװוינט זיך אײַן צו נעמען און װוערט ביסלעכווייז
א פּראָפּעסיאַנעלער שנאָרער ,א ליידיקגייער,
ער װעט אײַך שטיצן מיט װאָס איר ווילט :מיט א גוט װאָרט ,מיט
א גלײַכער אייצע ,מיט א רעקאָמענדאציע ,אָבער געלט  --דאָס גיט ער
גיט פּרינציפּיעל,
| = הער בעלענקיס פּרינציפּן זײַנען גוט באקאנט געווען אין שטאָט,
און דאָרטן ,װוּ עס האָט זיך געהאנדלט וועגן זאמלען געלט אף א קאָהאָל-
שער זאך ,האָט מען אים ניט באומרויקט,
די איינציקע ,װאָס האָבן ניט געװאָלט זיך רעכענען מיט בעלענקיס
פּרינציפּן ,זײיַנען געווען זײַן פעטער קאלמען און די מומע פייגע,
דער פעטער קאלמען ,א ייַד מיט זייער א סאך קינדער און מיט זייער
װײיניק פּרינציפּן ,איז געווען דער גרעסטער קאפּצן אין דער מישפּאַכע
פון קאפּצאָנים ,אין וועלכער דער הער בעלענקי איז געווען דער גרעס-
|
טער גוויר,
באם פעטער אָן פּרינציפן איז רעכט געווען קימאט יעדן ערעוו"
שאבעס קומען בעטן באם פּלעמעניק מיט פּרינציפן א גמילעסכעסעד
אף שאבעס ,כאָטש דער פּלעמעניק האָט אים ניט איין מאָל קלאָר און
דײַטלעך געזאָגט ,אז פרינציפיעל גיט ער קיין געלט ניט,
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 -װאָס איז דער כידעש ,װאָס איר זײַט א קאפּצן ,אז איר האָט קייןשום פּרינציפּן ניט -- ,פלעגט דער פּרינציפּיעלער פּלעמעניק ,אָנשטאָט
א גמילעסכעסעד ,לייענען דעם פעטער א לעקציע ועגן פּרינציפּן-- ,
אײַער אייסעק איז ,דוכט זיך ,געווען טרוקענע שוועמלעך ,אינמיטנדרי-
נען נעמט איר גאָר האנדלען מיט טווּע ,װערט איר גאָר א מעקלער פון
דירעס ,א קאַלעקטאָר פון לאָטערײי-צעטלעך .אָט האנדלט איר מיט
עסרויגים ,אָט זיַט איר אן אגענט פון גאזעטן ,א שאדכן ,א קאליגראף,
דער גוטער יאָר ווייסט אײַך װאָס! אז אלץ איז פאר אייך אן אייסעק ,אלץ
איז איער האנט ,קאָן דערפון ארויסקומען עפּעס גוטס?
 -אבי א קערבל פארדינען -- ,זאָגט דער פעטער מיט אאןָרעמא-נישן האכנאָע-שמייכל,
 --ניין ,דאָס טויג ניט! א מענטש מוז האָבן פעסטע פּרינציפּן .,אָטנעמט מיך :מײַן געשעפט איז דיסקאָנט ,היפּאָטעקן ,װאָאָבשטשע געלט-
אָפּעראציעס .פּרוּווט זשע מיר זאָגן ,לעמאַשל ,נאכנאמעס ,צי סטאם אן
אנדער ריזיקאליש געשעפט ,װעל איך עס פּרינציפּיעל ניט אָנעמען .איך
זאָל וויסן ,איך ער גליקלעך ,נעם איך עס ניט אָן א מענטש מוז אין
אלץ האָבן זײיַנע פּרינציפּן ,איר פארשטייט ,צי ניין?
 --ווער קאָן זיך גלײַכן צו דיר?  ---שמייכלט דער פעטער אין דיװאָנצן מיט פארבאָרגענער לעצאָנעס --- ,דו האָסט ,קיין אײַנהאָרע ,א
סאך געלט ,קאָנסטו זיך פארגינען צו האָבן אף יעדער זאך א באזונדער
פּרינציפּ ,אָבער איך ,א ייד אן אָרעמאן ,דאנק גאָט ,אז איך האָב כאָטש
איין פּרינציפּ,
|
 -װאָס אן ערעך פאר א פּרינציפּ האָט איר ,פעטער ,טשיקאוועצו וויסן,

 --מיין פּרינציפּ איז :זיין מײַן רײַכן פּלעמעניקס אָרעמער פע"|
טער ,הע!
 --מיילע ,אויב עס געפעלט אײיך ,קאָנט איר עס װײַטער בלײַבן --ווערט ה' בעלענקי אין קאס ,װאָס דער קאפּצן דערלויבט זיך צו טרײַבן
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מיט אים קאטאָװעס -- .נאָר מיר ,װעל איך אײַך בעטן ,פעטער ,ניט
|
קומען דולן דעם קאָפּ.
 -כאַלילע ,כאַלילע! גיב מיר נאָר א גמילעסכעסעד  --און דו זעסטמיך מער אין די אויגן ניט אָן ...ביזן צווייטן גמילעסכעסעד,
 -אומזיסט אײַערע רייד ,פעטער .קיין גמילעסכעסעד קאָן איך עסניט אָנרופן ,װײַל איר װעט עס מיר קיינמאָל ניט אומקערן .און קיין
נעדאָװעס ,וי איר ווייסט ,פעטער ,שענק איך פּרינציפּיעל ניט,
אָפּגעזאָגט און ארײַן אין קאבינעט ,צומאכנדיק הינטער זיך די טיר,
דער מומע פייגע אָבער איז שוין ניט געווען אזוי גרינג אָפּצופּאטערן.
זי פלעגט קומען מיט גאנצע טײַנעס און דערביי דערמאַנט ה' בע-
לענקין צײַטן און זאכן ,וועלכע אים האָט זיך זייער שטארק געװאָלט
פארגעסן,
 -נישקאָשע ,מעגסט נאָך באהילפיק זײַן דער מומען מיט עטלעכעקארבאָוואנצעס --- ,טײַנעט די מומע --- ,ווען ניט איך ,װאָס װאָלט פון
דיר געװאָרן ,דעם פארלייזיקטן יאָסעם? דײַן גאנצע מישפּאַכע די שיינע
האָט דאָך אפילע ניט געװאָלט ארומקוקן זיך אף דיר .בלויז איך איינע
האָב דיך אריינגענומען צו זיך ,און געוואשן ,און געצװאָגן ,און געהיילט
דײַן פארלײיַזיקטן קאָפּ,
 -הערט שוין אוף! גענוג זאָל אײַך שוין זײַן צו פּלאפּלען-- ,פלעגט ה' בעלענקי זיך קרימען ,װוי פון א ניט געשמאקן טאם אין מויל,
 --װאָס ,ס'איז עפשער ניט עמעס?  --מאכט זיך די מומע ניט וויסג"דיק --- .אזויפיל פונט גאָלד זאָל איך פארמאָגן ,וויפל פונט גאזע איך
האָב אױיסגעגאָסן אף דײַן קאָפּ ,ביז כ'האָב אים ריין געמאכט...
 -זי האָט זיך שוין צערעדט האָט זי זיך ...א מייסע אָן א סאָף, -א טויווע פארגעסט זיך --- ,טײַנעט די מומע דאָס איריקע-- ,און ווער האָט דיך געמאכט פאר א מענטש װער? ווער האָט אָפּגעשלאָגן
בא זאלמאנאָוויטשן די שװועל ,ער זאָל דיך צונעמען פאר א ייַנגל אין
זײַן שניטקראָם? נישקאָשע ,האָסט צו אים ניט דערלייגט ...און ווען ניט
איך ,װאָלסטו עפשער כאסענע געהאט מיט זיַן באסיעכידע? מײַנע סאָ-
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נים זאָלן אזוי לעבן! עס מאכט ניט אויס ,װאָס מע האָט אף איר גערעדט
אין שטאָט װאָס אין דער קאָרט שטייט ,אבי דריי טויזנט רובל נאדאן
האָט איר דער טאטע געגעבן און זײַן הויז מיט דער שניטקראָם האָסטן
|
|
געיארשנט ,ניט איך!..
 --אָבער װאָס האָט איר זיך דערמאַנט מײַסעס פון פאר צענדליקער|
יאָרן?  ---קרימט זיך ה' בעלענקי אלץ מער פון אירע רייד,
 --װאָס האָב איך זיך דערמאַנט װאָס? איך וויל דיר נאָר דערמאַ-נען װויל איך ,אז די מומע דײַנע האָט נאָך בא דיר פארדינט ,זאָלסט
:
איר באהילפיק זײַן אין א נויט ,כ'לעבן,
 -איר ווייסט דאָך ,אז איך גיב פּרינציפּיעל קיין געלט ניט/ .. --װאָס דערציילסטו מיר פון דײַנע פּרינציפּן ,שמינציפּף נישקאָשע,צוליב די פּאַר קערבלעך ,װאָס דו װועסט מיר געבן ,װעסטו דײַנע מא-
יאָנטקעס מיט דײַנע פּרינציפּן ,כאָלילע ,ניט דארפן פארקויפן,
ה' בעלענקי ווייסט ,אז פון דער מומע פייגע װערט מען אזוי גיך
אינפערל און דערלאנגט איר,
ניט פּאָטער ,נעמט ער אומגערן ארויס פ
אָנזאָגנדיק דערביי:
 -איר זאָלט אָבער וויסן ,מומע ,אז דאָס שענק איך אײַך ניט ,איךגיב פּרינציפּיעל קיין נעדאָועס ניט ,איך גיב עס אפן כעזשבן פון דעם,
װאָס דער פעטער װעט בא מיר זומער פארדינען מעקלערײַ פאר געפי-
נען שכיינים אין מײַנע הייזער.
 -זאָל זייַן אזוי ,אבי גיב שוין --- ,איז די מומע מאסקים,נאָר קאָלזמאן דער פעטער קאלמען איז געזונט געווען ,האָט די מומע
פייגע ניט שטארק דאָקוטשעט דעם רײַכן פּלעמעניק, :זאָל אים אזי
ניכע זײַן צו לעבן ,װי מיר איז ניכע גיין בעטן בא אים" -- ,זאָנט די
מומע .זינט אָבער דער פעטער האָט אָנגעהױיבן צו טאָן מיט די לונגען,
איז די מומע געװאָרן גאָר אן אָפּטער גאסט בא בעלענקין.
אָבער גראָד איצט איז איר א סאך שווערער אָנגעקומען ארויסצורייסן
|
פון אים א קערבל ,װווויען-גיט-איז פריער,
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 --מיילע ,פריער פלעג איך אים כאָטש לייען אפן כעושבן פון דערמעקלעריי ,אָבער איצט װאָס? גלאט נעדאַוועס שענקען? ווייסט איר דאָך,
אז איך שענק פּרינציפּיעל קיין געדאַוועס ניט,
 -אָבער ,גאזלען ,דער פעטער חוסט דאָך אויס די נעשאָמע! --האָט די מומע געוויינט,
 --װאָס קאָן איך העלפן? איך בין ,אפּאָנעם ,א דאַקטער?עס פארשטייט זיך ,אז די מומע פייגע האָט ניט געשויגן .זי איז
געקומען יעדן טאָג ,זי האָט אים ניט איין מאָל אָפּנעשטעלט אינמיטן
גאס ,אפילע געסטראשעט ,אז זי װעט אריינפאלן שאבעס אין שול און
מאכן אים מיט דער בלאָטע גלייך,
 -זאָלן לײט וויסן ,װאָס פאר א שיינער מענטש דו ביסט! אדעראבע,זאָלן גוטע לײַט זאָגן ,צי דארף מען לאָזן אויסגיין פון הונגער א קראנקן
פעטער מיט א הויזגעזינד ,צי גיט,
ה' בעלענקי האָט געפילט ,אז ס'וועט אים זייער שווער זיין אויסצו-
האלטן זײַנע פּרינציפּן מיט דער מומע פייגען .די מומע איז א ביטערע
ייִדענע .זי װועט פאר קיין זאך ניט אָפּשטעלן זיך- ,
האָט ער גענומען קלערן ,װי קריגט מען פאר דעם פעטער שפעס א
לײַכטע באשעפטיקונג ,ער זאָל האָבן פוגוואנען צוֹ לעבן ,און זֹאַלְּן די
שנאָרערס אופהערן צו דולן אים א קאָפּ,
ער האָט גענומען באטראכטן ,װוהין ער װאָלט אים קאָנען ,אריינ-
שפּארן" ,און האָט זיך דערמאָנט ,אז אין דער שפּאָר -און ליי-קאסע,
װוּ ער איז א מיטגליד פון דער פארוואלטונג ,פאָדערט זיך א קוריער:
עמעס ,גיין א גאנג אין באנק ,לויפן אף פּאָסט ,דערלאנגען די אָנגע-
שטעלטע טיי איז מער פאסיק פאר א יינגל ,װי פאר א מענטשן אין די
מיטעלע יאָרן ,אָבער אלץ איז עס בעסער וי נעמען נעדאָװעס .נישקאָשע,
אז אים פּאסט ,זײַן פעטער זאָל זײַן א ,מענטש" אין דער שפּאָר -און
ליִַיקאסע ,װוּ ער איז א מיטגליד פון דער פארוואלטונג ,מעג דעם פע-
טער אָנשטײן צו זײַן א קוריער .אז די פארוואלטונג פון דער שפּאָר-
און לײַדקאסע װעט צונעמען זײַן פעטער אף דער וואקאנטער שטעלע,
69

איז בעלענקי זיכער געווען .װײַל כאָטש מע האָט אים געהאלטן אין
שטאָט פאר א גרויסן כאזער ,אָבער בעסער פון אים פארשטיין א געלט-
אייסעק און וויסן יעדן איינעמס קרעדיט-פיייקייט ,האָט מען געװוּסט,
וועט קיינער ניט ,איז די פארוואלטונג זייער צופרידן ,װאָס ער האָט
לעסאָף מאסקים געווען צו לאָזן אויסקלײיבן זיך .און אז ער ועט זאָגן
ער וויל ,מע זאָל זײַנעם א קאָרעװו צונעמען אף דער פרײַער שטעלע,
|

וועט קיינער ניט זײַן דאגעגן.

|

אָפּגעמאכט בא זיך אריינצונעמען דעם פעטער אף דער שטעלע ,האָט
ה' בעלענקי גלייך אף מאָרגן איבערגערעדט אין בענקל ,און וען די
מומע פייגע איז ווידעראמאָל געקומען רייסן אים בא די פּאָלעס ,האָט
|
ער זי בא די ערשטע ווערטער אָפּנעשטעלט:
 -נו ,מומע ,זאָל איינמאָל פאר אלעמאָל נעמען א סאָף צו אײיערשגייענישן צו מיר .איר וייסט דאָך ,אז איך בין פּרינציפּיעל קעגן אזא
מין הילף .איך האָב אָבער פאר אײַך א בעסערע זאך ,װי געלט :איך
האָב פאר דעם פעטער א שטעלע מיט סכירעס פון דרײַ רובל א װאָך,
צוועלף קארבן א כוידעש! ניט שלעכט ,הא?..
 --װאָס פאר א שטעלע?  --האָט זיך די מומע פארװוּנדערט, -אין אונדזער קרעדיט-געזעלשאפט ,אין בענקל .א גרינגע ארבעט:גיין א גאנג ,עפּעס דערלאנגען צו דער האנט,
 --דער פעטער האלט זיך קוים אף די פיס ,און צֶר גיט אים שטע-לעס אף ארומלויפן,
 -נישקאָשע ,אז ער ועט האָבן װאָס צו עסן ,װעט ער האָבן קויעך|
ארומצוגיין,
 -האָסט געזען דעם פעטער? יענער שפּײַט ,ניט פאר קיין מענטשןגעדאכט ,מיט בלוט ,און ער רעדט גאָר פון ארומלויפן,
 -עס מאכט ניט אויס ,ער װעט זיך פאריכטן .פרישע לופט איזבעסער פאר אים ,װוי זיצן פארשפּארט דאָרטן אין אײַער שטיבל,
= --האלעוויי .,ריבוינעשעלוילעם!  --האָט די מומע געװישט די
|
אויגן --- .ווען זשע װועט עס שוין זײַן ,די שטעלע דיינע?
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 --דאָס מוז נאָך דויערן א פּאַר װאָכן ,עס דארף זיין א זיצונג פוןדער פראוולעניע ...װעט עס באשטעטיקט וערן .אָבער זײַט רויק ,די
| שטעלע איז װי בא מיר אין קעשענע,
 -ביז מע װעט דערלעבן די נעכאָמע ,װעט ארויס די נעשאָמע-- ,האָט די מומע געשאַקלט מיטן קאָפּ,
 --פארפאלן ,מע מוז האָבן געדולד .איר װועט שוין ווידעס-איז אי-בערשטופּן די פּאַר װאַכן,
אָפּגעזאָגט און האָט ,װי שטענדיק ,זיך פארשפּארט אין קאבינעט,
די מומע איז ארויס פון שטוב וויינענדיק,
פאר די נאָענטסטע פּאַר װאָכן איז זי ווידער עטלעכע מאָל געקומען,
אָבער ה' בעלענקי איז אפילע ניט ארויס צו איר,
 -ס'וועט שוין לאנג ניט דויערן -- ,האָט ער איר געלאָזט ויסןדורך דער דינסט,
די מומע איז יעדעס מאָל ארויס פון שטוב ,וויינענדיק און שילטנדיק
דעם פּלעמעניק מיט טויטע קלאָלעס,

יענעם פרימאָרגן איז ה' בעלענקי געווען צופרידן מיט זיך מער,
וי שטענדיק .נעכטן אין אָװנט איז געווען א זיצונג פון דער פארוואל-
טונג ,אף וועלכער עס איז אָפיציעל באשלאָסן געװאָרן אָנצונעמען דעם
פעטער קאלמען פאר א מענטש אין בענקל,
א סאָף ,איצט װועט אים די זלידניע כאָטש אופהערן דרייען א מויעך,
אָבער צו אלדי שווארצע יאָר! גראָד ,ווען מע דארף זי ,איז זי גיטאָ,
סיידן שיקן אָנזאָגן...
פּלוצעם איז אים איינגעפאל ער װעט גאָר אליין גיין אָנזאָגן דעם
פעטער די גוטע בסורע .זאָלן זיי טאקע זען ,אז דאָרטן ,װוּ ס'איז ניט
קעגן זײַנע פּרינציפּן ,איז אים גאָר ניט שווער צו טאָן א מענטשן א
טויווע.
11

ה' בעלענקי איז שוין אוואדע א יאָר צוואנציק ניט געווען באם פע-
טער .ער האָט אפילע אקוראט ניט געװוּסט ,װוּ ער װוינט .פון דער
מומעס רייד האָט ער בלויז געדענקט ,אז זיי װווינען נאָך אלץ אף ,אמע-
ריקע"  --דער טייל שטאָט ,װוּ עס װוינט דער גאנצער שטאָטישער
דאלעס .אָבער עס מאכט ניט אויס .ער וװעט זיך שוין דערפרעגן צו זיי,
עס װעט זיי טאקע האנאָש טאָן אויך ,ווען ער װוצט אליין צו זיי קומען,
האָט בעלענקי צופרידן געטראכט ,און אז עס קאָסט קיין געלט ניט ,פאר-
װאָס זאָל ער זיי דעם נאכעס-רועך ניט פארשאטןל
אָנגעטאָן דעם טונקל-גרויען מארענגאָדמאנטל ,האָט ער גענומען דאָס
שווארצע שטעקל מיט דער זילבערנער גאלקש ,און זיך אװעקגעלאָזט אף
?;אמעריקע" אופזוכן דעם פעטער.
;אמעריקע*" האָט זיך קימאט ניט איבערגעביטן פאר די פּאָר צענד-
ליק יאָר ,װאָס בעלענקי איז דאָרטן ניט געווען.
װי דעמלט ,זיַנען די געסלעך געווען שמאָל ,קרום און מיט גרינע,
'פארשימלטע בלאָטקעס אינמיטן ,כאָטש ס'איז געווען טאמו; אָפּגערי-
סענע ,האלב-נאקעטע און באָרװעסע קינדער ,אייניקע מיט קראנקע אייג-
לעך אָדער מיט אומריינע קעפּלעך ,האָבן געזשומעט ,װי פליגן אין א
יאטקע ,האלטנדיק איינער דעם צווייטן פאר די עקלעך פון די העמדלעך,
האָבן זיי זיך געטראָגן אין גאלאָפּ ,װי די יונגע זשערעבטשיקעס ,אופ-
הייבנדיק א שטויב ביוֹן הימל .אנדערע האָבן אינמיטן גאס געשפּילט
אין פּלאנטעס ,אָדער צוטוליענדיק זיך צו א וואנט  --אין קנעפּלעך,
,ייער* מיטן גאנצן קויעך .צען-צװעלפיאָריקע מיידעלעך
האקנדיק דעם ג
מיט צעפּלאָנטערטע הערלעך איבער די אויגן זײַנען ,איבערבייגנדיק
זיך אהינטער ,געשטאנען מיט בײַכיקע ,בלייכע ,פארמאָרעטע אייפע-
לעך  --ברידערלעך אָדער שוועסטערלעך  --אף די הענט און ,שנאָר-
כענדיק מיט די פארשליומפּערטע נעזלעך ,צוגעקוקט זיך צו דער שפּיל
פון די ייַנגלעך .ייִדן מיט ליידיקע זעק האָבן זיך געײַלט אין שטאָט
קלייבן ביינער און שמאטעס; אן אלטע ייִדענע מיט .טרערנדיקע אויגן
האָט זיך געבויגן אונטער צוויי שווערע קוישן גרינע עפּעלעך ,א קאטע-
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רינשטשיק האָט זיך געלאָזן מיט זײַן קאטערינקע אפן פּלייצע און מיטן
גרינעם פּאָפּוגי אין שטײַגל אין שטאָט ארי אף א דאך פון א כא.
לופּקע ,אונטערגעשפּארט פון אלע זײַטן מיט בערווענעס ,איז געזעסן א
ייד מיט א קלאָטשעוואטער באָרד און געלאטעט דעם אלטן דאך מיט
נײַע שינדלעך; א ייִדענע מיט א פאריסענעם שפּיציקן בויך איז גע-
שטאנען נעבן ברונעם און געמאטערט זיך ארויסשלעפּן א פולן עמער
וואסער ,אלץ איז דאָ אזוי אָרעם ,עלנט ,כמורע און אזוי פארשידן פון
דעם ,צו װאָס בעלענקיס אויג איז געוווינט אין יענעם טייל שטאָט ,װווּ
|
ער װוינט,..
,די מענטשן לעבן דאָ נאָר מיט דײַגעס פון דער איצטיקער מינוט
און אָן שום באדערפענישן פאר א בעסער לעבן" -- ..האָט בעלענקי
|
געטראכט,
דאָס עלנטע לעבן האָט דערוועקט אין בעלענקין א צווייענדיק געפיל;
פון איין זײַט איז אים געווען ניט אָנגענעם צו דערמאַנען זיך זיַנע
קינדער-יאָרן ,ווען ער ,אן אָפּגעריסענער און באָרוועסער יאָסעם ,איז
דאָ אויך ארומגעלאָפן מיטן עקל פון העמדל פונפאָרגט און פון הינטן,
אין א גרויסן ,איבער די אויערן ,,אראָפּנערוקטן היטל ,װאָס האָט גע-
דארפט פארדעקן דאָס ,,קרוינדל" אף זײַן קאָפּ .פון דער צווייטער זייט
האָט ער געפילט א שטאָלץ ,װאָס ער האָט מיט אייגענע קויכעס דער-
גרייכט אזא הויכע מאדרייגע,
;אז א מענטש וייסט ,צו װאָס ער שטרעבט און האָט זיינע פעסטע
פּרינציפּן ,װעט ער זיך שטענדיק דערשלאָגן צו זײַן ציל" --- ,האָט ער,
צופרידן מיט זיך אליין ,געקלערט,
;װוּ זשע האָבן זיי זיך ערגעץ פארקליבן?"  ---האָט ער זיך אָפּגע-
|
ריסן פון זיינע געדאנקען,
אָפּשטעלנדיק א באָרװעס ייִנגל ,װאָס איז געלאָפן מיט א שווארצן .
לעבל ברויט אין איין האנט און מיט א נאקעטן הערינג אין דער צויי"
טער האנט ,האָט ער א פרעג געטאַן:
 --זאָג נאָר ,ייִנגעלע ,ווייסט עפשער ,װוּ װוינט דאָ קאלמען רייצעס?13

 -קאלמען רײַצעס? דער יאדישלעװער? אין שטריקמאכערס געסל,בא דעם ראָד-ברונעם ,אָזִיאָ דאָרטן-אָ ,דאָס צווייטע געסל ,װאָס פון
דער האנט ,װוּ איך האלט דעם הערינג -- ,האָט ער אָנגעוויזן לינקס-- ,
און דאָרטן װצעט איר זיך נעמען אין דער אנדערער זײַט ,װוּ איך האלט
|
דאָס לעבל ברויט,
בעלענקי איז שוין געווען באם געסל ,װאָס פון הערינג ,ווען פון
דאָרט האָט זיך מיטאמאָל ארויסגעריסן א שרעקלעכער יאָמער .גלײַך
נאָכדעם האָט זיך פון געסל באוויזן א לעװײַע ,נאָך וועלכער עס זײַנען
נאָכגעגאנגען א ייַדענע מיט א פאטשיילע איבער די אויגן און דריי דער-
וואקסענע מיידלעך ,װאָס האָבן אלע איניינעם געיאָמערט אפן קאָל און
איינגעלייגט די וועלט ...פיר קליינע קינדער ,פון זעקס ביז צוועלף יאָר,
האָבן ,האלב נאָכלויפנדיק נאָך דער שווארצער אגאָלע ,װאָס איז געפאָרן
צו גיך פאר זייערע קליינע פיסלעך ,געשלוכצט און געפּישטשעט ,וי
פארװאָרלאָזטע הונגעריקע קעצלעך.
דער קליינער אוילעם ,װאָס איז נאָכגעגאנגען נאָך דער לעװײַע ,האָט
אונטערגעזיפצט און אונטערגעקרעכצט .א פּאָר ווייבער האָבן אונטער-
געהאלטן די יאָמערנדיקע אלמאָנע אונטער די הענט און אויך געמא-
טערט זיך וויינען...
דערזען א לעווייע ,האָט ה' בעלענקי געמאכט אן אומעטיק ,ערנסט
פּאָנעם ,איז אראָפּ פון דער הילצערנער קלאדקע אפן מיטן גאס און איז
צוגעשטאנען צו די באגלייטער ,װי עס פאָדערט דער אלטער ייִדישער
מינהעג,
,נאָכגײן עטלעכע טריט ,אין איין גאנג האָבן א מיצווע אויך ,פאר"
|

װאָס ביט",,,

 -ווער איז עס געשטאָרבן?  --האָט ער שטיל געפרעגט א ייִדןװאָס איז געגאנגען נעבן אים,
דער ייד האָט א קוק געטאָן אף דעם ריינעם ,גלאטן ,פײַן אָנגעטאָ-
נענעם פּארשוין און ,גלײַך דערקענענדיק ,אז דאָס איז א פרעמדער אין
דער געגנט ,האָט ער געענטפערט:
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 -איינער ,קאלמען רייצעס ,א מעקלער...ה' בעלענקי איז ניט ווילנדיק שטיין געבליבן,
 --הא ,ווער זאָגט איר?! --א געוויסער קאלמען רייצעס ,איר קענט אים געוויס ניט..ה' בעלענקין האָט אָנגעכאפּט א שרעק .אים האָט זיך געדוכט ,אז אָט
באלד דערזעט אים די מומע און מאכט אים א סקאנדאל אינמיטן גאס,
טאקע דאָ ,בא דער לעװײַע ...די שטאָט װעט דאָך מיט אים דאן אוף זײַן,
ארויסגליטשנדיק זיִך פון צווישן אוילעם ,האָט ער זיך צוריק ארופ-
געכאפּט אפן הילצערנעם טראָטואר ,ארײיַנגעכאפּט זיך אין דעם ערשטן
נאָענטסטן געס? און מיט גיכע טריט אוועק אין שטאָט,
 --פו ,צו אלדי שווארצע יאָר!  --האָט ער פריי אָפּגעצױגן דעםאָטעם ,װוי נאַר ער איז ארויס פון סאקאָנע --- .געזען אן איינפאל? דו
כלאָפּאָטשעסט ,דו אייסעקסט זיך פונזייערטוועגן ,און אז אלץ איז שוין
פארטיק ,נעמט ער און שטארבט גאָר אוועק! א קאפּצן טאָר מען פּרינ-
ציפּיעל קײינמאָל קיין טויווע ניט טאָן..
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דער ערשטער שטרײַק

עכער פון מיטעלן װווקס ,א ברײטפּלײציקער,
מיט א ;רופגשער" באָרד ארום די פולע
רויטע באקן ,מיט א ברייטן און זיכערן גאנג
פון א מענטשן ,װאָס איז צופרידן אי מיט
זיך אי מיט דער וועלט ,איז פאַליע קראוועץ
קיין האָר ניט ענלעך געווען אף אונדזער אלטן באקאנטן ייִדישן שניי"
|
דערל  --דעם הונגעריקן ,אָבער פריילעכן קאפּצן.
פאָליע קראוועץ איז ניט געווען אבי א שנײַדער  --ער איז געוען
א פּריצישער שנײַדער , --מוזשסקאָי אי דאמסקי ,שטאטסקי אי ואָ-
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יעני" --- ,וועגן װאָס עס האָבן ,אין װאָרט און בילד ,ברייט געמאָלדן די
שילדן באם אריינגאנג אין זיין ווארשטאט,
פון איין שילד האָט אראָפּגעקוקט א יונגערמאן מיט רטע באקן,
אין א וויזיטקע מיט קליאפּעס ,אין פּאסקאָווע הויזן און מיט א צילינדער
אפן קאָפּ .קעגניבער האָט ,פון דער צווייטער שילד ,ארונטערגעשמייכלט
א ניט װייניקער עלעגאנטע דאמע אין א גרינעם קלייד מיט א לאנגער
שלעפּע און מיט א דעקאָלטע ,װאָס איז אפילע פאר א דאמע אף א שילד
געווען א ביסל צו טיף .אף איין האנט פון דער בלאָנדער שיינהייט איז
געהאנגען א רעגנמאנטל ,אין דער צווייטער האנט האָט זי געהאלטן א
רײַט-בײַטשל ,װאָס האָט געדארפט לאָזן וויסן ,אז דאָ נייט מען אלּץ --
פון אבאל-קלייד ביז א רעגנמאנטל .א בראווער מיליטערישער פּארשוין
אין א ,ניקאָלײַעװסקן? שינעל מיט א פּעלערינע איבער די ארבט
און מיט א גרויסן באָבראָון קאָלנער האָט מיט א גאולאָנישן בליק
שטרענג געקוקט פון דער דריטער שילד  --אָט-אָט ,דאכט זיך ,גיט
ער א ריטשע; :סמירררנאָ!" אָדער ,,מאָל-טשאט!",..
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האָבן פארנומען די גאנצע פאָדערשטע וואנט פון זײַן פיינער שטוב אף
דער הויפּט-גאס פון דער שטאָט ,זײַנען געווען ניט מער װוי א טייל פון
דער באפּוצונג אף זײַן הויז ,אָט װי די געשניצטע געזימסן ,װי די קאָ-
לירטע שייבלעך אין דעם באגלאָזטן גאנעק ,וי דאָס געפארבטע וע"
טער-הענדל אפן שפּיץ דאך,
| = פאָליע .קראוועץ איז בעטעווע געווען א גרויסער ליבהאָבער פון
קונסט און א מעצענאט .זיַן שטוב איז ,װי א מוזיי ,אָנגעפּיקעװעט מיט
קונסט-ווערק :מיט ליימענע ,רױיטפּענעמדיקע ,צעשמייכלטע און בא-
מיצלטע דײַטשן מיט שוימענדיקע ביר-קופלען אין די הענט און מיט
לאנגע ליולקע-ציבעקעס אין די מײַלער; מיט גיפּסענע איטאליענישע
ייִנגלעך אין פארלאטעטע הייזלעך ,אין היטעלעך מיט די דאשעקעס
פארדרייט אָן א זײַט און מיט די פּאפּירעסלעך אין די מײַלכלעך :מיט
פּאָרצעלײַענע הינטלעך ,מיט שטיינערנע העלפאנדן ,מיט טעראקאָטענע
אלטיטשקעס ,װאָס שטריקן זאָקן ,מיט קוקושקע-זייגערס ,מיט בילדער
און גראוויורן ,װי אשטייגער, :מוישע מאַנטעפיאָרע :פאָרט מיט א
וויזיט צו דער ענגלישער מאלקע װיקטאָריע*, ,דרי דוירעס",/ ,מעזו"
מען און קרעדיט"  --א מוסערהאסקל-בילד פאר סאָכרים ,און נאָך
אזעלכע קונסט-ווערק ,ביסלעכװוייז אופגעקויפטע בייס זײַנע נעסיעס
|
נאָך סכוירע קיין לאָדז ,ביאליסטאָק און טאָמאשעו.
נאָר דערמיט האָט זיך ניט אױיסגעשעפּט זײַן ליבע צו קונסט,
האָבן אין שטאָט פארבלאָנדזשעט עטלעכע פּעכאָטגע אקטיאָרן --
א רעשטל פון א צעשאָטענעם וואנדערגדיקן ייִדישן טעאטער -- ,איז
פאָליע געווען דער ערשטער אריינצונעמען זיי צו זיך אין הויז ,געבן
זיי עסן און טרינקען ,אױספּוױיעלן באם איספּראוניק א דערלויבעניש אף
עטלעכע ספּעקטאקלען פון דער ,ייִדיש-דײַטשער* טרופּע ,אָרעװו זײַן
פאר זיי בא יאבראָוון אין דרוקעריי פאר אפישן ,באקומען אומזיסט דעם
פּאָזשארנעם דעפּאָ פאר די פאָרשטעלונגען ,אליין שטיין בא דער טיר
 1מוישע

מאַנטעפיאָרע --א באװוּסטער פילאנטראָפּ,
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און אכטונג געבן ,אז מער פון א העלפט אוילעם זאָל אָן געצאָלט אין
טעאטער ניט ארײיַן ,קורץ ,ער האָט דאָס לעבן געלייגט ,אז די טרופע
זאָל ניט אוועק פון שטאָט אזוי ,װוי זי איז געקומען -- ,צופוס,
כאזאָנים זיינען פארפאָרן צו אים וי צו זיך אחיים ,די גאנצע כאזאָ-
נישע וועלט  ---פון ליטע ביז װאָלין  ---האָט געװוּסט ,אז מיט עסן און
דירע ,סײַי פאר זיך ,סײַ פאר כעוורע מעשוירערים ,איז מען בא פאָליען
פארזאָרגט ,זאָל איינער פּרווון ניט פארפאָרן צו פאָליען ,קויפט ער זיך
א סוינע אפן גאנצן לעבן .און א סװאָרע ,אז דאָס דאוונען זײַנס װעט
שוין אָן אסקאנדאל ניט דורכגיין,
א רעוול ,װאָס האָט ארומגעטראָגן זײַן כיבער איבער די הײַזער ,א
פארבלאָנדזשעטער מאגיד ,אן אָרעמע קאלע ,א רײַטערקע פון א וואנ-
דערנדיקן צירק ,א טשינאַװניק א שיקער ,װאָס לעכצט נאָך א טראָפּן
צו אָטכײַען זיך נאָך א פילטאָגיקער זױפּערײַ ,די טאלמעדטוירע און
;װאָלנע פּאָזשארנע קאָמאנדע" ,די יעשיווע ,די שטאָט-באָד און די
קלויז  --אף אלץ און פאר אלעמען האָט זיך בא פאָליע קראוועץ גע-
|
פונען א קערבל,
פאָליע קראוועץ האָט זיך געקאָנט פארגינען צו זײַן א מעצענאט און
באלצדאָקע :אויסער װאָס ער האָט באנייט גאנץ נאטשאלסטווע אין שטאָט,
האָט ער נאָך גענומען פּאָדריאדן אף באקליידן די גאָראַדאָװיִע ,די וועכ-
טער פון דער טפיסע ,די שטאָטישע פּײַערלעשער און די קוריערן פון
דער ;װאַיַנסקער פּריסוטסטװיע".
פאָליע איז פארװאָרפן געווען מיט ארבעט א קײַלעכדיק יאָר ,גע-
פירט ,קאָן מען זאָגן ,א גאנץ פאבריקל מיט װאָסערע צעןיצוועלף גע-
זעלן און עטלעכע לערן-ייִנגלעך ,אכוץ װאָס ער האָט פּראָסטערע ארבעט
ארויסגעגעבן די אָרעמע שניידערלעך ,די ,כאלופּניקעס" ,אחיים,
פאָליע איז געווען אן אריינגייער צו פּריצים ,אן אייגענער מענטש
בא נאטשאלסטווע ,אן אָנפארטרױטער באם איספראווניק .קליינע טשי-
נאָװוניקעס ,לערער פון גימנאזיע און פאראָרעמטע פּריצים ,װאָס האָבן
בא אים גענייט אף באָרג און שלעכט געצאָלט כויוועס ,האָבן אים אפילע
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אָנגעטאָן דעם קאָװעד צו קומען צו אים אין שאבאָסים אף ייִדישע גע
פילטע פיש מיט רוסישן בראנפן,
צוליב זיין נאָענטקײַט מיט נאטשאלסטווע איז פאָליע שוין אויך גע-
ווען א שטיקל מאכער .האָט א ייד געדארפט אריינמאכן א קינד אין
גימנאזיע ,ארויסמאכן זיך פון א בילבל וועגן א פארדעכטיקטער סרייפע,
צערייבן א פּראָטאָקאָל ,א טויווע אין פּריזיוו-זאכן ,נעמען בא שטאָט א
פּאָדריאדל צי דורכפירן עפּעס אן אנדער איידעלן איניען -- ,האָט מען
געבעטן פאָליען ,ער זאָל פארווארפן א װאָרט װוּ מע דארף ,און פאַליע
האָט געטאָן װאָס מע קאָן.
קיין געלט האָט פאָליע פאר אזעלכע טויוועס ניט גענומען .ער טוט
עס ,האָט געערזאָגט ,פון מיצווע וועגן און װײַל ער האָט בעטעווע ליב
טאָן א ייִדן א טויווע .נאָר ,זי" האלטן ניט פון מיצוועס, ,זי" האָבן ליב
א קערבל ,און פאָליע האָט אין אזעלכע פאלן גלײַך אָפּגעשאצט ,וויפל -
אן ערעך דאָס דארף קאָסטן,
 -איך װעל זיך דינגען װי פאר זיך אליין .א ייִדישע קאָפּעקע איזבא מיר טײַער ,נאָר גלײַכער מיט עטלעכע רובל מער ,װעט זיך עס
/
גיכער לאָזן דורכפירן ...אז מע שמירט גוט ,פאָרט זיך בעסער.
און כאָטש ייִדן מעיוכאָסים ,שיינע באלעבאטים האָבן אין הארצן מע-
וואטל געמאכט דעם רײַך געװאָרענעם שנײַדערוק ,האָבן זיי אים פונ-
דעסטוועגן אין די אויגן גערופן ,רעב רעפאָעל* און געזעסן מיט אים
בא איין טיש אין אלע קאַהאָלשע איניאָנים,
--אז איר ווילט ,איז ער דאָך גאָר קיין שנײַדער ניט ,מער פּאָד-ראטשיק וי שנײַדער -- ,האָבן שיינע ייִדן ,גײַװעדיקע יאכטאָנים פאר-
ענטפערט די אָנװעזנהײַט פון א שנײַדער אין זייער איידעלער סוויווע.
 -יענער האָט שוין עפשער ניט געהאלטן קיין נאָדל אין דער האנטפון ווייס איך ווען .עס ארבעטן אף אים מעגטשן.
 --און פאָרט אן אָפּענע האנט! -און טוט אמאָל א טויווע בא נאטשאלסטווע -- ,האָט יעדערער גע-|
|
זוכט אף אים א באזונדער זכוס,
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פֿאַליע האָט גצ"

סאָרט* ,עפּעס ניט אזוי ,איז א פיר מיטן מעסערל

איבערן נאָט ,א טרען אוף פון אויבן ביז אראָפ א לאץ און א װאָרף דעם
ארבעטער
--פאָליע

אין פּאַנעם אריין;

נא,

מאך

קראוועץ

גייט ער ,פאר

איבער!
נייט

ניט

|
װועסטו

אזוי
פאר

נאטשאלסטווע!

נייען

פארדריפּעטע

פאר

דאָרפישע

יידעלעך

פון מײַן ווארשטאט

--

כאסאנים.

פאר

לאָז איך ארויס

פּריצים
ארבעט

נאָר פערווי סאָרט!

פאר איבערמאכן האָט ער ,פארשטייט
 ---װאָס ארט

אים,

אז איכ'ל

דריי

זיך ,ניט געצאָלט,

מאָל איבערמאכן,

סע

קאָסט

אים

עפּעס ,װאָס?

 --מיט זײַן טאָג-כאיונע איז ער דאָך שוין באװאָרנט, -אפילע אף אויספייגען זיך מיט שיינע נעדאָװועס אויכעט,--

א באלצדאָקע אף יענעמט קעשענעיי.

 ---ער

שטעלט

זיך ברייט

שטעלט

ער

זיך ,א רועך

אין דעם

פּיקס טאטן אריי!  --האָבן די ארבעטער געקילט די הערצער.
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פּעמ-

שלוימקע דארער פויגל ,דער סאמע באװוסטזיניקער צוישן פאַ-
ליעס געזעלן ,איינער פון די פּלײַסיקסטע צוהערער פון די לעקציעס
וועגן פּאָליטישער עקאָנאָמיע ,װאָס זיינען געלייענט געװאָרן אינעם אומ-
לעגאלן קרײיזל ,האָט ניט איין מאָל געפּרװוט דערקלערן פאר זיינע
כאוויירים אין ווארשטאט דעם עקספּלואטאטאָרישן מעהוס פון זייער בא-
לעבאָס ,וועלכער לעבט פון דעם מערװערט ,װאָס זיי ,די ארבעטער,
ברענגען אים ארייַן ,נאָר זימל דװאָשעס ,דער עלטסטער ארבעטער אין
ווארשטאט --- ,אן אויסגעטריקנט מענטשל מיט א שיטער בערדל ,וי
פון טרוקן שטרוי ,און מיט פארזשמורעטע קראנקע אויגן הינטער ברילן
מיט דאָפּלטע גלעזער -- ,קאָן ניט פארלײַדן שלוימקעס געלערנטע
ווערטער,
 -װאָס דרייסטו מיר א יארמלקע מיט דײַן לאטיין און פראנצוי-זיש װאָס? עקספּלאָטאטער:-שמאטאטער ,מערװוערט-שמערווערט! איכ'ל
דיר זאָגן אין פּראָסט מאמעלאָשן ,װוער פאָלקע איז און װאָס ער איז :א
פּארך און א סװאָלעטש ,א נאכאל און אן אונטערלעקער ,א מאָסער און
א יאטעבעדאמניק ,א פּיאווקע און א טשעכאָטקע פאר א נאש-בראט אר-
בעטאָרער  ---אָט האָסטו דיר דעם גאנצן פאָלקען ,װי אפן טעלער ,אָן
לאטיין און אָן פראנצויז!
א טרייסל מיטן קאָפּ ,און די ברילן ט-אלן צוריק פוז שטערן אף
| דער נאָז,

כעוורע איז צופרידן,
|
 --איַי ,זימל! אָפּגעמאָלט פאָלקען ,וי אף א פּאַרטרעט,זימל פארזשמורעט די קאליע אויגן אוֹן ,ארײַנציענדיק א פאָדעם
אין נאָדל ,רעדט ער װײַטער ,שוין אָן כאָכמעס ,אָבער ניט װייניקער
פארביטערט:
 --פופצן יאָר זיץ איך אָט אָ-דאָ-אָ ,בא פאָלקען אפן טיש .און װאָסהאָב איך אָנגעלעבט פאר די פופצן יאָר ,און װאָס האָט פאָלקע גאנעו'
אָנגעלעבט .ער פארמאָגט א גרויסע שטוב מיט מעבל ,מיט פּיאנעס ,מיט
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דיוואנעס ,מיט קארטינעס ,מיט די כאָליערע וייסט אים װאָס! און איך
פארמאָג מערידן מיט טשאכאָטקע און קאליע אויגן אן אומזיסטן צולאָג!
פאָלקעס יינגלעך לערנען זיך אין גימנאזיע ,װי די פּריצימלעך ,און
מײַנע לויפן באָרװעסע אין טאלמעדטוירע; פאָלקעס ווייב גייט ארויס
אפילע אינמיטן װאָך אױיסגעפּוצט וי א סראָרעטע ,און מײַן דאָבע האָט
ניט מיט װאָס דאָס לײַב צודעקן אפילע שאבעס ...איך און פאָלקע זיי-
נען מיר ביידע אין איינע יאָרן  ---צוויי און פערציק יאָר געװאָרן כא-
לעמויעד סוקעס -- ,ביידע אין איין צײַט זיך געלערנט די מעלאַכע בא
יאָשע בריינדלס ,און זעט ,וי פאָלקע זעט אויסעט ,און וי איך זע אוט!
ס'רינט דאָך פון אים שמאלץ רינט דאָך פון אים! א זאטער ,א גלאטער,
אן אױיסגעפּאשעטער ,מיט א בויך ,מיט א באָרד װי בא א יענעראל! און
בא מיר װאָס!  --גיט זימל א צופ זײַן שטרויען בערדל מיט ביט? און
פאראכטונג ,װי אָט דאָס שטרויפארביק בערדל װאָלט סימבאַליזירט
דעם גאנצן דאלעס זײַנעם,
נידעריק אָנגעבויגן איבערן שטיקל ארבעט ,נייט זימל א ויילע
שווייגנדיק .נאָר די געדאנקען זיינע דרייען זיך ,קאָנטיק ,אלץ ארום
:
דעם אָנגעװײטעקטן אָרט,
 -בייַשער -- ,הייבט ער ווידער אָז ,וי ער װאָלט גאָר ניט איבער-געריסן דעם שמועס --- ,ביישער פאָלקע גאנעוו איז אװעקגעפאָרן אף
א יאָר קיין ווארשעוו און איז געקומען צוריק מיט א ליגן ,אז ער'ט זיך
געלערנט צושניידעריי אין א בערלינער אקאדעמיע צי אין ברעסלאוו ---
די כאָליערע ווייסט אים! איז דעריבער װאָס? מעג ער שוין פון אונדו
די קישקעס אױיסטמאָטעװען? כ'מאך נאָך איצט אויכעט א שטיקל ארבעט
בעסער פון אים ,כאָטש איך בין אין ווארשעוו ניט געווען און קיין
ליגנט וועגן בערלינער אקאדעמיעס ניט אויסגעטראכט ,
| = זימלס פּאַשעטע רייד דערגייען צו די ארבעטער אין ווארשטאט בע-
סער װי שלוימקעס געלערנטע ווערטער .עס הייבט זיך אָן אן אלגעמייי
נער געשפּרעך וועגן די קליינע פארדינסטן ,וועגן פאָליעס טשעפּען זיך
צו דער ארבעט ,וועגן דער נײַער מאָדע ,װאָס ער האָט איינגעפירט --
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שטיק-ארבעט גאָר ,קײינמאָל פון אזעלכע זאכן ניט געװוסט .א ניכפּע
|
|
אין זײַן טאטן אריין!
ווען פאַליע קומט אריין אין ווארשטאט ,הערן די רייד אוף ,נאָר
קעדיי צו נעמען אים די לעבער ,באווייזן ,אז מע האָט אים אין דער ערד,
צעזינגט זיך דער גאנצער ווארשטאט אפן קאָל;
דו גייסט ארום און ארום די פע-ענ-צטער,
דו מיינסט ,אז איך װעל ארויס צו דייידיר,
אוי ,געזווא-אזאלד ,צי דען בין איך דער שע-עענ'סטער,
װאַיװאָס ס'צעך איינ-גע-ליבט אין מיר,,,
 --צעזונגען זיך ,די לאפּיטוטן! זעט בעסער מאכן א שטיקל ארבעט,איר זאָלט האָבן מיט װאָס גיין פרייטיק אחיים -- ,גיט פאָליע א זֹאָב,
א פאָך מיט דער ברייטער באָרד און גייט ארויס פון ווארשטאט,
אפצולאָכעס

באגלייט

אים

כעוורע

מיט

נאָך א העכערן

געזאנג:

אָנגע-קו-װו"װוּשט און אַנגעהא-ווא-וואלדזט
און דער פּאָװאָ:װאָיעזד שטייט נאָך אלץ..

 --לאָפּטשע די גאל!  --גיט א זאָג איינער פון די עלטערע לערן-יינגלעך ,וי נאָר די טיר פארמאכט זיך הינטער פאָליען .און דער גאנ-
צער ווארשטאט קוועלט פון נאכעס ,וי דאָס ייִנגל װאָלט עס ווייניקסטנס
ארײינגעזאָגט דעם באלעבאָס גלײיַך אין די אויגן,

פאַליע האָט צעמאזיקט א לערן-ייַנגל .ער האָט מיט אזא האסט אראַפּ-
געלאָזן זײַן האנט אפן צװעלפיאָריקן שמוליקן ,אז דאָס ייִנגל האָט א
פאל געטאַן מיטן פּאָנעם אפן פּרעס-אײַזן ,װאָס ער האָט געהאלטן אין.
|
|
פאנאנדערבלאָזן.
שלאָגן לערן-יינגלעך איז ניט געווען אזא אומגעוויינלעכע זאך ניט

פאר די ייַנגלעך ,ניט פאר פאָליען ,ניט פאר אלע איבעריקע
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אין וואר-

שטאט ,אז מע זאָל מאכן דערפון א גרויס וועזן .יעדערן פון זיי האָט
מען אין זייַן צײַט געשלאָגן ,פּעטש און סטוסאקעס זיינען געווען א טייל
פון דער לערע ,פּונקט װי טראָגן וואסער ,שלעפּן פּאַמױניצעס ,ניאנ"
טשען דער באלעבאָסטעס קינדער און קאַלערליי שווערע און שמוציקע
ארבעט ,מיט וועלכע לערן-יינגלעך האָבן געצאָלט פאר אויסלערנען די
מעלאַכע .אָבער דער ביטערער פארדראָס און די סינע ,װאָס האָט זיך
שוין לאנג אָנגעקליבן אין די הערצער פון פאַליעס געזעלן קעגן אים,
האָט איצט ,באם אָנזען פונעם צעבלוטיקטן און כליפּענדיקן יינגל ,גע
פונען אן אויסוועג,
 -פּאװאָליע מיט די הענט ,באלעבאָס --- ,האָט זימל ,ארומווישנדיקדאָס בלוט פון יינגלס פּאָנעם ,א זאָג געטאָן -- .ביישער ער איז א יאַ-
סעם ,קאָן מען אים שוין מיימעסן צום טויט ,װאָס? בלוט איז ניט ווא"
סער ,פאָליע,
פאָליע איז אן אופּגעקאָכטער געװאָרן .ער ווייסט ,אז הינטער די אויגן
שפּעטן זײַנע מענטשן פון אים ,שעלטן אים אין דער מאמען אריין און
ווינטשן אים דעם טױט צען מאָל א טאָג .ער מאכט זיך ניט וויסגדיק,
ווען זי צעזינגען זיך אים אפצולאָכעס יעדעס מאָל ,ווען ער קומט אריין
אין ווארשטאט .אָבער ער זאָל שוין ניט טאָרן אויספּאטשן א סמארקאטן
לערן-יינגל  --אף דעם װועט ער גיט איינגיין,
 --כ'פרעג בא דיר גיט!  ---האָט ער אָפּגעהאקט -- .דערװײיַל ביןאיך נאָך דאָ באלעבאָס,
זימל האָט א רוק געטאָן די ברילן אפן שטערן,
 -וועסט פרעגן ,פאָליע! וועסט זען ,אז דויסט פרעגן,פאָליעס דיקער קארק האָט זיך אָנגעגאָסן מיט בלוט ביז צו די
סאמע אויערן,
צ
 -מאך ו דעם פראנצעוואטן מויל דײַנעם ,דו הערסט ,װאָס איךזאָג דיר? אז גיט ,ווארף איך דיך ארויס אף צוויי שפּענדלעך ,שוין לאנג
געקליבן זיך דורכטרײיַבן דיך צו אלדי שווארצע אאָר! דו זעסט דאָך
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שוין באלד ניט ,וויאזוי א נאָדל-פאָדעם ארײַנציען ,בלינדער פערד דו
איינער!
זימלס בערדל האָט א ציטער געטאָן.
 -אף דיר אויסגעבלענדט זיך די אויגן ,פאָליע ,אף דיר ,ניט אף קייןאנדערן -- ,,האָט זימל באטאָנט א זאָג געטאָן ,זשמורענדיק די קאליע
|
אויגן אָן ברילן אף פאָליען.
 --איז גענוג זאָל זײַן צו בלענדן אף מיר די אויגן! די מינוט פאר-נעם זיך פונדאנעף! טאקע די רעגע ,דו הערסט ,װאָס איך זאָג דיר? --
האָט פאָליע זיך צעשריען -- .וועסט קומען פרייטיק ,װעל איך דיר אויס-
צאָלן ,װאָס ס'קומט דיר ארויס פון מיר .און ביז װאָס וען  --װאָן
פונדאנען!
זימל האָט ניט געענטפערט .בלויז זײַן בערדל האָט געציטערט און
דער פארלאָרענער בליק איז אומגעלאָפן פון איין געזעל צום צוייטן
וי ער װאָלט זיי אײַנגעלאדן צו זײַן איידעס ,אף װאָס פאָלקע גאנעוו
איז פיייק, ,ט,אקע העפקער א װעלט? װעט זיך טאקע קיינער פאר מיר
ניט אײַנשטעלן?*  --האָט זײַן קרומער שמייכל ,אָן ווערטער ,גערעדט.
דער גאנצער ווארשטאט האָט שטום אָנטײיל גענומען אין דעם צוזא"
מענשטויס צווישן זימלען מיט דעם באלעבאָס ,און יעדערער האָט דערוף
רעאגירט אף זיַן שטייגער .די עלטערע ארבעטער האָבן נידעריקער זיך
אָנגעבױיגן איבער דער ארבעט און ,מיט צונויפגעדריקטע ליפּן ,גיך"גיך
גענייט ,וי זיי װאָלטן מיט דער פארשנעלערטער באוועגונג פון דער
| האנט געװאָלט פארטויבן אין זיך דאָס געפיל פון אופרעגונג און פּראָ-
טעסט ,װאָס פאָליעס הינטישע שטיק האָבן אין זיי דערװועקט .צו דער
זעלביקער צײַט האָבן זי גוט געדענקט ,אז ס'איז גלײַכער ניט ארײַג"
מישן זיך .ייִנגערע כעוורע ,פארקערט ,האָבן אינגאנצן אָפּגעלײגט די
ארבעט אָן א זײַט און אָנגעשטרענגט געווארט ,מיט װאָס װעט זיך דאָס
ענדיקן .זי האָבן געװוּסט ,אז זימל שעמט זיך ניט דערמאָגען דעם בא"
לעבאָס די צײַטן ,ווען זי האָבן ביידע געטראָגן פּאָמױניצעס בא יאָשע
בריינדלס ,און ארײינזאָגן אים אין דער לעבער ארײַן .אָבער איצט איז
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דער צוזאמענשטויס אוועק צו װײַט ,אז ער זאָל זיך ענדיקן מיט גאָר-
נישט ,וי געוויינלעך,
 --אויסגעזויגן בא א מענטשן דעם לעצטן טראָפּן קליאָק ,און דער-נאָך  --װאָן!?  ---האָט שלוימקע דער ערשטער איינגעשטעלט זיך פאר
זימלען.
די געשפּאנטע שטילקײיט ,װאָס האָט זיך איַנגעשטעלט נאָך פאָליעס
קאָמאנדע ,װאָן פונדאנען!" ,איז איבערגעריסן געװאָרן .די ,װאָס האָבן
ביז איצט האסטיק גענייט ,האָבן אראָפּגעלאָזט די שטיקלעך ארבעט אף
די קני און אָנגעשטעלט זייערע בליקן אף פאָליען מיט זימלען ,װי זי
װאָלטן ערשט איצט זיך געכאפּט ,אז דער שטרייט צווישן זימלען און
דעם באלעבאָס איז אויך זייער שטרייט ,אלעמענס שטרײיַט .אפילע יוינע
דער זשילעטניק ,וועלכן פאָליע האָט געהאלטן אין איין דערמאַנען ,אז
ער האלט אים נאַר פון ראכמאָנעס וועגן , --ס'איז מיר א ראכמאַנעס אף
דײַן ווייב און קינדער" -- ,אפילע ער האָט אף איין מינוט אופגעהערט
צו שטעפּן אף דער מאשין און ,אומקערנדיק דעם קאָפּ אהינטער ,בי
גנייווע און האלב דערשראָקן ,געװאָרפן בליקן פון פאָליען צו שלוימקען
און פון שלוימקען צו פאָליען,
| = פאָליע האָט דערפילט ,אז דער צוזאמענשטויס האָט דערגרייכט אזא
מאדרייגע ,ווען אָדער מע דארף אים גלײַך איבערהאקן ,אָדער ער װעט
אָנעמען אזא ווענדונג ,װאָס װעט פאר אים איצט ניט לוינען .און כאָטש
דאָס בלוט האָט אין אים געזאָטן פון דעם ,יונגס כוצפּע" ,האָט ער אין
זיך פארשטיקט דעם קאס ,און וי ער האָט שלוימקעס רייד קיין שום בא-
דײַטונג ניט צוגעגעבן ,האָט ער א זאָג געטאָן:
 -אז מע װעט דיך דארפן ,װעט מען דיך שיקן רופן ,שלוימקע .דער-װײַל נעם אײַן א פּאָרציע שטומעניש און טו דײַן ארבעט,
אָבער שלוימקע האָט ניט געװאָלט שװײַגן .דאָס איז פאר אים געווען
די ערשטע געלעגנהײַט ארויסצוטרעטן װי א באװוסטזיניקער ארבע-
טער .אין איין מינוט האָט ער פארגעסן אלץ ,װאָס ער האָט געהערט וועגן
דער װיכטיקײיט פונעם גינסטיקן מאָמענט אין קאמף צװישן ארבעט און
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קאפּיטאל ,ער האָט פארגעסן די גאנצע טעאָריע וועגן ;מאסן און קלאסן",
װאָס ער האָט געלערנט אין קרײַזל -- ,ער האָט בלויז געדענקט איין
זאך :מע דארף װײַזן פאָלקע דעם עקספּלואטאטאָר ,אז מיט ארבעטער
ווארפט מען זיך ניט,
אזש בלייך ווערנדיק פון אופרעגונג ,האָט ער גלײַך געענטפערט:
 -אף זאָגן דעם עמעס װעל איך בא קיינעם קיין דערלויבעניש ניטבעטן .איך זאָג אײַך נאָכאמאָל :פופצן יאָר עקספּלואטירן אן ארבעטער,
מאכן אים פאר א האלבן קאליקע און דערנאָך ארויסווארפן אים אף דער
גאס נאָר דערפאר ,װאָס ער לאָזט ניט זיך איזדיעקעווען איבער א לערן-
יינגל -- ,איז די סאמע נידערטרעכטיקסטע פאָרמע פון בלוטזויגעריי
און עקספּלואטאציע!!
גרויסע טראָפּן שווייס זיינען ארױיסגעטראָטן אף פאָליעס גלאנציקן
שטערן  --אזוי אומגעריכט איז פאר אים געוען דעם יונגס אומדער-
הערטע כוצפּע .דערהויפּט האָט אים אופגעבראכט דאָס אומפארשטענד-
לעכע װאָרט ;עקספּלואטאציע" ...און כאָטש ער האָט געפילט ,אז עס װעט
זיך ענדיקן מיט א סקאנדאל ,האָט ער זיך שוין מער ניט געקאָנט
|
איינהאלטן,
 -פארשטאָפּ דעם פּאסקודנעם פּיסק דיינעם ,דו שטינקענדיקערטכויר! אז ניט ,נעם איך דיך אָן פארן קארק און ווארף דיך ארויס צוזא-
מען מיטן בלינדן קאליקע!  ---פאָליע האָט זיך אזש פארשטאמלט פון
גרויס אופרעגונג,
| ---ווארפט זיך ניט אזוי ,גאָספּאָדין קראוועץ! זעט אפריִער ,צי מיר
וועלן װײַטער ארבעטן בא אזא עקספּלואטאטאָר ,בא אזא בלוטזויגער,
וי איר זיַט.

וי אף א שרויף האָט זיך פאָליע א דריי אום געגעבן ארום זיך און,
אויסער-זיך פון קאס און אופרעגונג ,האָט ער ,אף א פאלצעטל ,װאָס
האָט גאָר ניט געפּאסט צו זײַן גרויסן ,שווערן גוף ,זיך צעשריען:
 --אז איך על דיך ,פּארשיווער סיציליסט ,דורכטרײיבן ,װעט דאָך
דיר קיינער קיינמאָל קיין שִׁטֵאָךְ ארבעט ניט געבף געדענק ,װאָס איך
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זאָג דיר :דו װועסט נאָך אין טפיסע פארפוילט װערן פאר דײַן סיצילי-
סטישער בילעריי ,וועסט זען!
דער געדאנק ,אז ער טרעט דאָ ארויס ,וי דער אָנפירער פון ארבע-
טער אין א קאַנפליקט מיט אן אונטערנעמער ,האָט געשטויסן שלוימקען
אף געוואגטקייט ביון סאָף,
 -מע ווייסט ,אז פאָלקע קראוועץ קאָן אונטערזאָגן ,װוּ מע דארף-- ,האָט ער פילדײיטיק געענטפערט -- ,נאָר איר ווייסט ,װאָס מע טוט מיט
מאָסרים?  ---האָט ער אופגעשטעלט א פארזשמורעט אויג אף פאָליען.
|
פאָליע איז אזש אופגעשפרונגען פון אָרט,
 --סטראשעסט מיך? זײַט איידעס ,אז ער סטראשעט מיך צו האר-גענעף  --האָט ער זיך א קער געטאָן צו די ארבעטער אין ווארשטאט,
און ערשט איצט באמערקנדיק ,אז קיינער אין ווארשטאט ארבעט ניט,
|
|
האָט ער זיך צעשריען;
 -װאָס'ט איר אױסגעלופּעט די אויגן װאָס ,לאפּיטוטן! נעמט זיףצו דער ארבעט! און מיטן דארן טכויר על איך זיך שוין אליין ספּרא"
ווען .װאָן ,ארויס פונדאנעף דײַן זוואניע זאָל דאָ ניט בלײַבן ,איך זאָל
דיך דאָ מער ניט אָנקוקף  --האָט ער זיך ווידער א װאָרף געטאָן צו
שלוימקען,
 -שא ,װאָס טרײַבט איר זיך אזוי? װאָס'ט ער דאָ אזוינס געזאָגט,װאָסי ,ס'איז עפשער ניט עמעס?  --האָט עמעצער פון דער זײַט א
זאָג געטאָן,
איצט האָט שוין פאָליע גאָר ניט געװוסט װאָס צו טאָן .פארלאָרן
איז זײַן בליק אומגעלאָפן פון איין געזעל צום צווייטן ,געזוכט שטיצע,
אָבער די בליקן פון איינע האָבן קאלט און פייַנטלעך אָפּגעשטױסן זײַן
זוכנדיקן בליק ,און די אויגן פון די צווייטע האָבן אים אינגאנצן אויסגע-
מיטן .אפילע יוינע האָט דאָס מאָל גיט געקוקט מיט זײַן אונטערטעניקן
און בעטנדיקן בליק ,מיט װעלכן ער האָט געװיינלעך געקוקט אפן

יי

באלעבאָס,
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שלוימקע האָט דערפילט ,אז איצט איז אָנגעשטאנען דער אנטשיי-
|
דענער מאָמענט,
א קער אום געבנדיק זיך צו די טישן ,אף וועלכע אלע זיינען נאָך
געזעסן מיט די פיס אונטער זיך און מיט די שטיקלעך ארבעט אף די
קני ,האָט ער ,מיט א קלינגענדיקער שטים ,וי ער װאָלט גערעדט פאר
א גרויסן אוילעם ,אויסגערופן;
 --כאוויירים ארבעטאָרער! אויב איר האָט אָפּשײַ פאר זיך אליין,אויב איר ווילט ניט ,אז די פאָלקעס ,די עקספּלואטאטאָרס זאָלן פעט
ווערן אף אײַער בלוט און שווייס ,אויב איר ווילט ניט ,אז זי זאָלן שלאָגן
| אײערע יינגערע ברידער די לערן-יינגלעך ,טאָ באװײַזט ,אז איר זייט
| = באוווסטזיניקע

ארבעטער,

---

לייגט

גלײַך

אוועק

די ארבעט,

און זאָל

פאָלקע זען ,װוער פון וועמען לעבט :מיר פון אים אָדער ער פון אונדו.
 -דערקלערן אים א שטרייק ,ניט אנדערש! א שטרייק!  --האָבןאונטערגעכאפּט די יונגע געזעלן,
מיט קװוענקלעניש האָבן אויך די עלטערע ארבעטער אװועקגעלייגט
די ארבעט אָן א זײַט און ,וי אומגערן ,אראָפּגעשארט זיך פון די
טישן,
 -איר ,וי איר ווילט זיך ,איך מאך קיין סטאטשקעס ניט --- ,האָט| יויגע געװאָרפן ביגנייווע א בליק צום באלעבאָס.
 --לייג אוועקעט די ארבעט ,אז ניט ,פּלעט איך דיר מיט אן אײַזןדעם מויעך!  --האָט בענטשיק ,דאָס עלטערע לערן-יינגל ,אומגעריכט
פאר אלעמען א װאָרף געטאָן זיך צו יוינען.
 -קוקט אים נאָר אָנעט ,דעם סמארקאטש! ער אויכעט! א נײַערזאבאסטאָוושטשיק! דויסט געבן מײַנע קינדער עסן ,װאָס?
 -קום .,יוינע ,שטיי ניט אָפּ פון כעוורע .מירן ניט לאָזן דײַנע קינ-דער הונגערף  --האָט זימל ארופגעליגט א האנט אף זײַן
|
אקסל,
אומצופרידן װאָרטשענדיק ,האָט יוינע אָן כיישעק אופגעהויבן זיך
פון אָרט ,װידער ווארפנדיק א בליק צום באלעבאָס ,װי ער װאָלט גע-

זאָגט, :זעסט דאָך ,אז ס'איז ניט מײַן שולד .װאָס קאָן איך טאָן מיט די
היצעלס? בא זיי איז רעכט הארגענען א מענטשן אויך"..
 -ווארט ,דו קרעציקע צויג! איכ'ל דיר װײַזן װוי צו מאכן זאבאס-טאָװקעס! מ'וועט ניט וויסן ,װוּ דײַן געביין איז אהינגעקומען ,װעסט
שוין זען ,פּארשיווער סיציליסט! און איר ,לאפּיטוטן --- ,האָט פאָליע זיך
א קער געטאָן צו די איבעריקע ארבעטער -- ,איר װעט נאָך מיר צו
די פיס פאלן ,איך זאָל אײַך נעמען צוריק צו דער ארבעט ,איר'ט
|
שוין זען!
 -מ'האָט דיך אין דער ערד ,פאָלקע!  ---האָט מען אים געענטפערט|
שוין פון יענער זיַט טיר,
דער שטרײַק ,דער
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ס'איז געווען א זעלבסטפארשטענדלעכע זאך ,אז שלוימקע זאָל ווערן
דער אָנפירער פון שטרײיק .אָבער פאר אלעמען איז געווען פולשטענדיק
אומגעריכט דאָס ,װאָס זימל דװאָשעס ,א מענטש שוין אין די פופציקער
און א טאטע פון מער קינדער ,װי ער איז אימשטאנד געווען אָנצוזע-
טיקן -- ,איז געװאָרן שלוימקעס רעכטע האנט און דער סאמע פּײַער-
י
דיקער שטרייקער..
 -סי רויט אָדער טויט -- ,האָט געמאָלדן זימל -- .אָדער מירן בייגןפאָלקעס אָקסענעם קארק ,אָדער ער'ט אונדז אלעמען ברעכן די קארקן,
טאָ זעט ,כעוורע ,גארטלט זיך אונטער ,אז קיין איין נאָט זאָל בא אונדז
/
גיט פּלאצן
זימל
ה
א
ָ
ט
ג
ע
פ
א
ָ
ד
ע
ר
ט
,
א
ז
מ
ע
ז
א
ָ
ל
א
ר
ו
י
ס
ר
ו
פ
ן
אף א שטרײַק אלע
שנײַדע
ר
ג
ע
ז
ע
ל
ן
א
י
ן
ש
ט
א
ָ
ט
.
ע
ר
מ
י
ט
ש
ל
ו
י
מ
ק
ע
ן װעלן גיין שאבעס אין
דער ש
נ
ײ
ַ
ד
ע
ר
ש
ע
ר
ש
ו
ֹ
ל
א
ג
י
ט
י
ר
ן
ד
י
ש
נ
י
י
ד
ע
ר
ג
עזעלן פאר אן אלגעמיי-
נעם ש
ט
ר
ײ
ַ
ק
פ
ו
ן
ד
י
ש
ג
ײ
ַ
ד
ע
ר
.
.
.
נ
א
ָ
ך
ב
ע
ס
ע
ר
װאָלט געווען  ---אָרגאני-
זירן
א
ל
ע
א
ר
ב
ע
ט
ע
ר
א
י
ן
ש
ט
א
ָ
ט
,
נ
י
ט
ד
א
פ
קע שנײיַדער --- ,און זאָלן זי
2

|

אויך פארשטרייקן,

זײַנע מענטשן .

ביז פאָליע װעט ניט נאָכגעבן די פאָדערונגען

.

פון

|

 -אָט לאָמיר זיך אראָפּנעמען א מאָשל פון אונדזערע באלעבא-טים -- ,האָט געטיינעט זימל -- .זיי ,נישקאָשע ,האָבן שוין לאנג פאר-
שטאנען צו אָרגאניזירן זיך אין די צעכן :זיי האָבן א שניידערשע שול,
א קירזשנערשע שול ,א פארבערשע שול ,א קאצאָווישע ,א שמידישע,
א גארבערשע שול ,יעדער פאך האָט זיך זיײַן שול ,איז װאָס מיינט איר;
ס'איז נאָר װיַל שנײידער ווילן דאוונען דאפקע מיט שניידער און קירזש-
נער מיט קירזשנער? ניין ,ברידערלעך ,דאָס איז אָרגאניזאציע איז דאָס!
זיי ווילן זיך האלטן צוזאמען ,האָבן אן אָרט ,װוּ צונויפריידן זיך וועגן
זייערע איניאָנים ,צונויפריידן זיך ,וויאזוי בעסער ציען פון אונדז דעם
קליאָק  ---אָט װאָס ס'איז די שולן זייערע לויט די צעכן! ..און מיר ,אר-
בעטאָרער ,װאָס? מיר פּראווען שאבעס יעדערער פאר זיך .דאָס ,ברידער"
לעך ,טוג ניט .אן אלגעמיינע זאבאסטאָווקע מעלדן ,און פארטיק! --
האָט זימל געפאָדערט,
און ביזוואנען װאָס ווען ,דארף מען ארויסשטעלן כעוורע ,װאָס זאָלן
אכטונג געבן ,אז קיינער זאָל זיך גיט דערוועגן גיין ארבעטן צו פאָל-
קע גאנעוו.
 -גיין ברעכן שויבן בא פאָלקען!  --האָט עמעצער פאָרגעשלאָגן. -און קעפּ בא שטרייקברעכערס ,אויב ס'וועלן זיך געפינען אזעל-כע פּארכעס.
נאָר שלוימקע האָט זי אָפּגעקילט,
 -קאָך זיך ניט ,זימל .אז וועסט זיך צופיל פארמעסטן ,װעט דיגאנצע זאך אראָפּ פון דער מאָס .לאָמיר אָקאָרשט ברעכן פאָליען ,דעמלט
וועלן די פאָלקעלעך בעמיילע געבראָכן וערן .און פון ברעכן קעפּ און
שויבן זאָל מען אפילע ניט ריידן ,פאָלקע איז דעם איספּראװניקס רעכטע
האנט ,ער איז א גאנצער שמעלקע מיט די זשאנדארן ,װעט איר אים
גיין ברעכן שויבן .יענער קוקט נאָר אויס ,איר זאָלט אים צעברעכן
עטלעכע שויבן ,אז ער זאָל קאָנען צעברעכן אונדזער שטרײַק.
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גיין ,נאָר רויִק און אויסגעהאלטן ,רויִק און אָרגאניזירט .ער האָט
אָנטײילגענומען אין א שטרייק אין קאטערינאַסלאו ,ווייסט ער ,אז א
שטרייק קאָן מען געווינען נאָר דורך אױסגעהאלטנקײַט און אַרגא"
ניזאציע,
צו רױיקײַט און אויסגעהאלטנקײַט האָט אויך גערופן יעפים ריפּס,
דער לערער פון פּאָליטישער עקאָנאָמיע אין אומלעגאלן קרייזל ,װאָס
שלוימקע האָט באזוכט,
 -לעגאלע מעטאָדן פון קאמף --- ,האָט ריפס אין טאָן פוך זיינעלעקציעס אין קרייזל געלערנט --- ,װעלן פאר אײַך געווינען די סימ-
פּאטיעס פון דער געזעלשאפט ,װאָס איז זייער א װיכטיקער פאקטאָר אין
קאָנפליקט צווישן ארבעט און קאפיטאל .טעראָר ,פארקערט ,װעט אײַך,
פון איין זײַט ,צעקריגן מיט דעם פּראָגרעסיון טייל פון דער געזעל-
שאפט און ועט אײַך ,פון דער צווייטער זײַט ,ברענגען אין א שארפן
צוזאמענשטויס מיט דער מאכט ,װאָס עס לוינט פאר אײַך ניט אין דער
געגעבענער סיטואציע פון קיין שום שטאנדפּונקט,..
אָכער בא גאָר דעם רעספּעקט ,װאָס די שטרייקערס ,פּאַשעטע אר-
בעטער ,האָבן געפילט צו דעם געלערנטן ריפּסן ,װאָס איז געווען א יאָר
אין דער שווייץ און האָט זיך דאָרטן געקענט ,מיט די גרעסטע רעװאָ-
ליוצ;אָנערן" -- ,האָט קיינער איצט קיין געדולד ניט געהאט צו הערן
לעקציעס אין א געהויבענער שפּראך,
 -װאָסי דאָ.פאראן װאָס צו ריידן -- ,האָט שלוימקע מאסקים גע-ווען -- ,אוואדע טאָר מען קיין סקאנדאלן ניט מאכן .אָבער זאָגט אונדז
בעסער ,ויָאזוי אראָפּצונעמען פאָלקען א מאָס ,אז ער זאָל נאָכגעבן
אונדזערע פאָדערונגען,
 -יאָ ,יאָ ,ויַאזוי זאָלן מיר אים גיכער ברעכן דעם קארק ,װאַ-רעם לאנג האלטן זיך איז אונדז שווער .ניטאָ א קאָפּעקע בא דער
נעשאַמע,
 -עפשער זאָלן מיר זיך דורכריידן מיט נאָטקינען דעם פּאָדנאד"93

זאָרנעם?  ---האָט שלוימקע פאָרגעשלאָגן -- .ער דארף זײַן געניט אין
|
|
אזעלכע זאכן.
 --דורכריידן זיך מיט נאָטקינען שאט ניט -- ,האָט ריפּס מאסקיםגעווען -- ,אָבער דאָס דארף געטאָן ווערן קאַנספּיראטיוו ,עס זאָל ניט
דערגיין צו פאָלקען אָדער צום איספראוניק .לאָזט עס איבער
|
פאר מיר,
נאָך א קאַנספּיראטיווער באראטונג מיט נאָטקינען האָבן די שטריי-
קערס ארויסגעשטעלט פאָליען פאָלגנדיקע פאָדערונגען -
 1אָפּשאפן שטיק-ארבעט און צוריק איינפירן װאָך לוין.
|
 2איינשטעלן א צענשאָיקן ארבעטסטאָג,
אָ2פּשאפן ארבעט אין די ווינטערדיקע שאבייסענאכטסן ,ווען עס
ווערט אָפּגעארבעט פאר די ניט-דערארבעטע שאָען אין די ווינטער-
|
דיקע פרייטיקן,
 4ניט שלאָגן און ניט זידלען קיין לערן-ייַנגלעך .ניט באנוצן זי
פאר שטוב-ארבעט .לערנען זיי די מעלאָכע גלײַך פון אָנהײיב לער-טער-
מין .פון דריטן יאָר  --ניט וייניקער װי אין רובל א ואָך.
|
ארבעטלוין,
 5אלע שטרייקערס וערן צוריק צוגענומען צו דער ארבעט.
פאָליע האָט געלאָזט אין גאנג זײַן גאנצע נאָענטקײַט מיט נאטשאל-
סטווע אף צו ברעכן דעם שטרייק,
ודער איספּראװוניק האָט ,דורך א גאָראָדאָװאָי ,געלאָזט ברענגען צו
זיך ,אײינציקװוײַיז ,שלוימקען ,זימלען און ריפּסן און; ,וי א פריינט",
געראטן זיי װאָס גיכער מאכן א סאָף צום שטרײַק,
,ראיקע* ,זײַנען די אָנפי-
ער ווייסט ,האָט ער געזאָגט ,אז זיי ,די ט
רער פון דעם שטרייק און אז הינטער זיי שטייט דער ניהיליסט נאָטקין.
ער װאָלט זיי אלעמען געקאָנט אופדרייען װי א בייגל און פארשפּאָרן
4
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פירן מיט זיי שמועסן .נאָר ס'איז אים א ראכמאָנעס אף יונגע מענטשן..
אָבער צופיל פּרוּוון זיײַן געדולד זאָלן זיי ,פונדעסטוועגן ,ניט .דאָ איז
ניט שווייצאריע און ניט יעקאטערינאָסלאװ ,װוּ מע קאָן מאכן שטרייקן,
אין זײַן שטאָט זיינען קיין סטאטשקעס קיינמאָל ניט געווען ,און קאָל-
|
זמאן ער איז באלעבאָס אין שטאָט ,וועלן זיי ניט זײַן,
|  --ניע פּאָטערפּלי!  --האָט ער מיטאמאָל א ריטשע געטאָן ,און
זײַן קארק איז אָנגעגאָסן געװאָרן מיט בלוט ,ער װועט דערצו גיט דער-
|
לאָזן,
אויב קראוועצעס מענטשן האָבן גערעכטע טײַנעס צו זייער באלע"
באָס --- ,כאָטש ער קען פאָליע קראוועץ און ווייסט ,אז ער װעט קין
מענטשן ניט קריוודען -- ,איז זאָלן זיי אים בעטן מִיט גוטן .ער ,דער
איספּראװניק אליין ,איז גרייט אויסצוגלײַכן זיי ,פּאָ סאָװעסטי? .אָבער
שטרייקן ,בונטן , --ניע פּאַטערפּלי!* ניט אין זײַן שטאָט! װאָס? עס
ווענדט זיך ניט אָן זיי! גוט ,זאָלן זיי גיין אהיים און איבערלייגן זיך;
וועלכער קלימאט געפעלט זיי בעסער  --דער היגער אָדער דער סי-
בירער,..
זאכארקין דער אָקאָלאָדאָטשניק איז גאנצע טעג ארומגעלאָפן פון
פאָליעס איין געזעל צום צווייטן און געזוכט עפּעס אזוינס ,װאָס זאָל אים
געבן א ,געזעצלעכע" מעגלעכקייט אריינצופּאקן כאָטש איינעם פון זיי
אין אָקאָלאָדאָק .אָבער צו װאָס בינדן זיך איז ניט געווען :די שטרייקערס
זײַנען געזעסן יעדערער בא זיך אין דער היים און קיינעם ניט אָנגע-
רירט .בלויז אין אָװונט פלעגן זיי זיך צונויפקומען אין דער שניידערשער
שוֹל .פאר גיין אין שוֹל קאָן ער זיי דאָך ניט ארעסטירן,
דער ראָוו האָט זיך אויך אריינגעלייגט אין א שאָלעם צווישן פאָליען
און זײַנע מענטשן,
איינמאָל ,נאָך מײַרעװו ,האָט עֶר דורכן שאמעס געלאָזט צורופן צו
| זיך זימלען און יוינען און זיך גענומען איינטיינען מיט זײי; :מיילע ,יענע
זײַנען דאָך העפקער-יונגען .ניט קיין מוירע פאר גאָט ,ניט קיין דערעכ-
ערעץ פאר לײַטן ,אָבער זיי זײַנען דאָך שוין ,באָרעכהאשעם ,ניט קיין
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יינגלעך ,טאטעס פון קינדער ,קיין אײַנהאָרע .װי זשע פּאסט עס פאר
עלטערע ייִדן צו זײַן יאדאכעס מיט באָסיאקעס? ..אוואדע קאָן געמאָלט
זײַן ,אז זיי האָבן גערעכטע טײַנעס צו זייער באלעבאָס  ---האגאם ער
קאָן זיך ניט מעשאער זײַן ,אז רעב רעפאָעל קראוועץ זאָל עמעצן קריוו-
דען .אן ערלעכער מאן ביז גאָר ,א שיינער באל-מענאדעוו ,א מענטש
מיט אן אָפּענער האנט ...נאָר דאָס אייגענע פארקערט :עס קאָן געמאָלט
זײַן ,אז ער האָט יאָ וועמען-ניט-איז געקריוודעט בעשויגעג  --מיר
זייַנען קיינער פון שטרויכלונגען ניט באװאָרנט .אָבער לוי זו האדערעך,
ס'איז ניט קיין ייִדישער גאנג ...פאראן ,א דאנק דעם בוירע ,א ראָװ בא
ייִדן ,פאראן דאיאָגים ,זאָלן געזונט זײַן .פאראן אין שטאָט קלוגע ייִדף
מענטשן מיט גלײַכע קעפּ ,מיט יוישער .פאראן ,באָרעכהאשעם ,אף ווע-
מען צו פארלאָזן זיך .אדעראבע ,זאָל מען קומען צו אים ,װעט ער זיי,
בעעזראס האשעם ,אױסגלײַכן אל צאד האיויסער טווו ,אפן פײַנסטן
אויפן ,און װעט בא זיי אפילע קיין פּסאק-געלט ניט נעמען ,כע ,כע!.
ייִדן דארפן צװישן זיך אויסקומען װי ייִדף באם ראָו ,בא בוי-
רערים .אָבער שטרײיַקן ,מערידעס  ---פע ,כאלאַשעס! ניט קיין ייִדישער

דערעך.::

|

|

יוינע האָט זיך פארענטפערט פארן ראָו!:
 -כ'ווייס ניט װאָס? אז ניט ,װאָלט איך געשטרײַקט? כ'בין דאָך אפארפאלענער בין איך דאָך .פאָליע ט'מיך אפן שוועל מער ניט לאָזן,
נאָר װאָס האָב איך געקאַנט טאָן ,אז זיי האָבן מיר געװאָלט דעם מויעך
פּלעטן ,אויב כ'וועל צו זי ניט צושטיין,
| =  --עט ,דעם מויעך פּלעטף  --האָט דער ראָו ניט געגלייבט-- .
לאָבוסעס זײַנען זיי טאקע גרויסע ,אָבער דעם מויעך פּלעטן  --אייסעך!
ייִדן זײַנען גאָר ניט אזעלכע גאזלאָנים,
 -װאָס הייסט ,געװאָרפן זיך צו מיר מיט א פּלעט-אײַזן .זאָל ערזאָגן!  ---האָט יוינע געשטעלט זימלען פאר אן איידעס,
 -און װוּ איז מאלכוס דעארע ,נאטשאלסטווע װוּ איז ,פּאַליציע,96
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הייסט עס?  ---האָט דער ראָוו אלץ ניט געװאָלט אָנעמען דעם טערעץ-- .
מ'װאָלט זיך שוין אן אייצע געגעבן מיט די באָסיאקעס .ערלעכע ייַדן
האָבן געדארפט גיין אף קידעש-האשעם און צו קיין שטרײַק ניט צו"
שטיין,
זימל איז א צעקאָכטער געװאָרן,
 -הער אוף צו בעבען ,יוינע! דעם מויעך פּלעטן! מער ,װי דו אלייןפּלעטסט זיך דעם מויעך מיט אזעלכע ריד פארן באלעבאָס און פאר
דעם באלעבאָס! ראָוו ,װעט דיר שוין קיינער ניט פּלעטן .אז מיר ווילן,
אונדזערע קינדער זאָלן ניט אומגיין מיט אופגעבלאָזענע בײַכלעך
פון גאָלע קארטאָפל  ---אי דאָס ניט צו זאט  ---זײַנען מיר לאָבוסעס און
באָסיאקעס ,רעבע?  --האָט ער זיך א קער געטאָן צום ראָו -- .אדע-
ראבע ,פּויעלט בא רעב רעפאָעל קראוועץ ,ער זאָל פון אונדז ניט ציען
דעם לעצטן קליאָק ,ער זאָל זיך ניט איזדיעקעווען איבער אָרעמע לערן-
ייַנגלעך ,ער זאָל ניט שפּײען יוינען אין פּאָנעם אריין דריי מאָל א טאָג,
וועלן מיר אײַך זאָגן א דאנק .אָבער איר װעט עס ניט טאָן ,רעבע ,װײַל.
;רעב רעפאָעל טוט ,כאָלילע ,קיינעם קיין אוולע ניט" ..טאָ בעסער
מישט זיך ניט ,מירן שוין אליין ווייניט-איז דורכקומען מיט אים,
רעבע,
באלעבאטים ,װאָס זײַנען געשטאנען און זיך צוגעהערט צום ראָווס
שמועס מיט די שטרייקער ,האָבן געקוועצטשט מיט די פּלײצעס,
 -א כוצפּע א ביסל פון א שנײַדערוק! -אז א באלעבאָס זאָל שוין בא זיך ,אין אייגענעם ווארשטאט ,קייןדייע ניט האָבן ,איז דאָך קאָלו קאָל האקיצים  ---אויס וועלט!
 -מע קאָן שוֹין גאָר א סמארקאטש א ייַנגל ניט אויספּאטשן .ט'אירשוין אזוינס געהערט
 -כ'מיין ,אז ס/איז העפקער די וועלט! --װאָס ארט אײַך ,פאָליע קראוועץ װעט זיך שוין אן אייצע געבן
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 -װאָס דען ,ער װעט זאָגן דעם איספּראװוניק איין װאָרט ,װעט זײַןאז אֶך און וויי צו זיי אלעמען --- ,האָבן שיינע באלעבאטים שוין לע"
כאטכילע געפרייט זיך אף דער מאפּאָלע פון די שטרייקער,
אָבער פאָליע האָט זיך קיין אייצע ניט געקאָנט געבן ,און דער
| איספּראווניק האָט אים אויך ניט געקאָנט העלפן .דער שטרײַק האָט
געטראָפן פאָליען אין רעכטן ברען פון פאר-יאָמטעװ-סעזאָן ,דערצו
האָבן אף אים געדריקט די קאָנטראקטן אף צוצושטעלן ,אָבמונדיראָווקע?
פאר די פייערלעשער און גאָראָדאָװיע אין גאנצן אויעזד,
און פארטײַענדיק אין הארצן א ביטערע סינע קעגן שלוימקען און
זימלען ,מיט וועלכע ער װעט זיך נאָך /מיט גאָטס הילף אָפּרעכענען",
איז ער אפן צענטן טאָג פון שטרייק אײַנגעגאנגען אף אן אױסגלײַך
מיט זײיַנע געזעלן,
אוואדע וועלן אלע בא אים צוריק ארבעטן .ס'וועט קלעקן ארבעט נאָך
פאר צען ,א קלײניקײַט, ,סאגראאָריאטשקע* ס'איז בא אים איצט! צאָלן
פון װאָך  ---דאָס איז ער גרייט נאָכצוגעבן ,נאָר אף א צענשאָיִקן אר-
(בעטסטאָג קאָן ער ניט אײַנגיין .ווען ס'איז ניטאָ קיין ארבעט ,קאָנען
זיי ,פונזיינעטוועגן ,גיין אחיים כאָטש אָנהייב אָװנט ,נאָר ווען ס'מאכט זיך
א ,ספּעשקע" ,קאָן ער אפן זייגער ניט קוקן .שאבייסענאכטס ניט ארבעטן?
די גאנצע וועלט ארבעט שאבייסענאכטס ..נאָר אז זיי שפּארן זיך איין
דאפקע ניט  --איז ניט! ער איז ניט דער מענטש ,װאָס זאָל זיך שטעלן
אף קלײניקײַטן ,װאָסי שייעך די לערן-יינגלעך ,מעג מען זיך פארלאָזן
אף אים .זיי ווייסן אליין אויך ,אז פאָליע איז ניט קיין גאזלען .טאָמער
האָט ער ווען-עס-איז אָנגערירט א סמארקאטש ,איז װאָס מאכט מען
עס דערפון אזא וועזן װאָס? וועלכער באלעבאָס גיט עס ניט אמאָל א
פּאטש א לערן-ייַנגל ,אז ער פארדינט? ..שא ,זאָל זימל זאָגן :װייניק
פּעטש און קלעפּ האָבן זיי ביידע אריינגעכאפּט פון יאָשע ברײַנדלס,
בייס זיי זײַנען בא אים געווען אין דער לער? נאָר גאָרנישט ,אז זי
זאָגן ;סי ניט אמאָליקע יאָרן" ,איז ניט! גלייבט אים ,אז פון הײַנט אָן
וועט ער אף זיי מער קיין פינגער ניט לייגן ,ער'ט אפילע אין זייער זײַט
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ניט קוקן ,נאָר זיי קאָנען זיכער זײַן ,אז קיין בעסערע באלמעלאַכעס
וועלן די ייַנגלעך דערפון ניט װערן ...צאָלן די ייַנגלעך ,אָנהײבנדיק פון
דריטן יאָר? פארלאָזט זיך אף אים ,אז ער'ט זי ניט קריוודען .פאָליע
איז ניט דער מענטש ,װאָס זאָל עמעצן קריוודען .א סאָף ,אן עק ,זאָל
מען נעמען צו ביסלעך בראנפן און זיך זעצן צו דער ארבעט!
די שטרײיַקערס האָבן געפאָדערט א געשריבענעם און געכאסמעטן
|
אָפּמאך,
נאָך א טאָג דינגעניש איז פאָליע אייַנגעגאנגען אויך אף דער פאָ-
דערונג .דער ערשטער שטרליק איז געווען פארענדיקט,
1939

דאָס גרויסע געווינס

וייב,

אלקע ,זימל האָלץ:-הענדלערס
גייט אום אָן א קאָפּ:
פארבליבן אינגאנצן צוויי װואָכן
צו יאָמטעו ,און אף אן ענדיק איז
נאָך קיין אויסזיכט ניטאָ,
אלע יאָר אין דער צײַט שפּאצירט שוין גאדלעסדיק ארום אין אל-
קערל א דרײַסיקפונטיקער ענדיק ,װאָס בלאָזט פון זיך און בייזערט זיך
מײַסע-באלעבאָס ,ניט פילנדיק ,אז די קליסקעלעך און די פערפעלעך
|
גיט מען אים ניט פון זײַן האנאָע וועגן...
100

און האיאָר  --ניט אומקערן זֹאֶל זיך אזא יאָר ,טאטע זיסער! שטייט
א קאלטער ווינטער ,לעבט מען זיך ווייעס-איז דורך און מע מאכט א
פּײיסעצך לײַטן גלייך ,אָבער אז פון ווינטער איז גאָר קיין זייכער ניט
געווען דאָס יאָר ,איז טאקע ביטער ,װאָס ביטער הייסט.
דעם פייסעך אין שסוב  --ווייסט איין

וויאזוי מע װוצט אריינשלעפּן
גאָט אין הימל.
עמעס ,מאצע האָט מען שוין אָפּגעבאקט ,א פעסעלע בורעקלעך אויך
פארזאָרגט ,נאָך א שטיק פאר פּורֹים ,אָבער מיט מאצע און ראָסל קאָן
מען דאָך דעם פייסעך ניט אָפּאטערן .מע דארף שמאלץ ,אייער ,קאר"
טאָפּל ,א קינד א שיכל ,א קאפּאָטקעלע ,מע קאָן עפּעס אויסרעכענען
װאָס מע ברויכט ערעוו פּייסעך?
נאָר דאָס אלץ קימערט מאלקען ניט אזוי שטארק ,וי דער ענדיק.
אָן אן ענדיק איז בא איר דער יאָמטעוו קיין יאָמטעוו ניט.
|
פּרובירט איר זימל טרייסטן;
 --מיילע ,װואָס עסטו זיך אָפּ דאָס הארץ ,איז אָן אן ענדיק ,מ'ווצט,כאָלילע ,הונגעריק ניט בלייבן מאצע פאראן? בורעקעס פעלט ניט?
קארטאָפל וװועט זײַן ,שמאלץ װעט אויך ניט פעלן ,איו אן איי ,א צי-
בעלע  --האלעוויי א גאנץ יאָר ניט ערגערי.
 --איי ,סארא מאָדנער מענטש דו ביסט ,וימל!  --מאכט מאלקעפארדראָסיק -- .ס'גייט דאָ אפּאָנעם וועגן דער אכילע? דו ווייסט ,דוכט
זיך ,אז איך בין אלעמאָל דרי לעצטע ...ניט מער ,עפּעס פייסעך אָן אן
ענדיק  --פארשטייסט? ,אכט און צוואנציק יאָר א באלעבאָסטע פאר
און
אף פּײיסעך,
זיך און קײינמאָל ניט געווען אָן אן ענדיק
הייבט' ,,,
און מאלקע קערט זיך אָפּ אָן א זייַט ,דער מאן זאָל ניט זען ,וי די
אויגן זײיַנען איר פול געװאָרן מיט טרערן.
אָבער נאָך איר שוװוייגן פארשטייט שוין זימל ,אז ,סווערט
לעך" ,און וועלנדיק טרייסטן זי ,מאכט ער פון איר א ביסל
נעס;
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פײיכט-.
לעצאַָ"

 --איי ,איי ,אײַ ,װאָס פאר א האלעטיינע דאָס איז! ..ניטאָ קיין שטיקלקראָפּ פון ענדיק .גיסט זי מיט טרערן ,װוי ערעוו יאָמקיפּער צו ליכט-
|
בענטשן,
=  --יאָ ,א האלעטיינע -- ,כליפּעט מאלקע ,װישנדיק די טרערן מיטן
ברעג פארטעך --- ,ס'איז פּאַשעט אומעטיק אין שטוב אָן אים,.
זימלען אליין דריקט אויך דאָס הארץ ,נאָר ער איז דאָך עפּעס א
מאנצבל ,מאכט ער קוראזש;
 -איי ,ייִדענע ,ייִדענע! צעכליפּעט זיך ,פרעג װאָס! -א כארפּע פאר שכיינים ...ערעוו פּייסעך ,אין שעכטהויז ...מעקומט זיך צונויף ...א ריידעריי! ..עפּעס זעט מען מאלקען ניט ...לײַטישע
צינגער ...דערלעבט...
 -נו ,נו ,גענוג זאָל זײַן! זײַ ניט קיין שויטע ...גענוג זאָל זײַן ,זאָגאיך! אפרעמדער מענטש גייט,..
די טיר האָט זיך לאנגזאם געעפנט ,און עס האָט זיך באוויזן פריִער
א קאָפּ פון א מענטשן ,דערנאָך  ---א קאָפּ פון אן ענדיק .נאָך די צוויי
קעפּ האָט זיך ,זײַטװײלעכס ,ארײַנגערוקט געצל פּלעטניק,
געצל פּלעטניק ,א ייד שוין אין די פופציקער ,האָט זײַן גאנץ לעבן
אָפּגעלעבט דערפון ,װאָס ער האָט שטענדיק עפּעס ;געפּלעט".
דאָס טראָגט ער זיך ארום מיט א גאנג כומאָשים ,דאָס קלײַבט ער
פּלעטן אף א צוקער-פּושקע ,ער רײַסט אויס זעקסערס אָדער צענערס --
נאָכן כייפעץ נאָך  --אף א טאנאכל ,אף א פּאָר מעשענע לײַכטער ,װאָס
דארפן זיך אָט-אָט פּלעטן ,ס'פעלט נאָר איין נומער :ערעוו יאָמטעװ
גייט ער איבער די הײַזער מיט א גאנג מאכזיירים אָדער מיט א האלבן
טוץ ,פראזשעטענע" טיי-לעפעלעך .נאָר אז עמעצער זאָל ווען געווינען
פון זײַנע ,פּלעטן*  --געדענקט קיינער ניט,
געזאָגט האָט מען ,אז ער פּלעט גאָר קיין זאך ניט ,נאָר פּאָטער וערן
פון געצלען ,ניט געבנדיק אים א ,פּלעט* ,איז ניט פון די גרינגע זאכן:
געצל איז א ייד ,װאָס אײַלט זיך ניט; גיט איר אים ניט גלײַך דעם זעק-
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סער ,פוילט
אָנצובײיזערן
זידלען ,מעג
נאָר איין

ער זיך ניט אָפּצושטײן א שאָ און צוויי ,און שעמט זיך ניט
זיך ,און אז דאָס העלפט אויך ניט ,איז רעכט גוט אויס-
עס אפילע זײַן די שענסטע באלעבאָסטע..
מאָל אין יאָר גיט מען אים גערן די צען גראָשן א פּלעט --

פאר פּייסעך.

אלע יאָר ,צוויי װאָכן פאר פייסעך ,קויפט געצל א גרויסן ענדיק =
,א קאלב ניט אן ענדיק" --- ,בינדט אים די פיסלעך און לאָזט זיך ארויס
איבער די הײַזער קלײַבן פּלעטן,
;-אינגאנצן הונדערט פּלעטן" -- ,װי ער זאָגט ,און ,דרי הונדערט
|
פּלעטן? --- ,וי די װײַבער זאָגן.
אָבער װי די מײַסע איז ,די צענערלעך טראָגט מען אים אנטקעגן
(װײַל דאָס װייסט מען זיכער ,אז דעם ענדיק פּלעט ער טאקע
בעעמעס,
אָט האָט פאראיאָרן כײַצע הירשל-שאָול ביילעס געווונען דעם ענדיק,
פארצוויײיאָרן  ---עטל-מעניע קאלבס ,פארדרלייאָרן  --גוטקע די נײַע
גווירנטע  --א גוויר האָט דאָס מאזל...
דערזען געצלען מיטן ענדיק ,האָט מאלקע אויסגעווישט די אויגן און
געװאָרפן א בליק אפן מאן,
עפשער ,הייסט עס ,וועט דורך אים קומען די יעשוע...
 -װאָס װעט איר עפּעס זאָגן ,רעב געצל?  --מאכט זימל, --װאָס זאָל איך זאָגן װאָס? נעמט א פּלעט אפן באָכער ,און מירן זיךרוקן װײַטער -- ,מאכט געצל אָנגעבלאָזן ,אָנװײַונדיק מיטן קאָפּ אפן
,באָכער",
 -איר װעט דאָך אים אָבער ניט פּלע-עטן? --זינגט זימל אױיסמיט א געמאָרע-ניגן.,
 -ניט פּלעטן?  --בורטשעט געצל בארויגעז -- .װאָס זשע װעל|
איך מיט אים טאָן? אין צימעס לייגן?..
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 -און אליין װועט איר ניט פארדײַען א שטיקל ענדיק? -איך דארף קיין ענדיק ניט איך ...פאר מיר איז גענוג מאצע מיט! ראָסל ..,ענדיק!..
|  --גיב אים א פּלעט -- ,בעט מאלקע --- ,מ'קען וויסן?..
געבן אפּלעט -- ,מאכט זימל מיט א ברײטקײַט,
 -מירן איםאשטייגער ,וי ער װאָלט דאָ געדארפט שענקען א הונדערטער -- .װאָס
קאָסט א פּלעט?
 -טארפּאט אלאָפִים קערבלעך! -- ..בייזערט זיך געצל --- ,וויפלקאָסט א פלעט? א צענערל! -
 --נו ,פארשרייבט .װאָס פאר א נומער וועסטו נעמען ,מאלקע? גראָדצי אום?
מאלקע האָט ניט געװוּסט ,װאָס צו טאָ א קלײניקײַט ,װאָס זי
שטעלט דאָ אין קאָן! זאָל זי נעמען א ,גראָד" ,איז טאָמער ,אום" מאזל-
דיק .אױסקליײיַבן אן ;אום"  --איז טאָמער א ;גראָדײ באשערט צו געווי-
נען דעם ענדיק...
 -כ'ווייס -- ,זאָגט מאלקע קווענקלענדיק -- ,נעם ,וועלכן דו ווילסט, --איך מיש זיך ניט אין די זאכ -- ,יל זימל אף זיך ניט|
שטעלן --- ,טו ,װי דו פארשטייסטאצ 
בא מאלקען האָבן זיך די הענט אראָפּגעלאָזן.
װאָס טוט מען דאָ? גראָד צי אום? אום צי גראָד?..
 --ווייסטו װאָס ,זימל?  --האָט זי זיך מיטאמאָל דערפרייט -- .נעםגאָר צוויי נומערן ,א גראָד מיט אן אום!.
 -טאקע אוועקגעבן אים א גאנצן גריװעניק! -- ,האָט זיך זימלפארקרימט --- .הא? אן אוויירע געלט!.
 --גיב צוויי פּלעטן ,זימל ,גיב ,זאָלסטו געזונט זײַן! דאָס הארץזאָגט מיר ,אז דאָס געווינס װועט אריינפאלן הײַנטיקס מאָל צו
אונדז,
זימל האָט ארויסגענומען דעם גרויסן לעדערנעם בײַטל ,האָט זיך
לאנג געפּאַרקעט דאָרטן ,האָט ארויסגעשלעפּט א קלינינק זילבערן
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צענערל און פינף איינציקע קאָפּעקעס ,איבערגעגעבן עס געצלען און
געזאָגט;
 -איז נאָך צען קאָפּעקעס ארויסגעװאָרפן! קאָסט אזויפיל יאָמטעװ,זאָל קאָסטן נאָך עטלעכע קאָפּעקעס .צו װאָס װײַבער קאָנען ברענ-
גען ..נא ,באהאלט די נומערן .דו האָסט די נומערן כ"א און
ל"ר
 -אין מאאזלדיקער שאָ --- ,האָט מאלקע שטיל א זאָג געטאָן,פון דעמלט אָן איז מאלקען דער ענדיק פון זינען ניט ארויס .דאָס
הארץ זאָגט איר ,אז דאָס געווינס װעט צו איר אריינפאלן ...אָבער טאָ-
מער ניט? .,ס'איז דאָך אלעמאָל אזוי ,בעשאס עס גייט מיט דער פּוטער
|
אראָפּ..,
נאָר פונדעסטוועגן האָט זי שוין באטראכט דעם ענדיק קימאט וי
איר אייגענעם,
| טרעפט זי געצלען אין גאס שלעפּנדיק דעם ענדיק פאר די געבונדענע
פיסלעך אָדער צונויפגעקוועטשט אונטערן אָרעם ,שטעלט זי אים אָפּ
|
און רעדט אים אויס;
 --װאָס דארפט איר אים אומשלעפּן מיט זיך? איר מאכט דאָך פוןאים א טעל מאכט איר דאָך...
 --דערווייל נאָך ניט אײַערער -- ,שניידט אָפּ געצל -- ,װאָס ארט|
אייך?
 -ס'איז דאָך א צארבאלעכיייִם -- ,פארדריסט מאלקען -- ,ניטדאָס עסט ,ניט דאָס טרינקט ,א געבונדענער ,א צעקוועטשטער ..זעט
נאָר ,וי ער זעט בא אײַך אויס!!.
 -נאָך פרעמדע ענדיקעס עפשער קאָרמענען אײיך?.. -אָבער ס'איז דאָך אף אײַך אױיך א ראכמאַנעס --- ,פּרובירטמאלקע ארויסראטעווען דעם ענדיק אף אן אנדער אויפן --- ,שלעפּ זיך
ארום א גאנצן טאָג מיט אזא מאסע ...די הענט קאָנען דאָך פארכאלעשט
וערן! ..מע װאָלט אײַך ניט געבן א פּלעט ,ווען איר זאָלט דעם ענדיק
איבערלאָזן אין דער היים?,,
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 --אוואדע ,װאָס פרעגט איר!אײַך א פּלעט אפילע מיטן ענדיק?.
מאלקע זיפצט אָפּ און גייט אוועק,
טו ,מאך עפּעס מיטן אכזער!.
און וויפל מאָל נאָכדעם זי האָט ניט באגעגנט
זי יעדעס מאָל געפרעגטן.
 --נו ,װאָס הערט זיך?עפּעס

גרינג

אָנגעקומען

נעמען

בא

געצלען אין גאס ,האָט

 -מ'וועט איַיך שוין אָנזאָגן!  ---װאָרטשעט געצל און גייט װײַטער.| אָבער אז מע לעבט ,דערלעבט מען.

צו בדיקאס-כאָמעץ -- ,זימל האָט נאָרװאָס צעלייגט שטיקלעך הארט
ברויט אף די פענצטער און געקליבן זיך אָנהייבן געפינען כאָמעץ --- ,ווען
די טיר האָט זיך געעפנט און געצל ,וי זײַן שטייגער איז ,האָט זיך
אריינגעשארט אין שטוב מיט א זײַט פאָרויס, -געװוונעף  --האָט ער קורץ און וי בארויגעז אָנגעזאָגט,| מאלקע האָט א פּאטש געטאָן מיט די הענט:
 --גאָט צו דאנקען!און איר פּאָנעם שטראלט פון סימכע. ,
 -ניט געריכט זיך --- ,שמייכלט זימל צופרידן. -טאָ װוּ זשע איז ער?  --וויל שוין מאלקע װאָס גיכער זען זיךמיטן ענדיק,
 -און אָנזאָג-געלט?  --וויל געצל וויסן, --װאָסער אָנזאָג-געלט? -אפּאָנעם קיינמאָל קיין ענדיקעס ניט געװוּנען ...פינף גילדן נעםאיך אָנזאָג-געלט,..

|

|

 -א קלאָג צו מיר ניט! אזא אויצער מיט געלט?,, -װאָס דען ט'איר געװאָלט? האָבן אן ענדיק אף פּייסעך פאר צעןגראָשן?,
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האָט זיך אָנגעהויבן א דינגעניש ,און א רעדעניש ,און א בעטעניש,
מאלקע באָט אָן צוויי גילדן ,און דרי גילדן ,און א האלב קערבל  --געצל
שטייט בא דאָס זײיניקע :פינף גילדן ,קיין גראָשן ניט װײיניקער! ..קוים
אָפּגעדונגען פאר פיר גילדן מיט צען גראָשן .צוגענומען דאָס אָנזאָג.-
געלט ,איז געצל אוועק .אין א פערטל שאָ ארום איז ער צוריק געקומען
מיטן ענדיק,
דערזען דעם ענדיק ,איז מאלקען פינצטער געװאָרן אין די
|
אויגן,
האלב פעדערן אויסגעקראָכן ,דער עק אויסגעפליקט ,דאר ,װי א
שפּאָן ,און בלוי ,װי א מילץ ,דאָס קעפּל  ---אראָפּגעלאָזן ,דער קראָפּ ---
בלייך און וויאלע ..,זימל פייפט צו אים  ---וי די וואנט!,,
 -א קלאָג צו מייַנע יאָרן ,װאָס טיאיר געטאָן מיטן ענדיק! ס'איזדאָך גאָר ניט דער זעלביקער ענדיק!.
נאָר געצל איז שוין געווען אף יענער זײַט טיר,
 --מאלקע ,כאפּ גיכער די פאטשיילע און לויף צום שויכעט -- ,האָטגעזאָגט זימל,
מאלקע האָט א כאפּ געטאָן די פאטשיילע אפן קאָפּ ,דעם ענדיק אונ-
טער דער פאטשיילע און איז אװעקגעלאָפן צום שויכעט,
די נאכט איז געווען א װאָלקנדיקע ,אין דרויסן איז געווען פינצטער,
נאָר מאלקע האָט ניט געקוקט דערוף און אײַלנדיק געבראָדזעט איבער
די ערעװו-פּייסעכדיקע קאליוזשעס ,צוהערנדיק זיך אלע װײַלע ,װאָס
עס טוט זיך אונטער דער פאטשיילע,
עפּעס איז ער צו שטיל ,עפּעס לאָזט ער אראָפּ דאָס קעפּל ,..אפילע
א גאנץ שווערער ,נאָר א מאָגערער,..
אריינגעלאָפן אין שעכט-שטיבל ,האָט זיך מאלקע דורכגעריסן דורך
די װײַבער ,צוגעלאָפּן גלײַך צום שויכעט און ,קוים אָפּכאפּנדיק דעם
אָטעם ,געבעטן;
 --זאָלט איר געזונט זײַן ,רעב אָרע! ..קוילעט מיר גיכער מײיַן אֶף...כ'אייל זיך  ---ס'פאלט מיר פון די הענט,..
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און ארויסכאפּנדיק דעם ענדיק פון אונטער דער פאטשיילע ,האָט זי
אים אריינגעשפּארט דעם שויכעט אין די הענט,..
 -װאָס זײַט איִר עפּעס ,ייִדענע ,מעשוגע צי כאַסערדײע ,ראכמאַנעליצלאָן? שפּארט מיר א נעוויילע אין האנט! .ס'איז דאָך א געפּײיגערטע
אָף! איר זעט ניט ,װאָס?,,
מאלקע האָט פארבראָכן די הענט און געבליבן שטיין אָן לאָשן..
װײַבער ארום האָבן געשאָקלט מיט די קעפּ און באדויערט;
 -אן אקציע פארלאָפן בא איר אף די הענט אויסגעגאנגען :אזאאומגליק ,אזא אומגליק!י
110

|

זלאטעס אומגליק

ען מע האָט שלוימע פּינדריקן  --דעם
גרעסטן שלימאזל און דּעם גרעסטן מעטופל
מיט

קינדער

כאָמע,

--

האָט

אוועקגענומען

די

גאנצע

גאס

אף דער
געקײײכט

מיל-
פון

געלעכטער;
| ---קוקט נאָר

אָן דעם

;זאשטשיטניק

 ---אז אֶך און וויי צו ניקאַלייען ,אז

אָטעטשעסטװוא?!

פּינדריק

דארף

|

דיקן זײַן טראָן!
אזא

מאזל

שוֹין פארטיי"

האָט

שוין

פּינדריק

געהאםס,

האָט מען פון אים נאָר געלאכט,
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אז פון זײַן
'

געבוירן -טאָג אָן

 -שלימאזל! קיין בעסערע אכסאניע ,װוי בא יעכיעל פּינדריק ,האָטער זיך שוין ניט געקאָנט אױיסקלײַבן --- ,האָט מען מיט כויזעק-גע-
לעכטער באגעגנט זײַן ערשטן פּיפּס אף אונדזער זינדיק וועלטל ,אשטיי-
גער ,װי ס'װואָלט געווען זײַן שולד ,װאָס ער איז געבאָרן געװאָרן דער
צענטער בא א טאטן אן עוויען  --ניט דער ערשטער בא א טאטן א
גוויר,
שפּעטער האָט מען געלאכט פון זײַן צו גרויסן קאָפּ ,פון זײַן אופגע-
בלאָזט בייַכל ,פון זײַנע קרומע פיס  ---אלץ זאכן ,װאָס זיינען צו אים
אריבער בעיערושע פון זײַן יאדישלעוון טאטן און פון וועלכע ער װאָלט
זיך גערן אָפּגעזאָגט ,ווען עס ווענדט זיך בלויז אָן אים .צו דרייצן יאָר
האָט מען פון שלוימען געלאכט ,װאָס ער זיצט אין טאלמעדטוירע צװישן
אכטיאָריקע קינדער; צו אכצן יאָר האָט מען געלאכט פון זײַן פריצײַטיק
שיטער בערדל ,װאָס איז געוואקסן וי אים האָט זיך געגלוסט; מע האָט
געלאכט ,ווען מע האָט אים צוגענומען צו מיליטער-דיגסט; מע האָט פון
אים געלאכט ,ווען ער איז צוריקגעקומען פון סאָלדאטן נאָך מער פאר-
טיוקעט ,װי ער איז אוועק .ווען פּינדריק האָט כאסענע געהאט מיט דער
געשטופּלטער דינסטמויד ,זלאטע ,לייג-מיר-א-לאטע" ,האָט די גאס זיך
געהאלטן בא די זײַטן לאכנדיק ,פּונקט װי א באָכער מיט רויטע האָר,
מיט קרומע אויגן און אביסל א טאמעוואטער טאָר שוין גאָר ניט כאסענע
האָבן ...אז פּינדריק איז פּונקט נײַן כאדאָשים נאָך דער כאסענע געװאָרן
א טאטע פון דעם ערשטן צווילינג ,האָט די גאס געקלונגען פון געלעכ-
טער ,וי פּינדריק װאָלט דאָ אופגעטאָן ווער ווייסט װאָס פאר א קאָמישע
זאך ,װאָס קיינער אויסער אים טוט ניט,
 --כ'ווייס ניט ,װאָס סי דאָ צו לאכן װאָס!  --האָט פּינדריק גע-קוועטשט מיט די פּלײיצעס --- .װאָס ,נאָר מײַן זלאטע האָט קינדער? אלע
װײַבער האָבן קינדער .און װאָס צווילינגס? איז דאָס בא איר א מיש-
|
פּאָכע-זאך :איר מאמע האָט געהאט זעקס צווילינגס,
דאָס האָט ערשט ארויסגערופן א ברייטן געלעכטער ,אשטייגער ,וי
קליגערע פון פּינדריקן װאָלטן געקאָנט געבן א בעסערע דערקלערונג,
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*2

מענטשן האָבן שוין אזא טעװװע  --לאכן אָפט פון דעם ,פון
װאָס מע דארף גאָר װיינען .עס דארף בלויז זײיַן ,פון וועמען צו
לאכן,
ניט געלאכט האָט בלויז דאָס ווייב זײַגס,
ווען פּינדריק איז אוועק אף מילכאָמע ,האָט זלאטע באגלייט דעם
מאן מיט טרערן און מיט טײינעס צום ריבוינעשעלוילעם ,פארװאָס ער
האָט די גאנצע טויכעכע אױסגעגאָסן אף איר איינער,
עס מאכט ניט אויס ,װאָס זי פלעגט אים טאָגטעגלעך באשיטן מיט
א האָגל מעשונע-ווילדע ,פון איר אליין פארפאסטע ,קלאָלעס ,און װאָס
זי איז שטענדיק געקומען צום אייבערשטן מיט הארציקע באקאָשעס,
ער זאָל זי איינמאָל פאר אלעמאָל באפרײיען פון איר ,אומגליק" ,פון
איר ,פינצטערער אָנשיקעניש" און זי זאָל שוין דערלעבן די מינוט צו
ווערן א ,גליקלעכע אלמאָנע" ,א מאן איז ,פונדעסטוועגן ,א מאן ,און
אז ער שטארבט אָדער מע נעמט אים אף מילכאָמע  --ויינט זיך
טאקע,
אגעוו ,װי װינציק פּינדריק האָט ניט פארדינט פון זײַן לאטוטעריי,
איז ער דאָך געווען דער איינציקער שפּײַזער פון זײַן געזינד,
נאָר אז די ערשטע פּאָר װאָכן זײַנען פארביי ,האָט זיך זלאטע א
ביסל בארויִקט .זי האָט דערזען ,אז ,דער הימל לייגט זיך נאָך ניט אף
דער ערד" .עס האָבן זיך געפונען גוטע מענטשן ,װאָס האָבן ראכמאַנעס
געהאט אף דער ;אומגליקלעכער רעזערוויסטקע מיט די נײַן קינדער
נעבעך" ,און האָבן אריינגעבראכט א פּאַר רובל אין שטוב .שפּעטער א
ביסל איז געװאָרן א הילפס-קאָמיטעט פאר פאמיליעס פון סאָלדאטן
דערנאָך האָט קאזנא אָנגעהויבן צו זאָרגן פאר איר,
עמעס ,ס'איז געווען אז אֶך און װויי צו דער זאָרג ,נאָר פאר זלאטען
איז עס געווען מער ,וויפל דער מאן האָט ווען-ניט-איז געקאַנט זי פאר-
זאָרגן,
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ביז פינף יאָר גיט מען איר צו צוויי רובל א כוידעש ,פאר פינף קינדער
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איבער

צו דריי רובל א כוידעש אף א קינד ,מע האָט זי

פינף יאָר --

אליין אויך ניט פארגעסן :פינף קארבן כוידעש אין כוידעש .בעסאכאקל
איז דאָס א קאפּיטאל פון אכט און צוואנציק קארבן א כוידעש מעו"
מאָנים  ---א מאטמען גאָלד ,װאָס זלאטע האָט פריער אפילע אין כאָלעם
ניט געזען פאר איין מאָל,
פּינדריקיכע האָט אליין אין איר גליק ניט געגלייבט .איר האָט זיך
געדוכט ,אז אזא גליקלעך לעבן קאָן לאנג ניט דויערף עס װעלן זיך
שוין געפינען בייזע צינגער ,סאָנים ,ניט-פארגינערס ,װאָס װעלן קאליע
מאכן איר מאראָכע בא ,קאזשנא",
;פּענשש".

און מע װעט איר אופהערן

צו צאָלן 
|

און קעדיי אונטערצוהאלטן בא ;קאזשנא* דעם ראכמאָנעס צו זיך,
איז זי שטענדיק געגאנגען נאָך דער ,פּענשע* דאפקע מיט אלע נײַן
קינדער ,און זאָל מען גיין איצט מאסערן .אז זי דארף ניט קין
|
;פענשע".
מיט קיין באזונדער גװוּרע און שײנקײַט האָבן זיך זלאטעס קינדער
ניט אויסגעטיילט .עס זײַנען געווען צװישן זיי אי ראכיטיקעס ,אי
סקראָפּעליטשנע ,אי מיט קראנקע אויגן ,אי מיט אומריינע קעפּלעך.
װוי האָט עס אנדערש

געקאָנט

זײַן בא אזא

סאטן,

און א

וי פּינדריק,

מאמע ,וי פּינדריקיכע? אָנגעטאָן זייַנען זיי אויך געווען ניט נאָך דער
לעצטער מאָדע און ניט דאפקע ייַנגלעך אין ייַנגלשע און מיידלעך אין
מיידלשע מאלבושים.
נאָר אָנשטאָט ראכמאָנעס
ניין לעבעדיקע
איר} .
 --זלאטע

יעסוימים,
מיט

איר

צו האָבן אף דער אָרעמער
נעבעך,

ייִדענע מיט די

האָט מען גאָר כויזצק

ראָטע גייט שוין נאָך דער

מען אין גאס באגעגנט די פּראָצעסיע.
 -נו ,זלאטא ,פּאַסטראֵָייקא סוואָיו ראָטו! --פוֹן אופּראווע אונטערגעלאכט פון איר.
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געמאכט

;פּענשע",
האָט דער

יי

--

פון
האָט

שרײַבער
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 -װאָס ,פּינדריקיכע ,קלײַבסט עפּעס געלט!  --האָבן די באאמטעגעוויצלט זיך איבער איר.
 -דער פּאן נאטשאלניק לאכט פון מיר -- ,האָט זיך זלאטע יעדעסמאָל געשראָקן ,מע זאָל זי ,כאָלילע ,אף אן עמעס ניט כוישעד זײַן
אז זי איז שוין טאקע א גווירע געװאָרן.
 -מע קאָן טאקע געלט קלײַבן ,אז מע האָט נײַן מײַלער  --אלייןא צענטע .אָנצוזעטיקן .האלעוויי זאָל כאָטש זײַן ברויט צו זאט,
 --נו ,נו ,זלאטא ,ניטשעואָ ,קלייב געלט ..װעסט קויפן א הויז,א קראָם עפענען ,הע ,הע!
זלאטען האָט ניט געארט ,װאָס מע לאכט פון איר .א דייגע זי האָט,
זאָל מען לאכן ,אבי מע זאָל זי ניט פארלאָזן,
איין זאך נאָר האָט זי צום אָנהייב באומרויקט :טאָמער ווערט איר
מאן ,כאָלילע ,דערהארגעט אף דער מילכאָמע .װאָס װעט זי דעמלט
טאָן? מע זאָגט אפילע ,אז מע צאָלט דעמלט אויך ,פּענשע* דער אלמאָנע.
אָבער װאָס ,מישטיינסגעזאָגט ,איז שוין דאָס לעבן פון א פינצטערער
אלמאָנע? און אפן מאן איזן אויך א ראכמאָנעס .טאקע א שלאק א
מאן ,א צאָרע ,אָבער פאָרט א מאן און א טאטע פון אירע נײַן
קינדער,

נאָר זינט ,,ליבע ,טײַערע זלאטע לעב" האָט געקראָגן א בריוו ,גע-
שריבן גאָט ווייסט פון וועמענס האנט ,נאָר אונטערגעכאסמעט פון ,דיין
הויכגעשעצטן און געליבטן מאן שלוימע*  --איז פון איר דער דאָזיקער
אומרו אויך אראָפּ,
דער הויכגעשעצטער מאן האָט ,ערשטנס ,געלאָזט וויסן ,אז ער איז
;גאָט צו דאנקען אין בעסטן געזונט ,דאָס נעמלעכע פון דיר צו הערן",
אז ער איז אין ,טילאָװאָי אָבאָז* און האָפט צו זען זיך ;אין בעסטן גע-
זונט ,גליק און פרייד אף אימער און אײיביק ,אָמיין",
און געזאָגט האָט מען איר ,אז אין ;טילאָװאָי אֶבֹאָז" איז קיין שום
סאקאָנע ניט פאראן; ,אָט אלציינס ,װי א באלעגאַלע זיין...
איצט איז שוין זלאטעס גליק אינגאנצן פול געווען.
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און זי האָט טאקע ניט אופגעהערט צו דאנקען ,פריער גאָט ,דער-
נאָך קאזשנא ,זאָל געזונט זײַן" פאר דעם כעסעד ,װאָס עס װערט איר
|
געטאָן,

עטלעכע טעג פאר שװוּעס איז זלאטען איינגעפאלן צו באקן פּוטער-
קיכלעך אף יאָמטעװ,
זי אליין דארף עס אף קאפּאָרעס ,נאָר זי װאָלט געװאָלט ,די קינדער
זאָלן כאָטש איין מאָל אין לעבן האנאָע האָבן פון א יאָמטעװ,
ביז איצט ,נעבעך ,קיינמאָל ברויט צו זאט ניט געהאט .זי גיסט זי
איצט אויך ניט קיין גאָלד אין האלדז ,טאָ לאָזן זי כאָטש איין שוווּעס ניט
שלינגען די שפּײַעכץ ,קוקנדיק ,װי לײַטישע קינדער עסן פּוטער-קיכ-
לעך און טרינקען ציקאָריע ...אָט וועט זי נעמען א פּאָר פונט ,װטאָר"
מעל  --ס'מוז עס דאפקע זײַן ,פּערװע*? א קוואטירל אייל  ---פּוטער
איז צו טײַער  --און װעט אויסבאקן פאר זיי פּוטער-קיכלעך ,לאָזן זי
אויך וויסן ,אז ס'איז יאָמטעו אף דער וועלט .אז גאָט העלפט ,פארװאָס
ניט? כ'מיין ,וויפל װעט עס אינגאנצן קאָסטן? א גאָרניט מיט א גאָרניט,
דריי פונט װטאָרע מעל  --א גילדן מיט צװועלף גראָשן ,א קוואטירל
אייל  ---פערצן גראָשן ,הייוון ,א ביסל צוקער ,עטלעכע ראָזינקעס --
נאָך צוועלף גראָשן ,װעט זי דאָך אײַנשפּאָרן ברויט אף א װאָסער גילדן.
און שוווּעס איז דאָך נאָר איין מאָל אין יאָר -- ,האָט זלאטע אלץ געזוכט
א העכשער אף איר אויסברענגעריי.
עס פארשטייט זיך ,אז אָפּגעטאָן דארף עס װערן בישטיקע ,גאנץ
געהיים ,שכיינים זאָלן ,כאָלילע ,ניט דערשמעקן :הײַנטיקע צײַטן ,ווער
ווייסט ,עס קאָנען זיך געפינען בייזע מענטשן ,ניט-פארגינער ,און מא-
סערן ,קאזשנא" ,אז זלאטע פּינדריק האָדעװעט אירע קינדער מיט פּו-
טער-קיכלעך און ציקאָריעס אף קאזשנאס כעזשבן ,און  --אויס! קאזשנא
װעט װערן אין קאס און װעט איר אף בריט אויך אופהערן צו
|
געבן.
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אָבער ניט דערלעבן װעלן אירע סאָנים ,זי זאָלן בא איר דערשמעקן
אפילע דעם רייעך פון פּוטער-קיכלעך מיט ציקאָריע!
זי איז ניט אזא נאר ,זי זאָל עס באקן אין דער נאכט אף ערעו
שווועס ,ווען גאנץ שטאָט איז וואך .זי װועט עס אָפּטאָן מיט צוויי נעכט
פריער ,נישקאָשע ,אן אלטגעבאקן פּוטער-קיכל איז נאָך געשמאקער,
שפּאָרעװודיקער אוואדע...
און ,אוועקגייענדיק אף דער צענטער גאס ,װוּ קיינער קען זי ניט,
האָט זלאטע איינגעקויפט אלץ ,װאָס מע דארף האָבן צו פּוטער-קיכלעך,
אפילע פאר דריי גראָשן צימערינג ניט פארגעסן -- ,באהאלטן עס טיף
אין קאָשעק אונטער א שווארצן לאבן ברויט און אונטער א ביסל קאר-
טאָפל ,און האָט עס בעשאָלעם געבראכט אהיים ,ניט ארויסרופנדיק קיין
כשאד אפילע בא די אייגענע קינדער.
שפּעט באנאכט ,ווען די קינדער זײיַנען שוין געלעגן פּאַרלעכװײַז און
דרײַענװײַז אף זייערע געלעגערס און דאָס גאנצע געסל האָט שוין אויך .
געזען דעם צווייטן כאָלעם ,האָט זלאטע ארויסגענומען דאָס מעל און
הייוון ,פאראָשטשעט דאָס טייג ,איבערגעדעקט עס מיט א האנטעך ,אפן
האנטעך ארופגעלייגט אן אלטע ואטאָווע קאָלדרע  ---אין ווארעמקײַט
געדײַעט עס בעסער  --און געזעצט זיך ווארטן ,ביז דאָס טייג װעט
|
אופגיין,
צולייגן זיך שלאָפן האָט זי מוירע געהאט :טאָמער פארשלאָפט זי,
כאָלילע ,און דאָס טייג װועט דערװײַל איבערדראַשניען?..
אין דער ריכטיקער צײַט האָט זלאטע איינגעהייצט דעם אויוון און
|
|
גענומען מאכן די פּוטער-קיכלעך.
מֿיט גרויס טײַנעג ,וי זי װאָלט שוין געפילט דעם טאם פון די פּו-
טער-קיכלעך ,האָט זי געגאָסן אייל ,געשאָטן צוקער און צימערינג ,גע-
לייגט די ראָזינקעס ,געמישט ,געקנאָטן ,געשניטן דאָס טייג אף קליינע
שטיקלעך און געמאכט פּוטער-קיכלעך ,עמעס ,אָן פּוטער ,אָבער דער"
פאר פון אלערליי פאָרמעס און פאסאָנען :לאנגע ,קײַלעכדיקע ,געפלאָכ-
טענע ,איבערגעלייגטע,
115

איר האָט ניט אזוי האנאָע געטאָן די פוטער-קיכלעך ,װי זי האָט
געשעפּט נאכעס פון דעם ,װאָס זי איז ,גאָט צו דאנקען ,א באלעבאָסטע
מיט לײַטן גלײַך ,פארדראָסיק נאָר ,װאָס זי מוז זיך באהאלטן פון לײַטן,
זי װאָלט ,דוכט זיך ,א העלפט פון אירע פּוטער-קיכלעך אוועקגעגעבן ,זי
זאָל קאָנען אָפן פאר דער גאנצער וועלט ארויסשטעלן איר געבעקס ,און
זאָל מען זען ,אז זי איז ניט ערגער פון אנדערע ,אז זי קאָן אי קאָכן ,אי
באקן ,זאָל נאָר דער אייבערשטער געבן פון װאָס,
אָבער װאָס זאָל מען טאָן ,אז מענטשן זײַנען אזעלכע שלעכטע,
אזעלכע ניט-פארגינערס .אָט איז ראָכע-לײיע  --די טײַערע שכיינע
אירע  ---דאָס לעבן פארגינט זי יענעם ניט .זי מאכט צו איר אנומלט:
,פאר וועמען די מילכאָמע איז א שטריק ,און פאר אײַך ,זלאטע ,איז זי
א גליק",..
שטעכט איר די אויגן יענעמס גליק שטעכט איר...
אויסגעהייצט דעם אויוון ,האָט זלאטע אײַנגעטונקט דעם בעזעם
אין פּאָמעשאָף ,אויסגעקערט דעם אש ,א שאָט געטאָן א הײַפעלע מעל
צו זען ,אויב דער פּאַד איז ניט צופיל אָנגעברענט ,און ,ארײַנרוקנדיק
אין אויוון די צוויי בלעכן פּוטער-קיכלעך ,האָט זי גענומען אופראמען
אלע שפּורן פון איר געהיימער ארבעט.
די פּוטער-קיכלעך זײַנען שוין געווען פארטיק .צוויי מאָל האָט זלאטע
אָפּגערוקט א ביסעלע די זאסלאָנקע און מיט נאכעס געקוקט ,װי געראָטן
אירע געבעקס זײַנען ארויסגעקומען :גוט אופגעגאנגען ,פארברוינט .יאָ,
זיי זײַנען שוין אינגאנצן פארטיק ,מע קאָן שוין ארויסנעמען ,זלאטע
האָט פארטשעפּעט מיט דער קאָטשערע דעם ערשטן בלעך פּוטער-קיכ-
לעך און גענומען ציען עס פונעם אויוון ,ווען עס האָט זיך דערהערט
א לײַכטער קלאפּ אין טיר,
זי האָט א ציטער געטאָן ,װי מע װאָלט זי געכאפּט בא א גרויס פאר-
ברעכן,
עס איז אוואדע ראָכע-לײיע .דער שוארציאָר האָט זי אָנגעטראָגן
אהער אכצן װאָכן פארטאָג,
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איילנדיק האָט זלאטע צוריק פארמאכט דעם אויוון און אוועקגעכאפּט
דעם בעזעם פון ווינקל .אָבער עפענען האָט זי זיך אלץ ניט געקאַנט
באשליסן :עס שמעקט ארויס פון אויוון  --די גאנצע שטוב איז פול מיט
דעם רייעך פון פרישע פּוטער-קיכלעך .די גאנעווטע וועט גלײַך דער-
שמעקן ...גוואלד ,װאָס טוט מען?..
דאָס קלאפּן אין טיר איז געװאָרן א ביסעלע שטארקער,
 -שא ,װאָס פּרעלט דאָרטן אזוי?  --האָט זלאטע ,צוגייענדיק צודער טיר ,אומצופרידן געװאָרטשעט -- .װאָס ווילט איר ,ראַכע-לײע,
דעם בעזעם? ווארט א מינוט ,איך על אים אײַך גלײַך ארױיסטראָגן
|
איך װועל נאָר עפּעס ארופווארפן אף זיך...
= ---ס'ניט ראָכע-לייע ,סי איך ...עפן ,זלאטע.,
|
זלאטע האָט אירע אויערן ניט געגלייבט .ניט אנדערש ,װי איר דוכט
זיך אָדער זי כאָלעמט,
 --ווער איז דאָרט?  ---האָט זי א צערודערטע געפרעגט, --סי איך ,שלוימע ...עפן ,זלאטע,זלאטע האָט האסטיק אן עפן געטאָן די טיר און מער דערשראָקן
|
וי דערפרייט ,אויסגעשריען;
 -שלוימע ,װי קומסטו אהער! פונוואנען?..פּינדריק ,א בלאסער ,אן אויסגעדארטער ,אין אן אָפּגעבליאקעװעט
זעלנעריש העמדל ,װאָס איז אף אים געהאנגען ,װי אף א שטעקן איז
געשטאנען אינמיטן שטוב און ,שמייכלענדיק מיט זײַן טאמעואטן
שמייכל ,געשטאמלט;
 --מ'האָט מיך אָסלאָבאָניעט האָט מען מיך... -אָסלאָבאָניעט? אינגאנצן פריי?  --האָט זיך זלאטע ניט גע-גלייבט --- .װאָס איז ,א קויל האָט דיך ,כאָלילע ,געטראָפן?
 --ניין ,מי'ט מיך ניט פארוונדעט ...איך בין געווען קראנק ,אונ-טערגעריסן זיך ...און אָפּענע מערידן ..געמאכט מיר א ריפּעראציע..
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אכט װאָכן אָפּגעוואלגערט זיך אין לאזארעט .דערנאָך ט'מען מיך אָפּגע-
לאָזן ...אינגאנצן שוין איצטער סלאָבאָדנע,
 -א דאנק דיר ,גאָט ,װאָס כאָטש א לעבעדיקער געקומעף .נאָרװאָס על איך איצט טאָן מיט די קינדער?  --זלאטע האָט זיך געכאפּט
פארן קאָפּ --- ,װאָס וועל איך זיי עסן געבן?
אָן די פּוטער-קיכלעך אין אויוון האָט זי אינגאנצן פארגעסן .דער-
מאַנט האָט זי זיך אָן זיי ערשט דעמלט ,וען זיי זײַנען שוין געווען
האלב פארברענט,
1916

באם גרויסן סאמאָוואר

ף דעם פארגעלטן שארבלאט פון דעם
אין לעדער געבונדענעם ,מוירע נע-
װוּכים? 1פלעגט דער טאטע פארציי-
כענען די װיכטיקסטע דאטעס פון
דער מישפּאַכע-כראָניק :געבורטן אף
איין זייַט בלאט ,יאָרצײַטן  --אף דער צווייטער זײַט,
מיַן געבורט האָט דער היסטאָריאָגראף פון דער פאמיליע פארשריבן
אין דער נײַנטער שורע אף דער פריידיקער זײַט בלאט,
ג1מוירע

נצװוּכים  --רעליגיעזיפילאָסאָפיש װערק פון שלוימע מײַמאָן
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גרינג זיך אָנצושטױיסן ,אז מע װאָלט זיך גריילעך געקאַנט באגיין
אָן מיר,
צום בריס ,וי איך האָב שפּעטער פיל מאָל געהערט דערציילן ,האָט
דער טאטע זיך באמיט צו זיַן האָפערדיק ,װי עס פּאסט פאר א באל-
סימכע ,נאָר די מאמע האָט קיין גרויסע פרייד ניט ארויסגעויזן ,זי
האָט געוווסט :נאָך א קינד  ---נאָך א זאָרג אף איר קאָפּ- ,
דער טאטע  --א לאמדן ,א מאסקל ,אן אופגעקלערטער  --האָט מער
באשיינט ,װי געשפּײַזט די פאמיליע .די הויפּט-שפּײַזערן ,די אופטוערקע
איז געווען די מאמע,
די מאמע האָט געהאלטן דעם טאטן אין גרויס קאָװעד ,װוי ער װאָלט
געווען דער קאָפּ אין שטוב .נאָר סיי מיר ,סיי לײַט האָבן געװוּסט ,אז
די שטוב האלט זיך אינגאנצן אף איר ,אף דער מאמען.
דעם טאטן האָב איך זייער ליב געהאט ,אָבער קיין האָר ניט מוירע
געהאט פאר אים .מײַן ליבע צו דער מאמען איז מער ענלעך געווען אף
א פארגעטערונג ,געמישט מיט מוירע .די דאָזיקע פאָרכטיקע פארגע-
טערונג איז װי א וואנט געשטאנען צוישן מיר מיט דער מאמען און
ניט דערלאָזן קיין שום צערטלעכקייט צווישן אונדז ,כאָטש געגארט האָב
2
איך נאָך אירע צערטלעכקייטן מיט אלע גלידער.
אין מײַן קינדערשן דימיען האָב איך זיך שטענדיק פאָרגעשטעלט -
מײַן מוטער מיט א פאָרויס אויסגעשטרעקטער האנט ,וי זי װאָלט מיך
|

אָפּגעהאלטן; ,ניט צו נאָענט!"

די מאמע האָט קיינמאָל ניט אופגעהויבן דאָס קאָל ,קיינמאָל ניט גע-
בייזערט זיך  ---ניט אף אייגענע ,ניט אף פרעמדע.
ווען איר איז עפּעס ניט געפעלן געווען ,האָט זי אָנגעכמורעט די
געדיכטע צוזאמענגעוואקסענע ברעמען ,און שטיל ,אָבער װאָגיק א זאָג
געטאָן;
 --אזוי טויג ניט!אין ערנסטערע פאלן;
 -פע ,כאלאַשעס! ..אזוי טוט מען ניט.122

אזוי האָט זי זיך באנומען מיט פרעמדע מענטשן ,אזוי אויך מיט
|
אירע אייגענע קינדער,
און געװירקט האָבן אָט די קארגע װערטער אירע א סאך שטאר-
קער ,וי דעם טאטנס ארויסגיין פון די קיילים,
לייט האָבן פון דער מאמען געהאלטן א וועלט,
 -זעלדע  --א כאכאָמע! -א פּיקכעס! א בארדאס! -א מאנצבלשער קאָפּ!ו א מענטש מיט א לויטערן מויעך!. -א גרויסע אופטוערקע  ---זעלדע!אזעלכע מיינונגען וועגן מײַן מאמען האָב איך קעסיידער געהערט,
נאָך איידער איך האָב װי געהעריק געקאָנט אָפּשאצן זייער מיין,
א שטאלטנע ,א שטאָלצע ,שטענדיק רױַק און צוריקגעהאלטן
האָט זי שוין בלויז מיט איר אויסערלעכן געשטאלט ארויסגערופן אָפּשײ
צו זיך,
אין איר קלייד מיט דעם סאמעטענעם קאַלנערל באם האלדז און מיט
די סאמעטענע קרייזלעך אונטן ,אין א שווארצן אטלאסענעם בורנוס
ווינטער און אין א שווארצער זיידענער פּעלערינע זומער ,איז זי מיט
שטאָלצע געמאָסטענע טריט  --נאָך שטאָלצער און געמאָסטענער וי
| אינמיטן װאָך  ---געגאנגען שאבעס איבער דער גאס מיט אזא מין אויס-
זען ,װי די שטאָט װאָלט ,לעכאָלהאפּאָכעס ,געהערט צו איר.
לויטן ברייטן ,גוט-שאבעס" ,װאָס יעדערער  --אפילע כאַשעװע
באלעבאטים  --טראָגט איר אנטקעגן ,שטויס איך מיך אָן אז ;מײַן
מאמע איז ניט אבי-ווער" ,און איך אליין הייב זיך אָן פילן א גאנצער
|
יאכסן,
נאָר אין איר גאנצער ,געטלעכער" גרייס זע איך די מאמע שאבייסע-
נאכטס ,באם ,גרויסן סאמאָוואר",
מיר פארמאָגן צוויי סאמאָווארן .איינער אף צוואנציק גלעזער ,וועלכער
הייסט פּאָשעט  --דער סאמאָוואר ,און א צווייטן  ---אף זעכציק גלעזער,
װאָס טראָגט דעם נאָמען ,דער גרויסער סאמאָוואר",
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;גרויס? איז געווען אָט דער סאמאָוואר ניט בלויז מיט זײַן מאָס ,נאָר
אויך  --און דעריקער  --מיט דער ראָליע ,װאָס ער האָט געשפּילט
אין שטוב,
דעם סאמאָוואר ,דעם סטאם סאמאָוואר ,שטעלט מען יעדן פרימאָרגן
און יעדן אפדערנאכט .טרינקען טיי פונעם סטאם סאמאָוואר איז א װאָ-
כעדיקער איניען ,װי עסן אָנבײַסן אָדער וועטשערע .דער סטאם סאמאָ-
וואר שטייט אפן טיש פון פינף באגינען ,ווען דער טאטע מיט דער מא-
מען שטייען אוף פון שלאָף ,ביז האלבן טאָג ,ווען די מיטעלע שװועסטער,
די מ,אנציפּאציע" ,װאָס לייענט ביז שפּעט אין דער נאכט און שלאָפּט
שפּעט אפן טאָג ,טרינקט אָפּ טיי .עטלעכע מאָל דורכן פרימאָרגן דער-
גיסט מען אין דעם סטאם סאמאָוואר וואסער און מע דערשיט הייסע
קוילן .יעדערער טרינקט פון אים טיי ,ווען ער וויל און וויפל ער ויל,
אין פרימאָרגנס כאפּן זיך אריין שכיינעס פארבריען פון אים א פּיצל
סוכארעק פאר א קינד, ,אויב איר'ט קיין פאריבל ניט האָבן" ,און א
שׂאָכן קומט אמאָל ארײיַן ,אראָפּשװענקען דעם שלאָף פון הארצן" מיט
א לעבלעך גלעזל טיי; ,אויב ס'איז פאראן".
דעם גרויסן סאמאָוואר שטעלט מען בלױז אין די פּײַערלעכע
אָװונטן  ---אין א שאבייסענאכטס  --דער מאמעס שאבייסענאכטסן,
די מאמע זאָגט ,אז שאבייסענאכטס איז דער איינציקער אָװנט ,ווען
זי פילט ,אז זי לעבט נאָך אף דער ועלט .א גאנצע װאָך מאטערט זי
.
|
זיך  ---ניט זי לעבט,
אין די אָװונטן ,ליגנדיק אין צווייטן צימער אף מײַן בעטל ,הער איך,
װי די מאמע באקלאָגט זיך פארן טאטן ,אז זי װוערט דערשטיקט ,אז זי
ווייסט ניט װי אויסצוקערעווען זיך ,אז די פּראָצענטן עסן זי אוף ,אז
;דער בלוטזויגער וועט אונדז ברענגען צו בעטל-ברויט",
מיר איז א ראכמאָנעס אף דער מאמען ,כאָטש וויאזוי פּראָצענטן עסן
אוף א מענטש און ויאזוי די מאמע ,ווערט דערשטיקט" ,קאָן איך זיך
ניט פאָרשטעלן .אָבער ,ד,ער בלוטזויגער" איז פאר מיר א רעאלע זאך,
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א מענטש פון בלוט און פלייש ,וועלכן איך האָב פײַינט מיט דער גאנצער
סינע פון מייין קינדערש הארץ- ,
,דער בלוטזויגער"  --דאָס איז רעב שאבטע באדאנעס ,דער װאָכער-
ניק ,בא וועלכן די מאמע נעמט געלט אף פּראָצענט,
די מאמע האָט צו טאָן מיט נאָך פּראָצענטניקעס ,נאָר רעב שאבסע
,דער בלוטזויגער" ,ווייס איך ,איז דער ערגסטער פון זיי אלעמען.
יעדן פּרייטיק ,װאָך-אײַן ,װאָך-אױס ,שיקט מיך די מאמע אָפּטראָגן
אים װאָכער  ---א טייל פון דער האלװאָע מיט פּראָצענט ,און יעדעס מאָל
קוק איך אף אים מיט דעם זעלביקן נײַגער און שרעק ,מיט וועלכן איך
האָב אף אים געקוקט ,ווען איך האָב אים צום ערשטן מאָל דערזען
הויך ,דאר ,מיט לאנגע דארע פיס אין פּאנטאָפּל און ווייסע זאָקן ביז
די קני  --דער איינציקער זאָקן -און פּאנטאָפֿל-טרעגער אין דער ליט-
וויש-מיסנאגדישער שטאָט -- ,מיט לאנגע געקרײַזלטע פּייעס ,מיט א
לאנגער ,שארפער נאָז ,װאָס הענגט אים איבער דעם פאָרויס ארויסגע-
רוקטן קין מיטן ציגן-בערדל ,און מיט אויגן ,טיף באהאלטענע אונטער
געדיכטע צעשויבערטע ברעמען -- ,האָט רעב שאבסע אויסגעזען אין
מיינע אויגן װוי דער קראָקאָדיל ,דער שפּארבער ,דער פּיפּערנאָטער,
דער לינדנװאָרעם, ,ד,י שלאנג ,װאָס טוט פּויזען אף איר בויך" --- ,אלץ
כײיַעס און שראָצים ,גוט מיר באקאנטע פון דער כומעש-זאָאָלאָגיע...
גערעדט האָט רעב שאבסע שטארק פאָנפעוואטע און מיט א מין טרער 
אין דער שטים,
 --הווער איז הדאָס ייִנגעלע?  --האָט ער יעדעס מאָל אפסניי גע-פרעגט ,כאָטש ער האָט מיך שוין פריער צענדליקער מאָל געזען און
האָט גוט געװוסט, ,הווער איז הדאָס ייִנגעלע" -- ...דאנכט זיך זעלדעס
באָנכערל? ,.הנו ,הנו ,קום נאָר ,אף טשיקאנוועס ,אהער ,װײַנז נאָר,
װאָנסטו דאָרטן געבראנכט,
וי א פארגליווערטער בלײַיב איך שטיין באם שוועל און מיט ברייט
צעעפנטע אויגן קוק איך ,װי ער ציט זיך צו מיר מיט זײַנע לאנגע
דארע הענט אין די װײַסע ארבל פון זײַן העמד .מיר הייבט זיך אָן
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דאכטן ,אז די הענט זיַנע ציען זיך אויס אלץ לענגער און לענגער --
אָט-אָט ,דאכט זיך ,וועלן זיי דערגרייכן צו מיר און אָנכאפּן מיך מיט
זייערע לאנגע ,בייניקע פינגער,
ניט וילנדיק נעם איך זיך רוקן הינטערװײַילעכס צו דער טיר,
 -הנו ,הנו ,האָנב קיין מוירע ניט ,כ'וועל דינך ,כאָלילע ,ניט אונ-פעסן .גיב אהער דאָנס געלט,
צוגענומען פון מיר דאָס פּעקעלע זילבער-געלט ,גיט ער עס איבער
דעם װייב,
 --הנא ,נענכע ,צייל איבער,נעכע ציילט איבער און דערלאנגט עס אים צוריק,
 -ריכטיק ,דרי רובל קערן און דריי גילדן פּראָצענט,רעב שאבסע וויל דאָס געלט ניט נעמען.
 --צייל נאָר איבער נאָכאמאָל ,געלט האָט .האָלט ,מען זאָל עס ציינלןצוויי מאָל,
|עכע ציילט א צווייט מאָל,
נ
 -ריכטיק ,ריכטיק ,כ'קאָן שוין קיין דריי קערבלעך ניט איבער-ציילן ,װאָס?  ---שטופּט זי אים דאָס געלט אין די הענט ארײין
 --גיי פארלאָנז זיך אף װײינבער! נו ,וויינז שוין אהער!און אליין איבערציילנדיק דאָס געלט מיט גרויס קאװאָנע ,גיט ער
|
|
זאאָג:
 -אז זעלדע זאָגט דריי רונבל מיט דרײיַ גילדן ,מינעסטאמע איזרינכטיק ,זעלדע וועט ניט אָפּנארן...
די ערגסטע פרייטיקן זיינען פאר מיר געווען יענע ,ווען די מאמע
האָט בעשום-אויפן ניט געקאָנט אָפּשיקן דעם װאָכער .בעטן ,ער זאָל
קיין פאריבל ניט האָבן פאר דער אומפּינקטלעכקײַט ,איז פאר מיר געווען
טויזנט מאָל ערגער ,װוי טראָגן אים דעם װאָכער.
מיט דעם מוט פון איינעם ,װאָס זעצט זיך צום ציין-דאָקטער אפן
שטול א צאָן רײַסן ,הייב איך אָן ,גליײַך פון דער טיר ,אין איין אָטעם:
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שאבסע-די-מאמע-ט'געבעטן-איר-זאָלט-קיין-פאריבל-ניט-
 -רעבהאָבן-װאָס-זייט-אײַך-הײַנט-ניט-געשיקט-קיין-געלט-זייט-אייך-איבער-
פאר-צװיי-װאָכן-מיטאמאָל-קערן-
אכטאָג-פרליטיק-מירצעשעםאָפּשיקן
מיט-פּראָצענט-א-גוטן-טאָג...
אָפּגעקלאפּט און פארקערעוועט אף צוריק .אָבער רעב שאבסע טאר-
האלט מיך,
 --שטיי ,שטיי א װײַנלינקע! װאָהין אנטלויפסטו? װאָנס איז דימאנסע ,װאָנס זי ליינט ענס מיר אָנפּעט אף איבעראנכטאָג?
דעמלט זע איך שוין רעב שאבטעס אויגן  --גרינע ,שפּיציקע ,דורכ-
נעמענדיקע אויגן ,װאָס עגבערן מיך אדורך און ,װוי מיר דאכט זיך ,דער-
גרייכן דורך מיר צו דער מאמען.
 -די מאמע ט'געװאָלט שיקן אײיַך געלט ,נאָר זייט ניט געקאָנט .זיאיז זייער פארענגט חיינטיקע װאָך --- ,שטאמל איך אויס ,װאָס איך האָב
געהערט אין שטוב ריידן,
 --אנזוי ,אנזוי --- ,שיפּעט רעב שאבסע -- ,פארענגט ,נענבעך ,זאָג-סטו .ייִנדן זיינען ,נעבעך ,פארענגט ,זײַנען ייַנדן ...אײַ ,אײַ ,איי! .,איך
בין אוינך פארענגט .ניטאָ א קאָנפּעקע אף דער הױינצאָע ,ניטאָ..
 -זי װועט אייך אָפּצאָלן ..איבעראכטאָג פרײַטיק ..מיט פּראָ-צענט -- ...שטאמל איך שוין בייזלעך.
 --װואָנס דען ,זי וועט ניט אָפּצאָלן?  ---איז רעב שאבסע מאסקים--- .אוואנדע װוצט זי אָפּצאָלן ,זעלדע איו אן ערלענכע יידענע ,זי װועט
פרעמדס ,כאָלינלע ,ניט פארנעמען ...אָבער אין דער צײַנט ,אין דער
צײַנט!  --קלאפּט ער מיטן בײיניקן פינגער אָן טיש --- .געלט האָט האָלט,
מען זאָל עס צאָלן אין דער צײַט ,האָט געלט האָלט! זאָג דער מאמען ,אז
|
אזוי טויג גיט,,,
איך ווייס ניט ,װווהין זיך אהינצוטאָן .מיר דאכט זיך ,אז דאָס בייזערס
ער זיך אזוי ניט אף מיר ,נאָר אף דער מאמען ,דאָס שטייט זי פאר אים,
און ער ,צ,אפּט איר דאָס בלוט" ...מײַן קינדערש הארץ קאָכט אוף אף
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דעם ,בלוטצאפּער* ,און איך זאָג העכער ,װי מע דארף געוויינלעך ,קי-
מאט איך שריי אויס;
 -װווּ זאָל זי נעמען ,אז זי האָט ניט? האָט קיין מוירע ניט ,זי ועטאײַך באצאָלן,
מײַן הויכע שטים און די בייזע פּײַערלעך אין מײַנע אויגן זײַנען,
אפּאָנעם ,א ניט דערווארטע זאך פאר רעב שאבסען .זײַנע גרינע אויגן
קוקן אף מיר קאלט און א ביסל פארווונדערט,
 --אוואנדע איז אף דער מאמען א ראכמאַנעס ...אָבער איך בין אוינךניט ראָנטשילד ...זאָנג דער מאנמען...
אָבער איך הער שוין ניט ,װאָס איך דארף ,זאַנגן דער מאנמען".
אָן ;א גוטן-טאָג* לויף איך ארויס  ---א בייזער און צעקאָכטער,
אויב די מאמע האָט צוויי װאָכן נאָכאנאנד ניט אָפּגעשיקט אים דעם
װאָכער ,פלעגט רעב שאבסע אליין אראָפּקומען צו אונדז .די דאָזיקע
וויזיטן זײַנען פאר דער מאמען געווען די גרעסטע אָפּקומעניש .דער-
זעענדיק רעב שאבסען ,פלעגן איר די בלוטן איינפאלן .געוויינלעך א
שטארקע און איינגעהאלטענע ,פלעגט זי בא די וויזיטן בלאס װוערן און
די הענט פלעגן איר אָנהײיבן ציטערן .,מער פון אלץ האָט זי מוירע גע-
האט ,לײַט זאָלן ,כאָלילע ,ניט געװאָר ווערן ,װי ,שמאָל זי האלט",
אופהאלטן דפירונג אין שטוב אף דער מאדרייגע פון די פריערדיקע
בעסערע צײַטן איז געווען דער מאמעס וויכטיקסטע זאָרג .צוליב דעם
איז זי געגאנגען אף די גרעסטע קאָרבאָנעס,
 --מע מוז זיך האלטן ,ביז מיר וועלן כאָטש די מײַדלעך אויס-געבן!  ---האָט זי פארזאָרגט גערעדט מיטן טאטן,
דער שאבייסענאכטיקער ,גרויסער סאמאָוואר" איז געווען איינער
פון די מיטלען אופצוהאלטן דעם נאָמען פון אן אָפּענער שטוב,
צום שאבייסענאכטיקן ,גרויסן סאמאָוואר" קומען זיך צונויף שביי-
נים ,באקאנטע ,כאָשעװע מענטשן ,לאָמדים און מאסקילים ,װאָס האָבן
ליב צו הערן און זאָגן א גוט װאָרט ,ארומריידן וועלטלעכע איניאָנים און
סטאם פארברענגען אן אָװונט אין אן איידעלער סוויווע,
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עס קומט אונדזער שאָכן שמועל-יויסעף ראבינאָוויטש ,אן אופגע-
קלערטער מענטש ,װאָס לערנט טאנאך מיט מענדעלסאָנס 1ביור און טראָגט
אפילע אינמיטן װאָך א מאנישקע מיט א שווארץ בענדל אָנשטאָט א
שניפּסל; עס קומט אלטער סאלאנטער ,א מאסקל ,װאָס שרייבט ,קריטי-
קעס" אין ,האמייליץ"} זיסל ,הערטשעמיכויסעט" ,א ייד מיט א פולן
קאָפ יעדיעס ,װאָס פאלט יעדערן ארײַן אין די רייד מיט זײַן ה,ערטשע
מיך אויסעט"; א שטענדיקער גאסט באם שאבייסענאכטיקן ,גרויסן
סאמאָוואר* איז דער פעטער העסל  --א ביסל א מעגושעמדיקער ,אָבער
פריילעכער ייִד ,װאָס האָט שטענדיק צו דערציילן א מײַסע ,װאָס ס'האָט
זיך מיט אים ,אנומלט פארלאָפן"; עס קומען איידעלע יונגעלײַט ,וועלכע
זײַנען אויסן ניט אזוי די הויכע שמועסן אין דער איידעלער סוויווע ,וי
פארברענגען א ביסל מיט מײַנע שוועסטער ,דערהויפּט מיט דער ,מאנ-
| ציפּאציע? ,װאָס קלײיבט זיך פאָרן שטודירן און איז א באכיינט מיידל
דערצו,
אין עסצימער ברענט העל דער גרויסער בליצלאָמפּ; דער ,גרויסער
סאמאָוואר* אפן טיש בלאָזט פון זיך וואזשנע מיט פּארע און ברומט גע"
מיטלעך אונטער ,וי א גוט-אופגעלייגטער באלעבאָס נאָכן שאבעס-באטאַ-
גיקן שלאָף; דער טאטע לייענט אף אויסװייניק גאנצע שטיקער פונעם
,מוירע נעוווּכים" .עס פאלן ווערטלעך און עס ווערן ארויסגעזאָגט פיינע
געדאנקען; אלטער סאלאנטער דערציילט די לעצטע נײַס פון ;האמיי-
ליץ" ,און עס גייט אװועק א שמועס װועגן הויכער פּאַליטיק ..ס'איז
יאָמטעװדיק ,היימיש און געמיטלעך .און איבער אלץ און אלעמען קיניגט
די מאמע,
וועגן געשעפט ,וועגן סטאם װאָכעדיקע זאכן טאָר באם ,גרויסן סא-
מאָוואר* ניט גערעדט ווערן.
 -לאָזט מיך איין מאָל אין װאָך פארגעסן אָן מײַנע זאָרג און קאָפּ-דרייענישן --- ,זאָגט די מאמע --- ,ווען איך זאָל איין אָװונט אין װאָך ניט
זמענדעלסאָן  --דער גרונטליגער פון דער האסקאָלע,
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אראָפּווארפן פון זיך דעם שווערן יאָך פון די פלייצעס ,װאָלט איך שוין
לאנג אונטער אים געפאלן -- ,זאָגט זי דעם טאטן,
אף איר גרויסן שטול מיטן גלײַכן ווענטל און מיט די געשניצטע
קעפּלעך פון אומבאװוּסטע כײיעס אף די אָנלענער זיצט זי ,װי אף א
טראָן ,אױיבנאָן באם ,גרויסן סאמאָוואר" און רייכערט געמיטלעך א דיקן
טוטינענעם ציגאר ,האלטנדיק דערביי אן אויג און אן אוער אף אלץ
און אף אלעמען אין שטוב .זי הערט און זעט ,דאכט זיך מיר ,אפיל
דאָס ,װאָס עס קומט פאָר אין צווייטן צימער ,װוּ עס פארברענגען מיינע
שוועסטער מיט די איידעלע יונגעלײַט און פונוואנען עס דערגרייכט
אָפטמאָל אן איינגעהאלטענער פריילעכער געלעכטער,
דער טאטע קוקט זיך בײיסמײַסע איבער מיט דער מאמען ,װי ער
װאָלט געזאָגט; :ניט קיין שטאט" ,אף װאָס דער מאמעס בליק ענטפערט:
,קיין בייז ,כאָלילע ,ניט .יונגע קינדער ,זאָלן זיי לאכן",.
נאָך דעם אויפן ,װי די מאמע פארציט פון ציגאר  ---ניט אָפּט ,נאָר
טיף ,נאָך דעם ארט ארױיסלאָזן דעם רויך  --אין געדיכטע זײַלן ,אין
צוויי שטראָמען פון די נאָזלעכער ,אין רינגלעך ,װאָס פליען איינס נאָך
דעם אנדערן -- ,זעט מען ,אז דאָס רייכערן פארשאפט איר גרויס האנאָע.
אָט דער ציגאר אין דער מאמעס מויל מאכט מיך גאפן יעדעס מאָל
אפסניי ,וי איך װאָלט עס צום ערשטן מאָל געזען .איך האָב קײנמאָל
ניט געזען אנדערע מאמעס ריכערן ציגארן ,אפילע ניט פּאפּיראָסן
מאנצבלען אפילע דרייען ציגארעטלעך פון טאבאק און פּאפּיראָס-פּאפּיר,
בלויז זי איינע רייכערט דיקע ,שווארצע ציגארן ,פון וועלכע עס שווינדלט
מיר דער קאָפֿ,
דער ציגאר אין דער מאמעס מויל איז אין מײַן קינדערשער פאָר-
שטעלונג געווען פארבונדן מיטן באגריף וועגן מאנצבלשקײיַט ,גװוּרע,
כאָכמע ,הערשאפט ,די מאמע מיטן ציגאר אין מויל האָט בא מיר יעדעס
מאָל ארויסגערופן נײַע באווּנדערונג ,אָפּשײַ ,פאָרכטיקע פארגעטערונג,
מײַן בליק איז װי צוגעשמידט צום אש אפן שפּיץ ציגאר ,װאָס
דערמאָנט אָן א פיגגער מיט א רײַף געװאָרענעם געשוויר באם נאָגל,
130

וועט דאָס אש באלד ארונטערפאלן ,אָדער דער מאמען וועט געראָטן דער"
האלטן עס ,ביז דער ציגאר װעט זייַן קימאט האלב אויסגערייכערט ,וי
זי האָט עס ליב? ..ווען דאָס אש פאלט ענדלעך אראָפּ און צעשיט זיך
אין גרויען שטויב אפן װײַסן טישטעך ,זיפץ איך אזש אָפּ מיט דער-
לייכטערונג ,װוי איך װאָלט ענדלעך באפרייט געװאָרן פון א וויכטיקער
פליכט ,װאָס האָט מיך געהאלטן אין גרויס שפּאנונג.
עס טרעפט ,אז ייִדן ארום ;גרויסן סאמאָוואר" אמפּערן זיך וועגן
עפּעס און קאָנען צווישן זיך ניט אדורכקומען .אפילע דער טאטע קאָן
זיי ניט אויסגלייכן .דאן גיט איינער פון זיי א זאָג;
 --שא ,זעלדע ,איר האָט דאָך א גלײַכן קאָפּ .,אדעראבע ,זאָגט איר,וי זעט דאָס בא אײַך אויס?
דער צאד שעקענעגעד כאפּט גלײַך אונטער;
 -אדעראבע ,זאָל טאקע זעלדע זאָגן!וועגן װאָס עס האנדלט זיך ,פארשטיי איך ניט .איך זע בלויז ,אז
נאָכדעם ,וי די מאמע זאָגט ,װוי די זאך זעט איר אויס ,הערן די צדאָדים
אוף צו אמפּערן זיך און שמועסן געמיטלעך ,װוי קיין זאך װאָלט צווישן
זיי ניט פאָרגעקומען .און איך שטויס זיך אָן ,אז דאָס האָט די מאמע
געמאכט צווישן זיי שאָלעם,
אן אנדערשמאָל טרעפט ,אז נאָכדעם ,װי דער אוילעם גייט זיך
פאנאנדער ,בלייבן נאָך א פּאָר מענטשן בי שטּעט אין דער גאכט און
פירן עפּעס א לאנגן שמועס מיט דער מאמען .ווען זי גייען אוועק ,הער
איך ,וי דער טאטע זאָגט;
 -קעדײַי דיר טאקע ,זעלדע-לעבן ,אָפּזיצן ביז נאָך האלבער נאכטאון דאָס געזונט פּאטערן אף קאָהאָלשע אסאָקים .װאָלסט זיך גלייכער
אויסגעשלאַפן,
אף װאָס די מאמע ענטפערט:
 -אז מענטשן ווילן זיך מעיאשעוו זײַן וועגן א שטאָטישן איגיען,קאָן איך זיי דאָך ניט דורכטרײַבן ,און צוריק די זעלביקע זאך :אז
יעדערער ועט פון זיך אָפּשארן ,װי דו רופסט עס ,די קאָהאָלשע אסאָ-
131

קים ,ווער זשע וועט זיך מיט זיי פארנעמען :אליין פון זיך טוט זיך דאַך
|
קיין זאך ניט,
אָט דאָס אלץ האָט אין מיר דערװעקט

אי שטאָלץ מיט מײַן מאמען,

אי גרויס אָפּשײ ,אי מוירע פאר איר .איר גאנץ געשטאלט האָט מיך אי
צוגעצויגן ,אי דערווייטערט פון זיך .מײַן קינדערש הארץ האָט אזי
געגארט נאָך א ביסעלע אופמערקזאמקייט ,נאָך א טראָפּן צערטלעכקיַט
פון מיין גרויסער ,קלוגער מאמען ,װאָס קיניגט איבער אלעמען ,וי א
קײיסעריניע! ..מיר האָט זיך אזוי געװאָלט ,אז מײַן מאמע זאָל צו מיר
זײַן א מאמע ,װוי אלע מאמעס!.
אָבער וייניקער פון אלץ האָט זיך די מאמע אָפּגעגעבן מיט אונדז,
קינדער .זי האָט קוים צייט געהאט צו האָבן קינדער .אף האָדעווען קינ"
דער האָט זי שוין קיין צײַט און קיין געדולד ,אפּאָנעם ,אויך ניט געהאט.
דאָס איז אינגאנצן געלעגן אף אונדז ,קינדער ,גופע :די עלטערע האָבן
געניאנטשעט די יינגערע ,די ייַנגערע  --די נאָך ייַנגערע ,אזוי בין
צום סאמע מיזיניקל,
א קארגער שמייכל ,א פארבייגייענדיקער גלעט איבערן קעפּל --
דאָס איז אלץ ,װאָס איך האָב געהאט ,אי דאָס ניט אָפט ,פון מײַן פאר-
געטערטער מאמען.
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איך וװוער ,נעבעך,

געזונט

אָך באטאָג האָט מען דער מאמען אָנגעזאָגט ,אז איך

ש}
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בין ניט מיט אלעמען ,נאָר אהיים איז זי געקומען
ניט פריער װי געוויינלעך :אכט אין אָװנט ,אראָפּ-
ציענדיק פון זיך דעם ווינטערדיקן מאנטל ,פרעגט זי:
 --װאָס איז מיטן יינגל?

מייַן הארץ גיט א צאפּל .אָט באלד װעט די מאמע צו מיר צוגיין,
יאָ ,זי וואשט די הענט ,גייט צו צו מײיַן בעטל ,און ,ארופלייגנדיק א
נאָך עטװאָס פייכטע ,קאלטע האנט אף מיין הייסן שטערן ,פרעגט זי
ווייך ,אָבער רויק;
 -װאָס פעלט דיר ,זונעלע? װאָס טוט דיר װיי?138

איך פארמאך די אויגן ,איך שװײַג ..מיט ביידע הענטלעך דריק
איך איר קאלטע ,הארטלעכע האנט צו מײַן שטערן ,װי איך װאָלט גע-
װאָלט דערמיט אף שטענדיק צובינדן זי צו זיך .איך וויל זאָגן :אווען דו
ביסט לעבן מיר ,טוט מיר גאָרנישט ויי ,מאמעלע ...ס'איז מיר גוט ,גיי
נאָר ניט אוועק פון מיר "...נאָר איך געטרוי זיך ניט א װאָרט אויסצו"
ריידן .איך ווייס ,אז וי נאָר איך וועל עפענען דאָס מויל ,װעל איך זיך
פאנאנדערוויינען .און דאן װעט די מאמע זיכער אוועק פון מיר  --זי
האָט פײַנט ,אז מע ויינט .ווארט איך ,ביז דאָס קנײיַלכל ,װאָס שטיקט
מיך אין האלדז ,װעט צעשמאָלצן װערן ,און צי דערװײַל מיט איין האנט
פארן ארבל פון איר קלייד ,בעטנדיק זי ,אָן ווערטער ,זי זאָל זיך צוזעצן
לעבן מיר אפן בעט ,מיט דער צוייטער האנט דריק איך אלץ פעסטער
איר האנט צו מײַן שטערן ,וי איך װאָלט געהאָפט ,אז מײַן הייסער בא-
גער װעט דורך דער מאמעס האנט אריינדרינגען אין איר הארץ..
די מאמע פארשטייט ניט אָדער מאכט זיך ניט פארשטיין מיין שטום
געבעט .פּאװאַלינקע אראָפּנעמענדיק די האנט פון מײַן שטערן ,גיט זי
|
א זאָג אין שטוב ארײַן;
 -דאָס ייִנגל האָט ווארעמקײַט ,מע דארף אים אײַנגעבן א ביסלריצנייל ,מיטן גלעזל ריצנייל אין האנט שטייען איבער מיר פריִער דער
טאטע ,דערנאָך ,איינע נאָך דער אנדערער ,די שוועסטער .זיי זאָגן מיר
צו גאָלדענע בערג פאר אויסטרינקען איין לעפל ריצנייל ,אָבער איך לאָז
זיך ניט אײַנרײדן .איך וויין מיט זודיקע טרערן ,איך וויין אָן אופהער
פון פארדראָס אף מײַן מאמען ,װאָס זיצט אין צווייטן צימער מיטן רוקן
צו מיר און עסט זיך רויִק וועטשערע ,וי איך װאָלט איר געווען א פרעמ-
דער ...איך וויין אָן אופהער ,לעמיי מײַן שטום געבעט איז ניט דערגאנגען
צו מײַן מאמען ,איך וויין ביטער פון ראכמאָנעס אף זיך אליין,
עטװאָס א קער געבנדיק דעם קאָפּ אין מײַן זײַט ,ניט העכערנדיק
די שטים ,א ביסל אומגעדולדיק ,גיט א זאָג די מאמע:
 -װאָס אייסעקט איר זיך דאָרטן מיט אים דריי זייגערנע שאָ? האלטאים צו די הענטלעך און גיסט אים אריין דעם לעפל ריצנייל,
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א פרישער ,נאָך שטארקערער אויסברוך פון געוויין ,מיט קאָנװוּלטי
ווער צאפּלעניש און ווארפעניש ,איז מײַן ענטפער אף דער מאמעס עט"
לעכע קאלטע ווערטער.
דאָס איבערצייגט זי ,אפּאָנעם ,אז איך בין קראנק ניט אף א געלעכ-
טער .זי לאַזט שטיין דאָס עסן ,דערנעענטערט זיך צו מיר ,גלעט צערט"
לעך מײַן ,מיט טרערן פארגאָסן ,פּאָנעם,
 --נו ,נו ,זונעלע ,גענוג צו ויינען .װאָס טוט מײַן קינד ,נעבעך,װויי? נו ,טײַערינקער ,נעם אײַן דאָס קאפּעלע ריצנייל ,װעט דיר גלײַך
בעסער ווערן ,נו ,קינד מיינס ,שא ,שא!.
דער דאָזיקער אויסערגעוויינלעכער פלוס פון צערטלעכע ווערטער
רופט ארויס גאָר א פרישן שטראָם טרערן פון מיינע אויגן  --ווארעמע,
פריידיקע טרערן ,װאָס מײן פארבאַרגענער באגער איז ענדלעך דער
גאנגען צו מײַן מאמען ,כליפּענדיק און שנאָרכנדיק מיטן נעזל ,בארויק
איך זיך ביסלעכװײיז און טרינק אויס דעם לעפל ריצניי? פון איר האנט.
מיט איר אייגענער האנט דערלאנגט זי מיר צו פארבײיסן א לעפעלע
מאלינע-איינגעמאכטס און זיצט דערנאָך אף מײַן בעטל ,ביז איף
שלאָף איין,

אף מאָרגן איז געשען אן אויסערגעוויינלעכע זאך :זינט איך געדענק
די מאמע ,איז זי דעמלט צום ערשטן מאָל געקומען אחיים אינמיטן טאָג,
גלײַך נאָך איר איז אף א סקריפּענדיקער דראַזשקע אראָפּגעקומען דער
אלטער דאָקטער פראנציסקעוויטש  ---דער גרעסטער און טײַערסטער
דאַקטער אין שטאָט,
בייס אלע אנדערע דאָקטוירים אין שטאָט האָבן גענומען א האלבן
רובל פאר א וויזיט און זיַנען געגאנגען צו כאלאָים צופוס ,האָבן גווירים
געצאָלט פראנציסקעוויטשן א גאנצן רובל ,אכוץ דעם גילדן ,װאָס מע
האָט באזונדער באצאָלט דעם איזואָזטשיק ,װײַל צופוס איז דער אלטער
דאָקטער ניט געגאנגען .אפילע געדריקטע מענטשן האָבן בא זיך ניט
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געקאַנט פּויעלן צו געבן פראנציסקעוויטשן וייניקער פון א קערבל,
כאָטש אז אן אַרעמאן האָט אים גאָרניט באצאָלט ,איז אויך רעכט געווען,
וועגן פראנציסקעוויטשן האָט מען אין שטאָט דערציילט ,אז אליין
שטאמט ער דאפקע פון אָרעמען שטאנד, :דער טאטע זיינער איז געווען
א שטיקל עקאָנאָם בא א פּאַרעץ* ,נאָר וועדליק זײַנע קענטענישן ,האָט
ער געדארפט זײַן פּראָפּעסאָר אין סאמע ווארשעוו .איז ער אָבער אמאָל
פארמישט געווען אין דעם גרויסן פּוױילישן מיאטעזש ,האָט מען אים דער-
פאר פארשיקט קיין סלוצק אף ,פּאָסעלעניע? ,און אזוי איז ער שוין דאָ
פארבליבן, .װאָרעם אז ניט ,װאָלט דען שטאָט געהאט אמאָל בא זיך
אזא דאָקטער?? אז א סלוצקער כוילע קומט צו די ווארשעווער פּראָפע-
סאָרן קורירן זיך ,שיקן זיי אים טייקעף אָפּ צוריק אהיים --- ,אזוי האָט מען
איבערגעגעבן, .אז איר האָט --- ,זאָגן זיי -- ,בא זיך אין שטאָט אזא
פראנציסקעוויטשן ,פארשפּאַָרט איר פאָרן צו אונדז קיין ווארשעו"..
| אז מע האָט געזען פראנציסקעוויטשן אראָפּקומען צו אן אָרעמאן,
האָט מען שוין געװוּסט ,אז מיט דעם כוילע האלט שמאָל,
 -ער איז א פארבײייקער ,אראָפּגעבראכט פראנציסקעוויטשן...דאָס האָט באטײַט ,אז אלע אנדערע דאַקטוירים האָבן זיך שוין פונעם
כוילע מעיאעש געווען און ס'איז געבליבן בלויז נאָר איין מיטל; אריינ-
פאלן מיט א יאָמער אין אַרנקױדעש און מיט א געוויין צו פראנציסקע-
וויטשן ,אז גאָט אָדער דער דאָקטער אָדער ביידע צוזאמען זאָלן דעם
|
|
כוילע ראטעווען,
גאנץ שטאָט האָט געקענט פראנציסקעוויטשן ,און פראנציסקעוויטש
האָט געקענט גאנץ שטאָט  --יעדערן בא זײַן נאָמען און יעדערן מיט
זײַן קרענק .ער האָט זיך בלויז באדארפט באװײיזן ערגעץ בא א כוילע,
װי די שטוב איז פול געװאָרן מיט שכיינים ,װאָס זײַנען געקומען הערן,
װאָס זאָגט פראנציסקעוויטש .אין איין גאנג װועט מען שוין בעטן בא דעם
לאסקאווע פּאן דאָקטער א מיטל צו א פארעלטערטן הוסט ,א פרעג טאָן,
צי זאָל מען באנייען דעם רעצעפּט ,װאָס ער האָט אנומלטן ; --דאכט
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זיך ,פאראיאָרן ווינטער" -- ,אויסגעשריבן ,אויסהערן .אן אומזיסטע
אייצע וועגן קינדער האָדעװען..
דער לאסקאווע פּאן דאָקטער  --א מאסיווער ,שװערלייביקער מענטש
מיט א קיילעכדיק-געבויגענעם רוקן ,װוי אונטער א שווערער מאסע ,און
מיט אן אויסדרוק פון ניט-דערשלאָפּנקײַט און מידקײַט אף זײַן אופגע-
בלאָזן פּאָנעם -- ,קוקט אף די װײַבערשע אָנפאלן ,װי אף אן אומפאר-
מײַדלעכקײיט פון זײַן פּראָפּעסיע :ער קאָן עס ,האלט ער ,ניט אויס-
מײַדן ,פּונקט וי ער קאָן ניט אױסמײידן ,מע זאָל אים ,אן אלטן און
מידן מענטשן ,ניט װעקן אינמיטן נאכט צו ,מעסוקן קראנקע" ,וועלכע
נייטיקן זיך בעסאכאקל אין א גוטער פּאָרציע ריצנייל,
 -אהא ,שוין ווידער אף אקאָנסיליָום צו פראנציסקעוויטש! --באגעגנט ער געוויינלעך דאָס בינטל צונויפגעלאָפּענע װײַבער --- .איי,
קאָביעטעס ,קאָביעטעס! איר שאנעװעט ניט דעם אלטן פראנציסקע-
וויטש --- ,שמייכלט ער מער מיט די אויגן ,װי מיט די ליפּן -- ,איר
װאָלט גלײַכער א פרעג געטאָן גרייצער דעם רויפע .ער פארשטייט
בעסער פון מיר,
די װײַבער לאכן כניפעדיק :כע ,כע ,כע ,זאָל דער לאסקאווע פּאן
דאָקטער געזוגט זײַף גרייצער דער רויפע פארשטייט בעסער ,בכי ,כיו.
און פראנציסקעוויטש לאכט מיט ,אין זיך ,פון װאָס זײַן גרויסער
בויך טרייסלט זיך ,וי אפארגליווערטע פּעטשא,
פראנציסקעוויטשעס פּולישע שפּראך ,ווען ער רעדט מיט ייִדישע
װוײַבער ,איז פול מיט ייִדישע וערטער ,װאָס ער האָט געלערנט פאר
פערציק יאָר היילן ייִדן,
 -עֹך ,װײַבער ,װײַבער!  --שאָקלט ער מיט זײַן גרויסן גרויעןקאָפּ --- .נאָר איר װאָלט געלאָפן צו דאָקטױירים ,ליעפּשע פארקויפן
די שאבעס"-לייכטער און קויפן קאָזעס .עפנט יעדן טאָג די פענצטער,
לופטערט אָפּטער דאָס בעטגעוואנט ,האלט ריין אײַערע פּיסקליאטעס,
גיט זיי פישטראָן און שטאָפּט ניט אין זייערע מײַלכלעך קיין צעקײיטן
לעקעך פון אײַערע מײַלער ,עסט מער און קינדלט וייניקער ,װעט איר
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פארשפּאָרן גיין צו פראנציסקעוויטשן! .,נו ,װאָס זאָל איך מיט אײַך טאָן?
טאטעס אָן קראפט ,מאמעס אָן מילך ,קינדער אָן קליאָק ,טשיסטא ניענדזא
יאק באָנא קאָכאם! -- .װאָרטשעט ער מער זיך אין דער געדיכטער
/
באָרד ארײַן ,װי אף די װײַבער,
אָפּגעבײיזערט זיך ,ענטפערט ער ,פונדעסטוועגן ,יעדערער אף איר
פראגע און שרייבט אפילע אָפּט אויס א רעצעפּט אויך ,אין איין גאנג.
און ווען א װײַבל נעמט ,קלוימערשט ,גריבלען זיך אין האנטבײַטל,
|
פאָכעט אף איר פראנציסקעוויטש מיט דער האנט;
 -ניע שוקיי ,ריווע ,װועסט מיר באצאָלן מיט א טפילע אין סינא-גאָגע ,כע ,כע,
אויך דאָס מאָל האָט די גאנצע גאס געװוּסט ,אז זעלדע האָט אראָפּ-
געבראכט פראנציסקעוויטשן צו איר יינגל ,קאוואדע גאָר שלאף ,נע-
בעך!" ...און די פאָדערשטוב איז פול געװאָרן מיט שכיינעס ,װאָס זײינען
געקומען געוווירע ווערן ,װאָס איז מיטן קינד .אָבער ארויסגייענדיק פון
מיין צימער ,האָט דער דאָקטער גענומען פאָכן אף די ווייבער ,װוי מע
טרײַבט אָפּ הינער;
 -קיש ,קיש ,קיש! קיין שום קאָנסולטאציעס הײַנט ,קיין קליגיקעס! -די מינוט אוועק פונדאנעף דאָ איז סקארלאטינע ,א קלעפּיקע ,אן אָנ-
:
שטעקנדיקע קרענק! אוועק ,אוועק ,אוועק!..

מײַן קראנקײיַט  --שארלעך מיט קאָלערליי נאָכװײיענישן  --האָט
זיך פארצויגן אף עטלעכע װאָכן ,נאָר מיר האָט זיך געװאָלט ,זי זאָל זיך
ציען כאדאָשים ,וװוײַל קיינמאָל פריער האָב איך אזוי ניט געפילט ,וי
גוט עס איז ,ווען די מאמע איז א מאמע.
װוי שטענדיק ,גייט די מאמע אוועק פון דער היים נאָר טאָג און קומט
צוריק שפּעט אין אָװונט .אָבער פארן אוועקגיין גייט זי צו מיר צו ,גלעט
מיך איבערן פּאָנעם און בעט מיך ,איך זאָל ניט קאפּריזעװען ,פאָלגן
די שוועסטער ,װוצט זי מיך ליב האָבן .די ערשטע צײַט פון מײַן קראנ"
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קײַט האָט זי זיך עטלעכע מאָל אראָפּגעכאפּט געוווירע ווערן מיך אפילע
אינמיטן טאָג .ווען איך האָב אָנגעהױבן בעסערן זיך ,האָב איך זי געזען
בלויז אין אָװונט .דערפאר אָבער זיינען די אָװונטן אינגאנצן געווען מײַנע,
די מאמע איז געזעסן בא מײַן בעטל ,געהאַדעװעט מיך מיט יײַכלעך,
מיט זיסער טיי און סוכאריקעס ,געביטן מיר קאָמפּרעסן אף די געשווירן
הינטער די אױיערן ,אײַנגערעדט מיך ,בארויִקט ,געצערטלט ,ביז איך
|
בין איינגעשלאָפן,
געווען נעכט ,ווען איך האָב לאנג ניט געקאָנט אײַנשלאָפן ,אומזיסט
ווארטנדיק אף דער מאמען .דאָס זײַנען געווען די נעכט ,ווען מע האָט
אף דער מאמעס ,פאבריק" געקאָכט זייף,
די מאמע האָט געפירט א זייף,-פאבריק" מיט אן ארבעטס-קראפט
פון איין-איינציקן מענטשן  --דעם זייף-קאָכער,
די מאמע האָט געזאָגט ,אז ער פארמאָגט גאָלדענע הענט ,נאָר ד,אָס
איז א װײַסל פון אן איי" .מע טאָר אים אף איין מינוט אליין ניט לאָזן,
מיר האָט זיך זייער געװאָלט זען א מענטשן מיט גאָלדענע הענט,
װאָס אליין איז ער א װײַסל פון אן איי .דאָס דארף זײַן פּונקט אזוי טשי-
קאווע ,וי אשרעטעלע ,װוי אפארשטעלטער ,וי א רויע וועיינע נירע ...די
פאבריק גופע ,װוּ עס גייען ארום מענטשן מיט גאָלדענע הענט ,מוז זײַן
עפּעס א מין קישעף-פאלאץ ,װוּ עס קומען פאָר װוּנדערלעכע זאכן.
קוים מיט צאָרעס האָב איך אײַנגעבעטן די עלטערע שוועסטער ,זי
זאָל מיך כאָטש איין מאָל לאָזן אװעקטראַנן דער מאמען ווארמעס אין
|
פאבריק,
נאָר אָנשטאָט א קישעף-פּאלאץ האָב איך געפונען א האלב-פינצטערע
שטוב מיט פארייכערטע ווענט און מיט א נאסן און גליטשיקן דיל; ס'האָט
געשמעקט מיט נעוויילע ,מיט פארלעגערטן כיילעוו ,און די לופט איז פול.
געווען מיט פײַכטן דאמף ,וי אין א באָד,
דער זייף-קאָכער איז קיין טראָפּן
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פון אן איי ,און קיין גאָלדענע הענט האָט ער אויך ניט געהאט .דאָס איז
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געווען א מענטש מיט א געלער באָרד און װאָנצן און מיט א סאך געלע
האָר אף די הענט מיט די פארשארצטע ארבל,
איך בין געווען ביטער אנטוישט,
אפילע די מאמע גופע האָט אין פאבריק א סאך פארלאָרן פון איר
מאיעסטעטישקייט .ס'איז גאָר ניט געווען די זעלביקע שטאָלצע ,געלא-
סענע ,צוריקגעהאלטענע מאמע ,װאָס איך האָב געקענט פון דער היים,
די ,קייסעריניע" פונעם ;גרויסן סאמאָוואר".
א נערוועזע ,אן אומרויקע ,א פארשוויצטע ,האָט זי יעדער וילע
געטאָרעט דעם זייף-קאָכער;
 -גיט אכטונג אפן קעסל ...זעט נאָר ,אף טשיקאוועס ,צי דער כיי-לעוו איז -שוין פארטיק ...דעם קאוסטיק ריכטיק אָפּגעװױגן? ..שיט ניט
אזויפיל סאָדע ...איר שיט אזויפיל מאטעריאל ,אז ס'וועט נאָך אויסקומען
דערלייגן צום אייסעק ...קאניפאָליע און זאלץ פארגעסט ניט..
 -דאָס ערשטע מאָל קאָך איך זייף ,וי מיינט איר?  --האָט דערייד מיט דער געלער באָרד בארויגעז געבורטשעט,
דאָס ערשטע מאָל אין מײַן לעבן האָב איך געהערט ,עמעצער זאָל
ענטפערן מײַן מאמען אנטקעגן,
מיך האָט די מאמע קוים באמערקט,
 זע ,דו גאָר טראָגסט שוין מיר ווארמעס? װוּ איז ליבע?  --האָטזי צעשטרייט באמערקט.
צוגענומען פון מיַנע הענט דאָס טעפּעלע ,אוװועקגעשטעלט עס אפן
פענצטער און גלייך פארגעסן סיי אָן מיר ,סיי אָנעם ווארמעס,
פון דעמלט אָן האָב איך שוין מער אין דער ?;פאבריק" ניט געװאָלט
גייך,
איך האָב ניט געװאָלט זען די מאמע אין אזא מיִעס ,שלעכט-שמעקג-
דיק אָרט און אין אזא אויסזען ,װי איך האָב זי דאָרטן געזען.
נאָך מער איז מיר די /,פאבריק" נימעס געװאָרן אין די לאנגע נעכט
פון מײײַן קראנקייט,
|
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צוליב אזא פּאסקודנער פאבריק און עפּעס א ייִדן מיט א געלער באָרד
און מיט האָריקע הענט לאָזט זי מיך ווארטן א האלבע נאכט ,ביז זי װעט
קומען איינשלעפערן מיך מיט אירע גוטע רייד און ליבע צערטלעכקייטן!
פע ,איך האָב פיינט די /,פאבריק" ,פיַנט ,פיינט ,פיינט!,,
מיטן אויסנאם פון די זייף-נעכט איז מיר קיינמאָל אזוי גוט ניט
געווען װוי דעמלט .פאר אלֶע מיינע קינדערשע יאָרן האָב איך פון מײַן
מאמעס מויל אזויפיל מאָל ניט געהערט די צערטלעכע ווערטער; :זו-
נעלע"; ,קינד מיינס" ,ט,ײיערינקער" ,וויפל איך האָב עס פון איר גע-
הערט אין די געציילטע װאָכן פון מיין קראנקייט און דערהיילונג,
און אָט די דאָזיקע װוערטער ,גאנץ געוויינלעכע פאר די אויערן פון
אנדערע קינדער ,האָבן אין מיינע אויערן געקלונגען װי דער העכסטער
אויסדרוק פון ליבע און צערטלעכקײַט .מִיר האָט זיך אזש געװאָלט
וויינען פון גליק און גערירטקײַט .נאָר צו אלץ קומט א סאָף ,און ס'איז
אויך געקומען א סאָף צו מײַן קראנקײַט .עס זײַנען ווידער אָנגעשטאנען
װאָכעדיקע טעג ,קאלטע און טרוקענע ,אָן ווארעמקייט און אָן צערטלעכ-
קײַט ,לאנגע ,אײנטאָניקע טעג מיט כיידער ,מיט לערער ,מיטן גאנצן
יאָך פון א ייִדיש יינגל בא עלטערן ,װאָס ציִען פון זיך די הויט און
ציִען די הויט פון זייערע קינדער צו מאכן זיי פאר ,לייט",
די מאמע האָב איך פארגעטערט נאָך מער װי פריער און נאָכ מער
וי פריער געגארט נאָך אירע צערטלעכקײַטן ,אָבער אומזיסט :איך בין
שוין ,נעבעך ,געווען געזונט- ,
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א מעכוטן צו דער לעװײַע

וין עטלעכע װאָכן ,אז די מאמע
ליגט צוגעשמידט צום בעט .עס
איז שוין גאָר קיין האָפענונג ניטאָ,
|
אבי אז זי זאָל געזונט ווערן.
 --דער גאזלען ,דער גאָרגל-:
שניידער האָט זי פון דער וועלט אומגעבראכט!  --זיפצט דער טאטע,
זיפצט די שוועסטער ,זיפצט דער פעטער העסל,
,דער גאָרגלשניידער"  --דאָס איז באָרעך פּריוועס ,דער מאמעס
סוינע און ביטערער קאַנקורענט ,װאָס האָט זיך אָפּגעלײגט אומצוברענ-
|
גען זי פון דער וועלט,
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די מאמע האָט געטאָן אלץ ,װאָס זי האָט געקאָנט ,בייצושטיין קעגן
איר שטארקן קאַנקורענט .איר ,מראמאָרנער* זייף  ---װײַסע הארטע זייף -
מיט בלויע אַדערן  --איז געווען בעסער פון פריוועסעס פאבריטשנער
יאדראָווער זייף ,און זי האָט זי פארקויפט א קאָפּעקע אפן פונט בילי-
קער ,וי פּריוועס האָט פארקויפט זײַן זייף,
אָבער באָרעך פריוועס האָט טאקע געהאט א פאבריק ,מיט אויס-
שטאטונג און מיט מענטשן ,און דעריקער  --באָרעך פּריוועס האָט
געארבעט מיט אייגענעם קאפּיטאל  --אַנגעשטאָפּט מיט געלט ,װי א
זאק"  --און די מאמע איז אופגעגעסן געװאָרן פון פּראָצענט און איז
דערשטיקט געװאָרן פון װאָכערניקעס...
איז דער מאמעס ,פאבריק" סאָפקאָלסאָף געבליבן שטיין ,און צוזאמען
מיט דער /פאבריק" האָט זיך אָפּגעשטעלט די מאמע.
אזא שאנד האָט די מאמע ניט געקאַנט אריבערטראָגן .איר האָט ניט
אזוי געקרענקט דער פארלוסט פון דער ,פאבריק" ; --אײיסאָקים קאָן
מען געפינען אנדערע" -- ,װי דאָס ,װאָס זי האָט פארלאָרן איר גוטן
|
נאָמען.
סטײיַטש ,זעלדע ,װועמען א שטאָט מענטשן האָט געשעצט און גע-
|
טרויט --- ,זאָל זיך ,אָפּשטעלןי!
זי האָט קימאט אופגעהערט צו באװײיזן זיך אין גאס ,זי האָט אויס-
געמיטן מענטשן .די שאבייסענאכטיקע גרויסע סאמאָווארן זײַנען אָפּ-
|
געשאפט געװאָרן,.
די מאמע האָט אלץ אָפטער און אָפּטער גענומען זיך באקלאָגן אף
ווייטעקן אין הארץ ,ביז זי האָט זיך אין איינעם א טאָג געלייגט אין בעט
אף קיינמאָל מער ניט אופצושטיין,
א ווארעמער שפּעט-זומערדיקער אֶָוונט .דורך די אָפענע פענצטער
דערטראָגט זיך צו מיר דער גאלאָפּ פון באָרוועסע און באשוכטע פיס,
דאָס ,ווייס איך ,שפּילן מײַנע כאוויירים אין פערדלען אָדער אין פּאַ-
143

זשארניקעס ,איך זיץ װי אף פּריסעק :מיר װוילט זיך שטילינקערהייט
ארויסגאנווענען זיך פון שטוב און צושטיין צו דער שפּיל ,אָבער וי
קאָן איך ,אז הינטער דער וואנט ,אין צווייטן צימער ,ליגט געפערלעך
קראנק די מאמע .דער טאטע איז אװעקגעלאָפן ברענגען א קאָנסיליום --
פראנציסקעוויטשן און נאָך צוויי דאָקטוירים .אָט-אָט דארפן זיי קומען,
אלע וויַילע קומען אנדערע מענטשן געװווירע װערן; :װאָס הערט זיך",
שכיינעס שטעקן ארײַן די קעפּ אין אָפּענעם פענצטער;
 --װאָס מאכט זי?|
 --געווען שוין דער קאָנסיליום? --אוי-וויי ,אזא בוים אוועקגעפאלן!  --ברעכן זיי די הענט ,װי דימאמע װאָלט שוין געלעגן א טויטע אף דער ערד,
איך ווייס נאָך ניט ,אז די מאמע דערלעבט שוין אירע לעצטע שאָען,
אז אָט באלד ווער איך יאאָסעם .איך זע בלויז ,אז בא אונדז טוט זיך
עפּעס ,און הייב זיך אָן פילן װוי א מעכוטן צו דעם ,עפּעס".
מיט אונדז זיצט דער פעטער העסל ,דער מאמעס ברודער ,א שי"
נער ,א הויכער ,שטארקער מענטש ,װאָס האָט ליב אָפּצועסן און האָט
ניט פּײַנט אויסצוטרינקען.
 -קױידעמקאָל דארף בא א מענטשן אָנגעפּאקט זײַן דער טשעמאָ-דאן --- ,האלט דער פעטער העסל -- ,מימאָנעפשעך ,לעבט ער ,װעט
ער קויעך האָבן צו עסן א צווייטן מאָל .,שטארבט ער ,כאָלילע ,װעט ער
כאָטש קויעך האָבן צו קריכן אפן טארעברעט- ..
אריינגעצויגן אין נאָז א געזונטן שמעק טאבאק ,גיט דער פעטער א
זאָג צו מײַן שוועסטער;
 -פאראן בא אײַך א קאפּ בראנפן אין שטוב? עפּעס כאלעשט מירדאָס הארץ,
אויסגעטרונקען איינס נאָך דאָס אנדערע צויי היפּשע גלעזלעך
בראנפן ,געפינט דער פעטער ,אז ,ווען מע האלט שוין דערביי" ,װאָלט
ניט געשאט נעמען עפּעס אין מויל אריין.
מיט גרויס האנאָע עסט דער פעטער העסל דעם װײַניקן בורעקעס-
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סמעטענע,

װאָס ,א קאפּאָרע

ראָסל מיט
געבראָטנס?,
א טראסקעריי פון רעדער איבערן ברוק שטעלט אָפּ אין סאמע מיטן
דעם פעטערס באגייסטערטע שװאָכים פארן מילכיקן באָרשטש,
פראנציסקעוויטש מיטן טאטן אף איין דראָזשקע און צוויי דאָקטו
|
רים אף א צוזייטער פאָרן צוֹ צום שטוב,
די דאָקטוירים האָבן זיך ניט לאנג פארהאלטן בא דער מאמען.
 --סיידן דער האר גאָט װעט העלפן .די מעדיצין איז דאָ מאכט-לאָז --- ,צעפירט פראנציסקעוויטש מיט די הענט ,ארויסגייענדיק פון
דער מאמעס צימער.,
וי איבעריקע גייען נאָך אים ארויס די צוויי יינגערע דאָקטוירים,
שטיל שטייען מיר אלע ארום דער מאמעס בעט .דער טאטע ,דער
פעטער ,די שוועסטער מײַנע  --פון פאָרנט ,און איך מיט מיין ייִנגסטן
ברודערל  ---פון הינטן .איך האָב מוירע צו קוקן אף דער מאמען ,זי
ליגט אפן בעט אָן שום באוועגונג ,דאָס פּאָנעם אויסגעצויגן און געל ,די
וועקסענע דורכזיכטיקע הענט ,וי טויטע ,ליגן אפן װײַסן ליילעך ,די
געשלאָסענע אויגן טיף איינגעזונקען אין קאָפּ ,די נאָן  ---פארשפּיצט
|
און מאָדנע בלאס,
אָבער מײַן נייגער איז גרעסער וי די שרעק :איך שפּאר דורך דעם
קאָפּ צווישן די דערוואקטענע און כאפּ אן אײַלנדיקן קוק אף דער
מאמען .איך זע ,וי דער דינער לײַלעך אף איר ברוסט הייבט זיך קוים-
קוים ארוף און אראָפּ און די בלאסע ליפּן באוועגן זיך ,דאכט זיך .עפ-
שער וויל זי מיר עפּעס זאָגן?..
אָפּזיפצנדיק ,גייט דער פעטער העסל ארויס אף די שפּיץ פינגער.
אין א פּאָר מינוט ארום באװײַזט ער זיך װידער אין דער טיר ,ער
ווינקט ,אז מיר זאָלן צוגיין נעענטער ,און שעפּטשעט;
 -װאָס קומט ארויס פונעם שטיין ארום איר? זי דארף לופט דארףזי .גענוג איין סטיסיע זאָל לעבן איר בלײַבן ,און איר אלע גייט ארויס
פונדאנען .גיט איר לופט גיט איר,
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וי נאָר אריבער די שוועל ,טראָגט ער אונטער דעם טאטן א גלעזל
|
בראנפן..
 -נא ,כאיִם ,דערשטארק א קאפ דאָס הארץ...דער טאטע קערט זיך פון אים אָפּ אפארקלעמטער.
 -טאָ נעם כאָטש עפּעס אין מויל ארײַן ,דו האָסט דאָך אוואדע אגאנצן טאָג אין מויל ניט געהאט,
 -וועמען ליגט אין זינען עסן?  --גיט דער טאטע אומגעדולדיקא מאך מיט דער האנט,
 --װאָס מיינסטו ,אז דו װועסט פארכאלעשט וערן ,װעט איר דער-פון גרינגער זײַן? זיי ניט קיין אקשן ,נעם א קאפּ בראנפן און כאפּ
|
יעפּעס איבער...
|  -אָבער פּונקט אין דער רעגע האָט זיך אין דער טיר באויזן די
שוועסטער און מיט א פארשטיקט געוויין גערופן:
 -גיכער ,גיכער! ..קומט ..,קומט אהער .זי ...זי ...די מאמע ...זיגייט אויס,.,
מער מיט נייגער װי מיט שרעק קוק איך זיך צו ,װי דער פעטער
העסל ציט ארויס א פעדער פון קישן און לייגט עס צו אונטער דער
מאמעס נאָזלעכער,
גלײַך נאָך דעם װערט די גאנצע שטוב פול מיט הארצרײַסנדיקן
יאָמער און געשרייען .אין אלע צימערן  --פרעמדע מענטשן .אלע טירן.
שטייען אָפן .שכיינים גייען ארײַן און ארויס .די שוועסטער שרײיען מיט
באנומענע קוילעס ,דער טאטע שטייט מיטן פּאָנעם צום קאלטן קאכל-
אויוון און וויינט שטיל ,צוקנדיק מיט די דארע אקסלען.
איך ווייס ,אז איך דארף אויך וויינען ,נאָר איך וויין ניט ,מיר ווילט
זיך זען ,װאָס דאָ קומט פאָר ,זען ,װאָס יעדערער טוט און װי יעדערער
וויינט .מער פון אלעמען איז מיר טשיקאווע דער פעטער העסל :טאָמיד
אזא פריילעכער ,מיט שטײַפע רויטע באקן ,װאָס שפּארן ארויס ,וי
רויטע עפּל ,פון זײַן געדיכטער שווארצער באָרד -- ,שטייט ער איצט
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צוקאָפּנס פון דער מאמעס בעט און פארגייט זיך אין געויין ,װי א
|
קליין ייִנגל- .
 --אוי ,זעלדע ,זעלדינקע ,לעמיי האָסטו עס געטאָן? -- .כליפּעטער ,שאַקלענדיק זיך פון זײַט צו זײַט ,װי באם דאוונען.
מיר איז אזוי מאָדנע אי דאָס ,װאָס ער ויינט ,אי דאָס ,װאָס ער
האָט טײַנעס צו מײַן מאמען װאָסי ,זי האָט ,דאָס" ,אפּאָנעם ,גע-
|
װאָלט טאָן?
איך כאפּ זיך ,אז אלע אין שטוב ,אפילע פרעמדע פעטערס און מו"
מעס ,וויינען מיט כיטערע טרערן .בלויז איך איינער וויין ניט .און איך
פארשעם זיך פאר זיך אליין .,איך הייב אָן מאכן גרימאסן ,איך שנאָרכע
מיטן נעזל ,איך רײַב די אויגן מיט די פויסטלעך ,אָבער מײַן נייגער
שטופּט מיך צו קוקן פון אהינטער זי פויסטלעך צו די טנועס און גרי-
מאסן ,װאָס יעדערער מאכט בייסן וויינען ,און צוהערן זיך צו די שװאָ-
כים ,װאָס װײַבער זאָגן ארויס נאָך מײַן מאמען ,קלאָגנדיק מיטן ניגן
פון טכינעס,
נאָר אָט גייט צו מיר צו דער טאטע ,לייגט ארוף זײײַן האנט אף מײַן
|
קאָפּ און זאָגט כליפּענדיק;
|  ---וויין ,וויין ,זונעלע ...האָסט שוין ,נעבעך ,ניט קיין מאמע..
איך ווייס שוין אליין ,אז איך האָב שוין ניט קיין מאמען ,נאָר דעם
טאטגס אָנזאָג ,באגלייט מיט א צערטלעכער בארירונג פון זײַן האנט,
רופט ארויס א שטראָם הייסע טרערן פון מײַנע אויגן .איך ויין ,װי עס -
וויינען קינדער :אפן קאָל ,מיט שלוכצן און כליפּן ,װי איך פלעג וויינען,
בייס איך בין אויסגעגאנגען נאָך א צערטלעכקײַט פון דער מאמען.
 -נעמט צו פונדאנען די קינדער .זיי פאלן דאָך ,נעבעך ,פון דיפיסלעך .לאָז מען זיי ערגעץ אוועקפירן שלאָפן -- ,גיט עמעצער א זאָג
אין שטוב,
אונדזער שכיינע זלאטע די ברויט-בעקערקע -- ,אן אױסגעהאָרע-
וועטע ייִדענע מיט א פּאָנעם געלב און טרוקן ,װי אלטער פּארמעט,
10

גיט אונדז ,מיך און מײַן זעקסיאָריק ברודערל ,א נעם פאר די הענטלעך
|
און פירט אונדז אוועק צו זיך אהיים,
זי מאכט פאר אונדז א געלעגער אפן דיל באם ברייטן באק-אויוון,
דעקט אונדז צו ביידן מיט איין האָריקער ,בײַסיקער קאַלדרע און זאָגט
מיט ראכמאַנעסדיקער האנאָע פון אפרעמדן אומגליק;
 --שלאָפּט ,קינדערלעך ,שלאָפּט ,בידנע יעסוימימלעך מיינע! מאָרגןוועט איר דארפן פרי אופשטיין צו דער מאמעס לעװײַע..
די װוערטער ,יעסוימימלעך" און ,לעװײַע" פארטשעפּען מיך ניט,
איך ביז איצט פול מיט איבערלעבן דאָס שלאָפן אפן דיל,
שלאָפן אפן דיל איז א פּריווילעגיע ,פון וועלכער מיר ,קינדער,
געניסן בלויז נאָר איין מאָל אין יאָר  ---ערעוו פּייסעך ,ווען די שטוב
איז שוין אופגעראמט און די דילן זיינען אויסגעבעט מיט שטרוי ,זי
זאָלן בלײַבן ריין ביז יאָמטע .א גאנץ יאָר דערלויבט מען אונדז בע-
שום-אויפן ניט אזא פארגעניגן ,און דאָ ליג איך אינמיטן װאָך אפן דיל,
וי ס'װואָלט געווען ערעוו פּייסעך!
איך מאטער זיך צו דערפילן דעם ערעװ-פּייסעכדיקן טאם פון שלאָפן
אפן דיל און קאָן ניט :עס פעלט מיר דאָס קײַקלען זיך איבערן
שטרוי ,די פײַכטקייט פון די פריש-אויסגעוואשענע דילן און די ערעוו-
פייסעכדיקע רייכעס ,מיט וועלכע די שטוב איז דעמלט פול .דער האר-
טער דיל ,דער זויערער רייעך פון ראָשטשינע צוקאָפּנס פון אונדזער
געלעגער ,דאָס שקראבען פון מײַזלעך הינטערן באק-אויוון דערמאָנען
מיר קעסיידער ,אז דאָס איצטיקע שלאָפן אפן דיל איז גאָר-גאָר
ניט קיין ערעװ"פּײיסעכדיקס...
 -זיאמקע ,טאקע אן עמעס  --דײַן מאמע געשטאָרבן?דאָס פרעגט פון הינטערן ווענטל מײַן כאווער לייבקע ,א ייִנגל מיט
א קײַלעכדיקן קאָפּ ,געדיכט באוואקסן מיט הארטע ,שטייענדיקע האָר,
וי א בארשט,
 --שטיל זאָל זײַן ,סמארקאטש דו איינער!  --בייזערט זיך אף איםזלאטע ,די מאמע זײַנע --- .פּאָף און לאָז די יעסוימים ,נעבעך ,שלאָפן.
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מײַן ייִנגער ברודערל כאפּט מיך פאר א האנט ,טוליעט זיך צו מיר
|
און שעפּטשעט:
 --אוי ,זיאמעלע ,איך האָב מוירע --- ...איך דריק אים צו זיך אוןבאמי זיך צו בארויקן אים ,װוי איך קאָן,
 --האָב קיין מוירע ניט ,בערעלע! מיר שלאָפן דאָך זאלבענאנד..איאָ ,ס'איז גוט צו שלאָפן אפן דיל? וי ערעוו פּייסעך...
נאָר אליין בין איך ניט געטרייסט! עפּעס איז דאָ סומנע ,אומהיימ-
לעך און פרעמד...
,מאָרגן פרי אופשטיין צו דער לעווייש",
די דאָזיקע װוערטער שרעקן מיך ניט .פארקערט ,איך דערפיל זיף
א גאנצער מעכוטן צו דער לעווייע ,צו דעם אלעמען ,װאָס בא אונדז אין
שטוב טוט זיך,
מיט דעם דאָזיקן געפיל שלאָף איך אײַן מיט א פעסטן קינדערשן
שלאָף,
אינדערפרי ,ווען מע האָט אונדז ,האלב-פארשלאָפענע ,צוריקגעבראכט
אחיים ,איז שוין די גאנצע גאס פאר אונדזער שטוב פול געװען מיט
מענטשן .פאר דער טיר איז געשטאנען די ליידיקע שווארצע מיטע ,און
שמערל דער קאברען  --א קליין ייִדל ,ביז די סאמע אויגן פארוואקסן 
מיט א געדיכטער געקרײיזלטער שווארץ-גרויער באָרד און מיט געדיכטע
געקרײַזלטע ברעמען -- ,איז געזעסן אפן ערשטן טרעפּל פון גאנעק
און גלײַכגילטיק געפּיפּקעט זײַן ציבעק ,אָן וועלכן קיינער האָט שמער-
לען קיינמאָל ניט געזען ,סיידן שאבאָסים אָדער יאָמטױיװוים .זײַן גאנץ
געשטאלט האָט אויסגעדריקט, :כ'האָב ניט װאָס צו אײילן זיך ,דער באר-
מינען וועט פון מיר ניט אנטלויפן",..
דערזען שמערלען ,האָב איך פארגעסן אָן דער געשטאַרבענער מא-
מען .אָט דער סוידעספולער פארשוין האָט שוין לאנג גערייצט מיין
קינדערשן נײַגער :שמערל שטעלט זיך מיר פאָר אוב גיט וי דער
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מאלעכהאמאָוועס אליין ,איז ,לעכאָלהאפּאָכעס ,וי גאָר א נאָענטער מע-
כוטן זײיַנער .שוין דאָס אליין ,װאָס שמערל האָט קיין מוירע ניט צו
נעכטיקן אפן בעסוילעם און ,וועדליק מע דערציילט ,אפילע מיט מייסים
אין טארעשטיבל -- ,איז א באװײַז ,אז ער איז אנדערש פון אלע
מענטשן,
געשטאַרבענע אייפעלען , ---פּלאָטקעס* ,װי זיי הייסן בא שמער-
לען -- ,טראָגט ער אפן בעסוילעם אין פּאָלע פון זײַן קאפּאָטע ,אָפּטמאָל -
צו צוויי אף איינמאָל ,צו איין /שטיקל* אין יעדער פּאָלע ,אָט װי שימען
דער שאמעס ,זלאטע דער ברויט-בעקערנס מאן ,טראָגט פאנאנדער צו
באלעבאטים די לאבנס ברויט ,װאָס זײַן װײַב באקט אויס,
איך ווייס אפילע א מײַסע וועגן די ;פּלאָטקעס?.
אין איינעם א ווינטערדיקן טאָג ,ווען דער פראָסט האָט געסמאליעט
און א שניידנדיקער ווינט האָט געדרייט אינדערלופטן דעם טרוקענעם,
שטעכנדיקן שניי ,איז שמערל מיט א ,פּלאָטקע* אין פּאָלע אפן וועג
צום בעסוילעם ,אף איין רעגע אריין צו יאָשע-מאָשע מינעס אין שענק
דערווארעמען זיך מיט א גלעזל שפּירעטעס .שמערל האָט זיך אזוי לאנג
;געווארעמט" ,ביז יאָשע-מאָשע מינעס  --א שענקער מיט א פּאָנעם,
באָרד און ברעמען ,װי בא טאָלסטאָיען אף דער עלטער -- ,האָט אים
דערמאָנט;
|
 --שמערל ,שוין באלד נאכט ,צײַט דיר צו גיין,מיט ניט גאנץ פעסטע טריט איז שמערל ארויס פון שענק.
קומענדיק אפן בעסוילעם ,האָט ער זיך געכאפּט ,אז איין פּאָלע איז
ליידיק :ער האָט פארלאָרן די ,פּלאָטקע* ערגעץ אין שניי .אפן וועג פון
'

| שענק צום בעסוילעם,

| אָט די דאָזיקע און אנדערע גרויליקע מײַסעס ,װאָס גייען ארום אין
שטאָט וועגן שמערלען ,פארנעמען איצט מײַן געדאנק .איך קאָן פון
אים די אויגן ניט אָפּרײַסן .מער פון אלץ וויל איך דערגיין דעם סאָד;
וויאזוי האָט ער עס קיין מוירע ניט פאר מייסים?
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אן אויסברוך פון מוירעדיקן יאָמער און גוואלדיקע געשרייען ,װאָס
רײַסן זיך ארויס פון שטוב אין גאס אריין ,ווענדן אָפּ מײַנע געדאנקען
פון שמערלען ,דאָס קלאָגן אזוי מײַנע שוועסטער ,בייס מע טראָגט ארויס
די מאמע פון שטוב .עמעצער גיט מיך א כאפּ אונטער די פּאכוועס און
גיט מיך א זעץ אריין אין א פול געפּאקטער דראָזשקע ,װוּ עס זיצן שוין
צונויפגעקאָרטשעט מײַנע פארכאלעשטע שװועסטער .זיי ספאזמירן
כאלעשן ,לייגן אײַן די וועלט .אין א צווייטער דראָזשקע , מיט מומעס,
פארגייט זיך אין געוויין מײַן ייִנגער ברודער? .בלויז איך איינער וויין
ניט .איך פיל זיך שולדיק ,װאָס איך ויין ניט א ביסל .מיט אלע קוי-
כעס מאטער איך זיך ארויסצוקוועטשן כאָטש איין טרער פון מיינע אויגן
און קאָן ניט .די האנאָע ,װאָס איך האָב פון פאָרן ,איז גרעסער פון מײַן
צאר ...ביז איצט האָב איך בלויז געװוּסט דעם טאם פון פאָרן ,אונטער"
הענגענדיק זיך הינטער א פּויערש פורל ,ריזיקירנדיק צו כאפּן מיט דער
ביַטש ,און איצט פאָר איך אזא װײַטן וועג אף א דראָזשקע ,וי אן עמע-
סער פּאסאזשיר ,און איך קאָן דעם פארגעניגן ניט דערשטיקן אין זיך,
ווען מײַן אויג כאפּט איינעם פון מײַנע כאויירים ,װאָס פּלאַנטערן
זיך צווישן אוילעם הינטער דער לעװײַע ,צעציען זיך מיינע ליפּן ניט.
וילנדיק אין א ברייטן שמייכל און מיר וילט זיך זיי זאָגן; :אחא ,איך
|
פאָר ,און איר  ---א פייג!*,
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די געהיימניספולע

פארשווינדונג

פון פּאווליקן

ר האָט געהייסן פּאװוליק .איך  --זיאמקע.
פּאווליק איז געווען פלאקסהאָריק ,בלוי-
אױיגיק און האָט פארמאָגט א נעזל ,װאָס
האָט געקוקט ארוף .איך בין געװען
טונקלהאָריק ,ברוין-אױגיק ,און מײַן נעזל
האָט געטײַטלט אראָפּ ,נאָר דאָס האָט אונדז ניט געשטערט צו זײַן פאר-
קניפּט און פארבונדן איינער מיטן צווייטן וי לײַבלעכע ברידער,
אויב איר ווילט ,זיינען מיר טאקע געווען ברידער  --מילך-ברידער,
|
מע קאָן זאָגן  --קימאט א צווילינג,
מיר זײַנען געווען אין איינע יאָרן .ניין ,אין איינע טעג .פּונקט דעמלט,
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ווען פּאווליקס טאטע מיט זײַנע פריינט האָבן אויסגעטרונקען לעקאָװעד
פּאווליקס קרעסטינעס ,האָט א מיניען ייִדן געהויבן צו מײַן טאטן גלעז-
לעך ,לעכאים" און צוגעווונטשן אים ,ער זאָל מיך ,דעם נאָרװאָס גע"
מאלעטן ,מעגאדל זיַן לעטוירע ,לעכופּע אולעמײיסים טויווים,
די ערשטע טעג נאָך פּאווליקס  ---און מייַן  --געבורט ,ווען אגאפיעס
בריסט זײַנען צעשפּארט געװאָרן פון צופיל מילך ,האָט מען מיך גע-
בראכט צו איר אָפּוויגן זי .פאר מײַן מאמען איז עס געווען א גליק :ניט
זי האָט געהאט מילך ,ניט זי האָט געהאט צײַט צו האָדעװוען מיך .פאר
אגאפיען ,ווידער ,איז עס געווען א גרויסע דערלײַכטערונג :אירע פולע,
מעכטיקע בריסט זיינען געווען שטײַף און איבערפולט ,אזש דער קאָפּ
|
האָט בא איר גערוישט פון בלוט-צופלוס,
שווער געווען צו זאָגן ,וועמען אגאפיע האָט מער ליב געהאט :מיך
צי פּאוזליקן,
ביידן גלײַך געהאָדעװעט פון אירע בריסט ,ביידן גלײַך געבאָדן אין
דער וועש-מולטער ,ביידן גלײַך געוויקלט ,ביידן גלײַך ארױיסגעטראָגן
אפן גאָרטן און ,פאנאנדערגעוויקלטש ,אוועקגעלייגט אף איין קאַלדרע
אין שאָטן פונעם איינציקן בוים ,ביידן גליַיך אויסגעטיילט איינע און די
זעלביקע צערטלעכקײַטן און פּעטשלעך אין די וייכע טיילן,
ווען די מאמע איז עטלעכע יאָר שפּעטער געשטאָרבן ,האָט אגאפיע
|
אינגאנצן גענומען מיך אונטער איר שוץ,
ס'פלעגט פּאסירן ,איך און פּאווליק צערײַסן זיך איבער א יעװאָ-
נישן קנאָפּ אָדער איבער א שטיקל קאַלירט גלאָז --- ,האָט אגאפיע ניט
געפרעגט ,ווער דער שולדיקער איז ,נאָר א כאפ געטאָן פּאווליקן פארן
קאָלנער און אָפּגעשלײַדערט אים אָן א זײַט,
 -איך וועל דיר געבן ,היצעל דו איינער ,קריוודען זיאמקעױי.עטלעכע מאָל אין טאָג שרײַט זי אריבער איבער דער ברייט פון
דער גאס צו מײַן עלטערער שװועסטער ,וועלכע איז נאָך דער מאמעס
טויט געװאָרן די באלעבאָסטע אין שטוב:
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 -ליובושקא ,שיק נאָר אהער זיאמקען! זאָל ער גיין עסן פּאָזעמ-קעס מיט סמעטענע,
פארנאכט

גיט זי מיך א נעם פאר

דער האנט

אן ,ניט

קיין קרים 

מיר אָן א פולן קאָפּ,
טיפענישן פון מיַנע
שמוץ ,װאָס ס'האָט
אָנגעזייפטן וויכעטש
א ריינעם ,אן אויס-

געבנדיק זיך אפילע פון מײַנע געשרייען ,זייפט זי
פארקלייבט זיך מיט אירע פינגער ביז צו די סאמע
אויערן ,ארויסגראבלענדיק פון זיי דאָס ביסל
זיך דאָרט אָנגעקליבן פארן טאָג ,רײַבט מיט אֵן
מײַנע פיס ,פארשטויבטע ביז איבער די קני ,און,
געצװאָגענעם ,שיקט זי מיך אָפּ אהיים שלאָפן,
דער טאטע איז ניט איבעריק צופרידן דערמיט,
; -מײַן זיאמקע!?  ---װאָרטשעט ער אונטער -- .א נײַער קאדעש|
|
אירער!..
נאָר העלפן זיך קאָן ער ניט :אגאפיע װעט איר רעכט אף מיר ניט
אָפּגעבן ,װוי זי װעט ניט אָפּגעבן איר רעכט אף מײַן ,כרודערל" פאוו-
ליק .קריגן זיך מיט איר קאָן דער טאטע ניט :מיר און די זאכארטשוקס
זײַנען פון קאמע יאָרן שכיינים .אונדזערע הײַזער שטייען ,װי די שטאָט-
טויערן ,איינס קעגן דעם אנדערן באם סאמע ארײַנפאָר אין שטאָט מיטן
|
באָברזיסקער טראקט,
אונדזער שטוב  --א גרויסע ,א כמורנע ,אן אראָפּנעזעצטע און אָפ-
געלאָזענע ,װי אן אלטער מאן ,װאָס דערלעבט שוין זײַן לעצט ביסל
יאָרן --- ,פון איין זײַט טראקט; די זאכארטשוקס שטיבל  --א קליינס,
א װײַס-אָפּגעקאלכטס ,א פריילעכס ,װי א שטיפעריש ,לאכנדיק ייִנגל-- ,
פון דער צווייטער זײַט טראקט,
די שכיינים האָבן איינער פון צווייטן געהאלטן א וועלט,
 -א לײַטישער מענטש ביז גאָר!  ---זאָגט דער טאטע ועגן אנדרייזאכארטשוקן --- .קאָנסט אים אָנפארטרױיען א מאיאַנטעק ,װועט ער עס ניט
אָנרירן .און גאָלדענע הענט האָט ער :װילסט א באָנדער ,איז א באָנ-
דער ,א טעסלער ,איז ער דיר א טעסלער ,א מוליער ,איז ער א מוליער,
טאָמער דארפט איר א דאך דעקן צי א ברונעם גראָבן -- ,אנדריי איו
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אף אלץ א מײַסטער! און טרינקט קימאט ניט!  ---געפינט עֶר אויס גאָר
א זעלטענע מיילע זאפארטשוקס,
גאָדלאָדווא!  --זאָגט זאכארטשוק מיט גרויס אָפּשײַ וועגן טאטן--- .
א קאָפּמענטש! קיינער װעט דיר אזוי ניט ראסטאָלקאָװען אן איניען,
קיינער װעט דיר ניט געבן אזא גלייכע אייצע ,װוי כאים .גאָלאָווא!
קיין גרויסע נאַענטקײַט איז צווישן די שכיינים ,פונדעסטוועגן ,ניט
|

געוורען.

 -איך האָב מיט ייִדן באָנדארעס קיינמאָל קיין איבעריקע מאגע-מאסע ניט געהאט ,װאָס זשע פאר א היסקארוועס קאָן שוין בא מיר זײַן
מיט זאכארטשוקן דעם באַנדער?  --זאָגט דער טאטע -- .כ'וועל אים
א שטיקל ראמבאם פארטייטשן ,צי ספּינאָזעס פילאָסאָפיע מיט אים ארומ-
שמועסן ,װאָס?
נאָר מיר מיט פּאווליקן גייט עס לאכלוטן ניט אָן .װוי מיר זיַנען גע-
ווען ברידער ,אזוי זײַנען מיר פארבליבן ברידער ,װי א צווילינג,
צו פינף יאָר האָבן זיך אונדזערע וועגן אָנגעהױיבן צעשיידן :מיך האָט
מען איינגעשפּאנט אין יאָך פון טוירע און מיצוועס  --אָפּגעגעבן אין
כיידער ,און פּאווליק איז ,װי פריער ,פארבליבן א פרייער פויגל :גע-
שפּילט זיך מיט הינט ,געיאָגט טויבן ,ארומגעלאָפן איבער די גאסן ,גע-
טאָן ,װאָס זײַן הארץ גלוסט,
נאָר די כאווערשאפט אונדזערע איז דערפון ניט קלענער געװאָרן
װי נאָר א פרײַע מינוט ,אזוי לויף איך צו פּאװליקן אָדער פּאוליק
|
צו מיר,
מיר שפּילן זיך אין די זאמד-גריבער הינטער זאכארטשוקס גאָרטן
|
אָדער אין אונדזער סאָד,
װי א פארװאָרפענער בעסוילעם ליגט הינטער אונדזער שטוב א
פארװאַרלאָזטער ,כאָרעװ-געװאָרענער סאָד; א פּאר צענדליק עפּלביימער
מיט צװײיגן פארדארטע און צעקרימטע ,װי רעמאטעסדיקע פינגער בא
א זקיינע; עטלעכע בארנביימער ,װאָס ברענגען שוין לאנג קיין פרוכט
ניט; ארום פארקן  --א צייל לינדנכיימער ,װאָס בלויז זייערע קרוינד-
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לעך גרינען נאָך א ביסל ,דערנערנדיק זיך מיטן לעצטן ביסל זאפט פון
זייערע האלב אויסגעטריקנטע װאָרצלען .אף א בערגל אינמיטן סאָד
שטייט אָפּגעזונדערט אן איין-איינציקער ,פון א דונער צעשפּאָלטענער,
אויסגעהוילטער דעמב ,װי א מאצייווע אפן קייווער פון זײַנע אָפּגע-
:
שטאַרבענע כאוויירים,
דאָ ,אין דעם אויסהויל פונעם בוים ,באהאלטן מיר זיך אויס פון
גאזלאָנים ,װאָס לויערן אף אונדז .מיר שפּירן אויס פיינטלעכע וילדע
שװאָטים און פארברענגען די נעכט אין אונדזערע געפערלעכע נעסיעס
איבער מידבאָריעס און וועלדער,
אן אנדערשמאָל פארקלײיבן מיר זיך אין אונדזער גרויסן שפּײַכלער
מיט די געקאָװעטע טירן  --א זייכער פון דער אמאַליקער שעפע-- ,
װאָס דינט אונדז אלס פעסטונג ,אָדער מיר קלעטערן ארוף אפן דאך פון
אונדזער האלב-צעפוילטער שטאל  --א זייער אלטער שינדל-דאך ,װאָס
גרינט מיט מאָך און גראָזן װי א געמויזעכץ ,אָבער וועלכער וװערט בא
אונדז פארוואנדלט אין א פּרעכטיקן פּאלאץ אָדער אין א רויבער-נעסט --
עס ווענדט זיך ,װאָס די שפּיל פאָדערט,
אין די זאמד-גריבער הינטער זאכארטשוקס גאָרטן בויען מיר פעס-
טונגען .,מיר גראָבן היילן און אונטערערדישע דורכגאנגען ,ריזיקירן-
דיק פארשאָטן צו ווערן אונטער אן אָפּגעריסענעם בארג זאמד,
| אוב פּאווליק איז לאנג ניט געקומען אהיים ,האָבן שוין די זאכאר-
טשוקס געװוּסט;
 -אָן או זיאמקי.ווען איך האָב האלבע טעג ניט געסטײַעט אין שטוב ,האָט דער
טאטע אומצופרידן געפרעגט;
 --װוּ ווערט עס דער באָכער פארפאלן גאנצענע טעג? מינאסטאמעשוין װוידער בא די זאכארטשוקס .א שיינער טאכלעס װעט פון אים
ווערן .ניטאָ װאָס צו ריידן,
ער האָט קיינמאָל ניט פארפעלט די געלעגנהייט צו מוסערן דעם
;באָכער?:
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| ---װאָס היניעסטו דאָרטן גאנצענע טעג בא דעם פּאװליק? װאָס
וועסטו פון אים אָפּלערנען? הינט ארומטרייבן אָדער טויבן יאָגן? א
כיידער-יינגל דארף זיך כאווערן מיט יינגלעך זײַן גלײַכן און העכער,
מיט לייטישע ,סטאטעטשגע קינדער ,פון וועלכע מע קאָן עפּעס לער-
נען גוטס,
,מיט יינגלעך זײַן גלײַכן און העכער"! א מאָשל! װאָסער יינגל פון
,מײַן גלייכן און העכער" קאָן זיך פארגלײַכן מיט פּאווליקן? ווער פון
זיי פארמאָגט אזא טויבנשלאק מיט טיגראשעס ,קראסנאָגאַלאָווקעס ,סי-
זארקעס ,טורמאנעס? ווער האָט אזויפיל שטײַגעלעך מיט פייגעלעך --
קאנאריקעס ,טשיזשן ,שטשעגאָלן? ווער קאָן אזוי גוט ,וי פּאווליק ,אויס-
ליידיקן פייגלשע נעסטן? ווער איז אזא בעריע אף קריכן אין פרעמדע
סעדער רײַסן עפּל? ווער שפּילט אזוי גוט אין פּלאנטעס ,אין ניעמצעס,
/אין באבקעס ,וי פּאװוליק? װוער לויפט אזוי געשווינד ,ווער שווימט אזוי
פלינק  ---קראָל ,בראס ,קלאפטער און אונטערן וואסער --- ,װוי פּאווליק?
ווער קאָן אזוי צונעמען און דערלאנגען א קלאפ און ווער װעט זיך אזוי
אײַינשטעלן פאר מיר ,װי פּאווליק? מיט פּאווליקן און מיט זייַן הונט
פּאָלקאן בא דער זיַט האָב איך פאר קיינעם קיין מוירע גיט .און ער,
|
דער טאטע מײַנער, :מיט יינגלעך דײַן גלײַכן און העכער"!
איך קאָן ביכלאל ניט פארשטיין מײין טאטן :ער אליין זאָגט ,אז עֶר
ו!װועט ניט פארבייטן איין זאכארטשוק אף צוויי אנדערע ייִדן .פארװאָס
זשע דארף איך פארבײַטן פּאווליקן אף עטּעס יינגלעך ;מייַן גלײַכן און
העכער"?
אז דעם טאטן װערט ענג ,גייט ער נאָך א גמילעסכעסעד צו זא"
|
|
כארטשוקן,
 -כ'וועל ליבערשט אנטלײיען צען מאָל בא אים ,איידער איין מאָלבא א ייִדן -- ,זאָגט דער טאטע -- .ער טראָגט דיר דעם פינף און-
צוואנציקער אנטקעגן בעקאָװעד גאָדל ,און קיין בענאָדאָם װעט דערפון
ניט וויסן,
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דאָס לעצטע איז פארן טאטן פּונקט אזוי וויכטיק ,װי דער גמילעס-
כעסעד גופע-.
די אויסגעצויגענע ,פיל מאָל געצירעוועטע גארדינעס אף אונדזערע
פענצטער דארפן פארשטעלן פון דער ועלט דעם איידעלן ייִכעסדיקן
דאלעס ,װאָס הערשט שוין לאנג בא אונדז אין שטוב+ ,
אָבער אגאפיען װעט איר ניט נארן .זי ווייסט ,אז דער קאָפּ אין
שטוב ,די אופטוערקע איז געווען די מאמע ,און אז ,זינט זעלדע  --א
ליכטיקן גאניידן איר  ---איז געשטאָרבן ,בידעווען זיי ,נעבעך ,אָרע-
מינקע" .און מיט אן איידעלן אויסרייד ברענגט זי אָפּט ארײַן ,מײַסע
שכיינע ,א ביסל גרינס פון איר גאָרטן ,א טעלער קארשן ערשט פון
בוים ,א טעפּל געבריטע מילך אָדער א לאדעשקע זויערמילך,
| ---פאר מײַן װויכאָוואנעק ,פאר מײַן זיאמקען,
אין הארבסט שיקט זי אריין מיט אנדרייען א פּאָר זעקלעך קאר"
טאָפּל ,עטלעכע צענדליק קעפּ קרויט ,א זעקל בורעקעס פון איר
גאָרטן  ---שפּײַז אף א האלבן ווינטער.
 -עס גייט צו ווינטער ,ליובושקא .מע דארף זיך אָנגרייטן .װועסטבאצאָלן א צווייט מאָל ,ווען דו װועסט האָבן אן איבעריקע קאָפּעקע,
דער טאטע קערט זיך אָפּ און זיפצט שטיל ,די שוועסטער דאנקט
און זאָגט צו ,מירצעשעם אָפּצאָלן ,װי נאָר ס'וועט אריינפאלן א פרײיער
רובל אין האנט "...דערװײַל איז זי מעכאבעד אנאפיען מיט א שטיקל
געפילטע פיש ,מיט געפילטע קישקע אָדער מיט אנדערע ייִדישע מיי"
כאָלים  ---אויך מײַסע שכיינע,
אז בא אגאפיען ווערט קראנק א קינד ,קומט זי צו דער שוועסטער.
 --ליובושקא ,גאָלובושקא! דו ביסט דאָך א געלערנטע .גי גיב נאָרא קוק ,װאָס סע טוט זיך מיט מײַן אניוטקען.
און מיט א געניטער האנט שמירט די שװעסטער אניוטקען אין
העלדזל ,רײַבט איר קערפּערל מיט קאמפער-אייל ,גיסט איר ארײַן א
לעפל ריצנייל ,און אניוטקע ווערט געהאָלפן,
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 -הערסט,גוטע פריינמ,

ליובושקא,

איר זײַט ניט נאָר גוטע שכיינים,

איר

זײַט

 -אזא יאָר אף אונדן אלעמען ,סארא גוטע שכיינים און טײַערצ.מענטשן איר זײַט!  ---בלייבט די שװועסטער ניט קיין באלכוין.
די

שכיינעס

צעקושן

זיך --

אזוי

צופרידן

וײַנען

זיי איינע

מיט

דער צווייטער.

ווען פּאווליק איז נעלעם געװאָרן ,האָבן די עלטערן זייַנע ,אנדריי
און אגאפיע זאכארטשוק ,ניט אזוי באומרויקט זיך ,װי די עלטערע
שוועסטער מיינע און שפּעטער דער טאטע.
אזייגער צען אין אָװונט איז אגאפיע ארויס פאר דער טיר פון איר
שטוב און איבער דער ברייט פון דער גאס א רוף געטאָן;
|
 -פּאווליק! א ,פּאווליק! אחיים גיי ,פּאוו-ליק!די שוועסטער האָט ארויסגעשטעקט דעם קאָפּ דורכן אָפענעם פענצ-
טער און צוריקגעשריען:
 -פּאווליק איז בא אונדז ניטאָ ,אגאפיע?א האלבע שאָ שפּעטער האָט אגאפיע אריינגעשטעלט דעם קאָפּ אין
דער טיר פון אונדזער שטוב און א פרעג געטאָן
|
 -ניט געזען פּאווליקן? -ניין ,אגאפיע ,ער איז דאָ געווען נאָך מיטיק .פון דעמלט אָן האָבאיך אים ניט געזען,
|
 -און זיאמקע איז אין דער היים? -יאָ ,דעם גאנצן נאָכמיטיק אין דער היים .עפּעס איז ער היינטדעם גאנצן טאָג אומגעגאנגען ,װי א קװאָקע .ניט מיט אלעמען ,צי װאָס,
נאָר אָװונט פארקליבן זיך אין בעט,

 --װוּ זשע האָט עס מײַן לײַדאק געקאַנט אהינקומען? איך װעל

אים שוין געבן ,דעם באָסיאק,

|
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 -עפשער פארבלאָנדזשעט?  --האָט די שװעסטער ארױסגעזאָגט|
א האשאָרע,
 --פארבלאָנדזשעט? ניטאָ אזא לאָך אין שטאָט און דריי מײַל ארוםשטאָט ,װוּ פּאווליק איז שוין ניט אויסגעווען .טרײַבט זיך ,מינאסטאם,
ערגעץ ארום מיט כעוורע ,דער היצעל .ווארט ,זאָל ער נאָר קומען אהיים,
|
וועט אים שוין דער טאטע אָנשיטן א פולן הינטן,
איידער די שוועסטער איז געגאנגען שלאָפן ,איז זי ארויס פאר דער
|
טיר און א רוף געטאָן
 -אגאפיע ,א ,אגאפיע! פּאווליק איז געקומען? --ניין ,ליובושקא ,נאָך אלץ ניטאָ. --אוֹי ,וויי איז מיר! װוּ קאָן ער עס זײַן אזוי שפּעט? שוין באלדהאלבע נאכט -- ,האָט די שוועסטער מיט גרויס אומרו געזאָגט,
אגאפיע האָט זי בארויקט:
 -דער טיול װעט אים ניט נעמען .אוואדע אװעקגעלאָפן צו דערמומע פראָסיע אף אָסטראָװע.
 --געדארפט ,פונדעסטוועגן ,א זוך טאָן אים -- ,האָט די שוועסטער|
אלץ ניט געקאַנט בארויקן זיך,
 -ווער װעט עס אים גיין זוכן אום האלבע נאכט? אנדריי שלאָפט,און איך האָב זיך אזוי אָנגעמאטערט פארן טאָג ,אז קוים װאָס איך שטיי
אף די פיס ,נישקאָשע ,ער װועט גאנץ זײַן .א גוטע נאכט ,ליובע.
 -א גוטע נאכט ,אגאפיע, -װאָס מענטשן זײַנעף  --האָט ליבע געטײלט איר אומרו מיטןטאטן --- .פארפאלן געװאָרן א קינד ,און זאָל עס זי אָנהייבן ארן .געלייגט
זיך שלאָפן ,וי ניט זיי מיינט מען.
 --אָט ,זיי ווערן דיר שטארק ניספּאָעל!  --האָט דער טאטע דער-קלערט אף זײַן אויפן --- .װאָס מיינסטו ,זיי טרייסלען זיך איבער א קינד,
וי ייִדן?
 --אָבער א קינד ווערט ניט ...האלבע נאכט ...מע קאָן דאָך ,כאָלילע,פון זינען אראָפּ!  ---האָט די שוועסטער אלץ ניט געקאָנט זיך בארויקן.
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|
 --+שלאָף שוין ,שלאָף! ער ווצט גאנץ זײַן ,דײַן פּאווליק,
ווען די שוועסטער איז פארטאָג ארויס עפענען די לאָדן ,האָט זי
שוין געטראָפֿן אנאפיען אף די פיס ,זי האָט געמאָלקן די בעהיימע .נאָך
פארן גוט-מאָרגן האָט די שוועסטער א פרעג געטאָן;
 -געקומען פּאווליק? -ניין ,ליובע ,נאָך אלץ ניטאָ .אוואדע פארגענעכטיקט בא דער מומעאף אָסטראָװע -- ,האָט אגאפיש ,ניט אופהערנדיק צו מעלקן ,רויִק געענט-
|
פערט,
| ---טאָ גיי אריבער ,אגאפיע ,ווער געוויר ,ט'איר געזען א ביסל
מענטשן! שוין באלד א מעסלעס ,אז א קינד איז ניטאָ ,און זאָל עס זי
כאָטש ארן!  --האָט די שוועסטער ,װי אן אייגענער מענטש ,איר פאָר-
.
געװאָרפן,
 -אוי ,ליובע ,סארא מאָדנער מענטש דו ביסט!  --האָט אגאפיע,ניט איבערייסנדיק דאָס .מעלקן ,אופגעהויבן די אויגן צו דער שוועס-
טער -- .איך דארף מעלקן די בעהיימע ,איך דארף אָנקאָרמענען דעם
כאזער מיט די כאזיירימלעך ,איך דארף צוגרייטן פאר א שטוב מעגטשן
עסן ,איך דארף יעטן דעם גאָרטן ,פולע הענט מיט ארבעט  --אזש איך
ווער צעריסן ,זאָל איך עס אלץ איבערלאָזן און גיין זוכן פּאווליקן! אנדריידארף באלד סייוויסיי .זײַן אף אָסטראָע ,װעט ער שוין ,אין איין גאנג,
|
אָפּטרעטן צו דער מומע.
אָבער פּאווליק איז בא דער מומען ניט געווען .קיינער האָט אים אויך
ניט געזען אין שטאָט .מע האָט אים געזוכט באם טײַך ,אין בערעזניאק
הינטערן שטאָט ,אין די זאמד-גריבער ,אפן אלטן מאָהילניק  ---אלץ
ערטער ,װו פּאווליק האָט ליב געהאט צו פארקלײיבן זיך מיט פאָלקאנען
אף גאנצע טעג -- ,ניטאָ פּאווליק ,פּאווליק איז וי אין וואסער ארייףן
 --דו ווייסט ניט ,װוּ איז פּאווליק? האָסט ניט געזען פּאווליקן? פּאוו-ליק האָט דיר ניט געזאָגט ,װוּהין ער גייט?  ---מיט אזעלכע פראגעס
זײַנען צו מיר ,שוין צום צענטן מאָל ,צוגעשטאנען אגאפיע ,דער טאטע,
די שוועסטער,
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 --+ניין ,איך ווייס ניט ,װוּ פּאווליק איז ...כ'האָב פּאווליקן ניט געזען...
יאָ ,כ'האָב אים געזען ..בלויז איין מאָל אים געזען :נעכטן נאָך מיטיק...
ניין ,מער האָב איך אים ניט געזען ...כ'בין גאָר ניט רויט געװאָרן ...טשע-
פּעט זיך פון מיר אָפּעט?.
 -צי האָט ער זיך אמאָל ניט אװעקגעלאָזן צום פעטער קיין ראָמא-נאָווקע ,דער היצעל?  --האָט פּאווליקס טאטע ארוױיסגעזאָגט א האשאָרע.
 --װאָס רעדט איר עפּעס ,אנדריי איוואניטש!  --האָט די שוועסטערגעטײינעט -- ,אן אכטיאָריק קינד װעט אליין זיך אװעקלאָזן פאר צען
װויאָרסט אזש קיין ראָמאנאָווקע! װאָס אײַך קאָן איינפאלן,
 -א גרויסע זאך פאר פּאווליקן  ---צען װיאָרסט! פאר דעם וילדןיונג איז קיין זאך ניט צו קליין.
געווען שוין א שטיק נאָך האלבן טאָג ,און פון פּאווליקן איז נאָך
אלץ קיין שפּור ניט געווען.
די זאכארטשוקס האָבן אָנגעהויבן ווערן אומרויַק .נאָך אומרויקער איז
געווען די שוועסטער מיינע .זי איז אזוי געוווינט געווען צו זען אונדז
ביידן שטענדיק צוזאמען ,אז איצט ,ווען פּאווליק איז ניט געװאָרן ,האָט
זיך איר געדאכט אז עפּעס פעלט פון מיר אליין,
אפילע דער טאטע האָט אָנגעהויבן ארױיסװײַזן סימאָנים פון אומרו- ,
 --געדארפט זוכן אין טײַך ,דעם ברונעם געדארפט א גרונטעוועטאָן -- ,האָט ער געייצעט -- ,אין די זאמד-גריבער א קוק טאָן .מאלע-
װאָס מיט א קינד קאָן פּאסירן,
די יעדיע ,אז בא אנדריי זאכארטשוקן איז פארפאלן געװאָרן אן אכט-
יאָריק ייַנגל ,האָט זיך דערװײַל שנעל פארשפּרייט איבער דער שטאָט.
די אָסטראָויאנצעס פונעם בײַשטאָטיקן פּאָסאד אָסטראָװע האָבן אָנ-
געהויבן אונטערמורמלען ,אז עפּעס איז דאָ ניט גלאט,
אין מארק האָבן זיך געזאמלט קופּקעס אָסטראָוויאנצעס ,װאָס האָבן
ארומגערעדט די פּאסירונג פון אלע זײַטן .עס האָבן זיך געפונען מענטשן,
וועלכע האָבן זיך דערמאָנט ,אז זיי האָבן נעכטן געזען ,וי עפּעס א ייָד מיט
א באָרד האָט געפירט א וויינענדיק ייַנגל פאר א הענטל .עפּעס א פּאר-
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שוין מיט א קליאָטשע"בערדל און אין שקראבעס אף באָרוועסע פיס האָט
געװאָלט וויסן ,װי װײַט ס'איז נאָך צו דער ייִדישער פּאסכע ...אנדערע
האָבן געװוּסט צו דערציילן מײַסעס וועגן פארפאלן געװאָרענע קריסט-
לעכע קינדער ,װאָס זײַנען נאכער געפונען געװאָרן דערמאָרדעטע אף א
געהיימניספולן אויפן,
טאראס באָרזענקאַ פון דער בויניע האָט יעדע װײַלע אָפּנעשטעלט
אן אנדער ייִדן און ,זשמורענדיק די פארליאמעוועטע אייגלעך אפן שמאל-
ציקן פּאָנעם ,קלוימערשט טאמעוואטע געפרעגט;
 -טשי טי טאקי ניע וויעדאיעש ,הדיע דיווסיא פּאצאנאָק פּאווליק? --זיי וועלן דיר זאָגן!  ---האָבן אנדערע געענטפערט פאר די ייִדן--- ,בא זיי איז אכדעס  ---וואָז
צו זאכארטשוקן האָבן אָנגעהויבן קומען פארשיידענע פּארשוינען גע"
|
וווירע װערן:
 -נאָך ניט געפונען זיך דײַן ייִנגל? -בא ייִדן געדארפט זוכן --- ,האָבן זיך געפונען אייצעגעבער, -פרעג דעם שאָכן דײַנעם ,ער דארף וויסן,די צאָל נײַגעריקע ארום זאכארטשוקס שטוב איז געוואקסן,
אגאפיע האָט זיי מיט בייזער געטריבן,
 -קוקט נאָר אָן דעם האמוין ,װאָס דאָ האָט זיך אָנגעקליבן! זעטנאָר דעם טומל ,װאָס זיי האָבן דאָ אופגעהויבן! מע בּעט זי זיך מישן,
די דארמאַיעדן .גייט ,גייט ,פונוואנען איר זײַט געקומען .מע װעט זיך
שוין ווי-ניט-איז באגיין אָן איַך,
ייִדן האָבן זיך באמיט אױיסמײידן די פארזאמלטע קופּקעס אָסטראָ-
וויאנצעס :קרעמער האָבן זיך געיישעווט צווישן זיך ,צי װאָלט ניט גליי-
כער געווען שליסן הײַנט די קראָמען א ביסל פריִער .אן אומרו איז גע-
האנגען איבער דער שטאָט,
פארנאכט זיינען צום טאטן געקומען עטלעכע באלעבאטים זיך אן
אייצע האלטן,

 --געהערט ,רעב כאים ,װאָס סע טוט זיך אין שטאָט?103

 -װאָס טוט זיך אין שטאָט? כ'בין הײַנט אין גאס ניט געווען .איףזע ,דאָ ,ארום די זאכארטשוקס,
--

װאָס

זען ,װאָס

איר ,רעב

רעדט

טוס

אין מארק

טומלט זיך עפּעס.
ארום

כאיִם,

זיך! אומעטום

די זאכארטשוקס!
און נאָר

רעדלעך..

איר

װאָלט

מע

הערט:

ייִדן ..א קריסטלעך קינד ..,פאראן שוין איידעס ,װאָס האָבן געזען ,וי
פּאווליקן א וויינעגדיקן..

א ייַד האָט געשלעפט

 -דער גאלעך פון סאָבאָר ,פּראַטאָיערײ פעראפּאַנט ,זאָגט מען ,האָטהײַנט אין קלויסטער

מאָהיל-

גערופן דעם האמוין גיין אפן מאָנאסטירסקן

ניק אָפּריכטן א טפילע אפן קייווער פון דעם עפון ייִדן פארפּײַניקטן"
הייליקן גאוװורילאָ?.
 --דערשליכים

פּריאָר

אין די

פון

מאָנאסטיר,

ארומיקע

שמועסט

דערפער

די

רופן

קלײַבםט

מען,

פויערים

זיך

צו א

שיקן

קרייץ:צוג

דעם קומענדיקן זונטיק .גאָט ווייסט ,מיט װאָס אזא קרייץ-צוג קאָן זיך

ענדיקן...
-ריעוו

|

מע

זאָגט,

האָט שוין

סטארשי

אָנגעהויבן

 --אָנופּריעוושוין ארום

אז דער
וי

א שטילע

אָנופריִעוו,

און נישטערט,

זשאנדארמטקער

וואכמיסטער

אױיספאָרשונג
דער

נאָר

|

וועגן דעם

פּריסטאוו

אָנופ-
איניען.

באטורין

װי א הונט אף פּאָליוואניע-- ,

לויפט

האָט יעדערער

צוגעגעבן עפּעס גיײַס.

 --איז װואָס זאָגט איר ,רעב כאים? איר זײַט דאָך א ייַד מיט א גלײיכןקאָפּ ,װאָס ,רעכנט

איר ,דארף

מען טאָן?

 --העלפן זוכן אָדער ,עפשער ,גלײַכעררעב כאים?
דער

|

טאטע

פארטראכט.

ניס מישן זיך? װוי מיינט איר,

האָט אריינגענומען

איצט

איז

ער,

דאָס בערדל

קאָנטיק,

אומרויק

:
אין הויפן
געװאָרן

פּאווליקן ,נאָר פאר זיך אליין ,פאר דער שטאָט ייַדן.
-

יאָ ,די מייסטע

הייבט

אָן ווערן

כאלאָשעס..

--

ניט

/

און האָט זיך
בלויז

פאר

|

האָס ער איינגע"

שטימט --- .צי זאָלן ייִדן העלפן זוכן?  ---האָט ער זיך װוי מעיאשעוו געווען

מיט זיך אליין --- .ניין .ניט צווישן ייִדן איז ער פארלאָרן געגאנגען,
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און ניט ייִדן דארפן אים געפינען .װאָרעם מיט װאָס זײַט איר זיכער,
אז זיי װועלן ניט זאָגן ,אז מיר האָבן זיך דערשראָקן און אונטערגעװאָרפן
אים?
אָפּגעזאָגט און געקוקט אף די ייִדן ,װי ער װאָלט פון זיי דערווארט
אן ענטפער אף דער געשטעלטער פראגע,
 -איז װאָס זשע טוט מען פאָרט ,רעב כאים? עפשער קלאפּן א דע-פּעש דעם גובערנאטאָר?,,
דער טאטע האָט ווידעראמאָל א װײַלע זיך מעיאשעוו געווען מיט
זײַן בערדל און נאכער א רוף געטאָן די שװעסטער:
 -ליבע ,גיב נאָר ,אף טשיקאוועס ,א רוף ארײַן זאכארטשוקף! זאָג|
אים :אף איין ווײַלינקע,
דערזען בא אונדו אין שטוב עטלעכע פרעמדע מענטשן ,איז אנדריי
אומזיכער געבליבן שטיין אפן שװעל ,צוגויפגעוויקלט און פארשטעקט
דעם פארטעך הינטערן גארטל און א פיר געטאָן מיט דער האנט איבערן
קאָפּ ,אױיסרייניקנדיק די סטרוזשקעס ,װאָס האָבן געשטעקט בא אים
אין די האָר,

 -זיץ ,אנדריי איוואניטש!  --האָט דער טאטע אים פארבעטן. --מיר האָבן קיין צײַט ניט ,באלעבאָס .נו ,מירן זיך אף א װײַלינקע|
צוזעצן .װאָס װעסטו עפּעס זאָגן ,כאים אבראמיטש?
|  --זאָג מיר נאָר ,אנדריי איוואניטש -- ,האָט דער טאטע א קער
געטאָן זיך צו אים --- ,װאָס הערט זיך מיקויעך דיַן פּאווליקן? נאָך אלץ
ניט געפונען?

|

 --ווו וועסטו אים ,דעם שעד ,געפינען?  --האָט אנדריי מער מיט|
פארדראָס וי מיט אומרו געענטפערט,
 -כ'װאָלט געזאָגט ,זאָלסט מעלדן דער פּאַליציי ,זאָל זי העלפןזוכן אים -- ,האָט דער טאטע געראטן,
וי דאָסראָװו מענטשן פון פאָלק ,האָט אנדריי קיין גרויס צוטרוי צן
דער פּאָליציי ניט געהאט און קיין גוטס פון איר ניט דערווארט,
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 -אנו איך ק ליאכו!  --האָט ער א מאך געטאָן מיט דער האנט--- .בעסער ניט אָנהייבן זיך מיט איר ,מיט דער פּאָליצײ ,זי װעט דיך נאָך
פארפּלאָנטערן ,ער'ט זיך שוין ווי-ניט-איז אליין געפינען,
|= ---יאָ ,אנדריי --- ,האָט דער טאטע אומבאשטימט געענטפערט-- ,
אָבער אין שטאָט ,פארשטייסטו מיך ,טומלט זיך ...פינצטערע מענטשן
פארשפּרייטן אלערליי נארישע קלאנגען ,מע קאַן זאָגן  --געפערלעכע
מײַסעס...
 -דאָס איז אויך ריכטיק -- ,האָט אנדריי ,װי שטענדיק ,גליַיך מאס-קים געווען מיטן טאטן -- .עס קומט צו מיר הײַנט צו גיין עפּעס איינער
א היצעל און נעמט מיך אויספרעגן :װוער זיינען געווען פּאווליקס כאוויי-
רים ,מיט וועמען האָט ער זיך געשפּילט ,איידער ער איז ניט געװאָרן,
און נאָך טויזנט נארישע פראגעס .מיט וועמען ,זאָג איך ,זאָל ער זיך
שפּילן? וי אלעמאָל  --מיט זיאמקען .װער ,װויל ער וויסן ,איז דער
זיאמקע? דא זיאמקע ,זאָג איך ,מײין שאָכן כאימס ייִנגל ,וועסט זיי ,זאָג
איך ,פאר קיין זאך אין דער וועלט ניט צעשיידן  --מײַן פּאווליקן מיט
זיאמקען .פרעגט ער מיך :צי האָב איך ניט כשאד אף דיר ,כאיִם ,אז דו,
הייסט עס ,האָסט פארנארט מײיַן פּאווליקן --- .די דאָזיקע פראגע פון דעם
.שלאק" זעט אויס אנדרייען אזוי קאָמיש ,אז דערמאָנענדיק זיך אָן איר,
צעציען זיך זײַנע ליפּן אין א ברייטן שמייכל -- ,א נא קאֵי ליאך אָן
יאמו דאלסיא?  ---זאָג איך .ער האָט אייגענע פינף מײַלער צו זעטיקן,
וועט ער נאָך בא מיר מיינעם אוועקנעמען?!  --אנדריי באװײַזט ווידער
א פול מויל געזונטע ציין -- .אָט אזוי איז עס ,כאיִם אבראמיטש ,מענטשן
|
האָבן ניט װאָס צו טאָן...
דער טאטע און די איבעריקע ייִדן קוקן זיך איבער .פון אנדרייס טמי-
מעסדיקע רייד איז זיי קלאָר ,אז ס'איז ניט אזוי פּאָשעט ,װי ער
|
מיינט,
 -האקלאל ,אנדריי --- ,האָט דער טאטע ארופגעלייגט א האנט אףזײַן שאָכנס אקסל --- ,דו דארפסט אוועקלייגן אלע אנדערע ארבעט אָן א
זייט און זיך נעמען װוי געהעריק זוכן פּאווליקן .און אויב דו וועסט אים
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ביז מאָרגן פרי ניט געפינען ,דארפסטו מעלדן דער פּאָליצײ ,דאָס װעט
זײַן גלײַכער אי פאר דיר ,אי פאר אונדז אלעמען,
 -גוט ,כאים אבראמיטש .מירן שוין מוזן פּאטערן א האלבן טאָג,פארטייעט ,וי א מייזל ,בין איך געזעסן אין א ווינקל און צוגעהערט
זיך צו די שמועסן .וועגן װאָס עס האנדלט זיך ,האָב איך גענוי ניט פאר-
שטאנען ,נאָר איך האָב געזען ,אז דער טאטע און אלע אנדערע ארום
אים זיינען אומרויק און װי דערשראָקן ,און עס האָט מיך געהויבן פון
אָרט,
אין דער גאנצער שטאָט האָט בלויז איינער געװוּסט דעם סאָד פון
פּאווליקס אנטרינונג  ---איך ,זײַן בעסטער כאווער און שוטעף צו זײַן
געהיימניספולער פארשווינדונג .שוין דעם צווייטן טאָג טראָג איך זיך
ארום מיט דעם גרויסן סאָד אין הארצן .ער פּײַניקט מיך ,ער מאטערט
מיך ,מאמעש איך ווער צעשפּארט פון דעם פארלאנג אופצודעקן די גע-
היימניס .אכוץ אלעמען ,ווילט זיך מיר מאכן א סאָף צו דער זוכעניש און
צו דעם אומרו ,װאָס האָט ,װי איך זע ,אלעמען ארומגעכאפּט .אָבער וי
קאָן איך? א כאווער טאָר מען ניט ארויסגעבן ,און פּאווליק האָט מיר
אָנגעזאָגט ,איך זאָל קיינעם ניט אױיסזאָגן ,אז ניט ,װעט ער מיט מיף
קיינמאָל מער ניט שפּילן.,
דער שטול אונטער מיר האָט א סקריפע געטאָן .דער טאטע האָט מיך
באמערקט און א רוף געטאָן
 --קום נאָר אהער ,זיאמקע,די קני האָבן מיר אָנגעהויבן ציטערן ,מיר האָט זיך געדאכט ,אז דער
טאטע האָט אראָפּגעלײענט פון מיין פּאָנעם אלץ ,װאָס מיר איז באוווסט
וועגן פּאווליקן,
מיט אומזיכערע טריט האָב איך זיך דערנעענטערט צום טיש און
געבליבן שטיין מיט אן אראָפּגעלאָזטן קאָפּ,
 --זאָג נאָר ,זיאמקע --- ,דער טאטע האָט מיך אָנגענומען פארן קיןאון אופגעהויבן מײַן קאָפּ ,ד-ע-רמאָן זיך נאָר ,עפשער האָט דיר פּאוו-
ליק געזאָגט ,װאָס ער גייט טאָן אָדער װוּהין קלײַבט ער זיך גיין?
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די פארבן האָבן זיך מיר גענומען בײַטן אין פּאָנעם,
 -זע נאָר ,זע ,װי ער ווערט רויט און טויט!  ---האָט זיך מײַן שווש"סטער אריינגעמישט -- .ניט אנדערש ,אז ער ווייסט עפּעס .זאָג שוין ,זאָג
גיכער :דו ווייסט ,וו פּאווליק איז?
די אָנשטרענגונג איז געווען צו גרויס ,און מײַן כאווערשע געטריי. -
קײַט האָט געפּלאצט,
 -אוי ,כ'האָב מוירע ,דער טאטע טימיך שלאָ-אָגן -- ...האָב איך זיךצערעוועט,
 --כ'וועל דיך ניט טשעפּען -- ,האָט דער טאטע מיך בארויִקט-- .זאָג שוין ,גיכער ,װאָס ווייסטו,
 -איך ...איך בין ניט שולדיק ,או-הו! ..נע-עכטן ..נאָך ווארמעס..או-הו ...האָט פּאווליק מיך אײַנגערעדט גיין צו מאליאנקעוויטשן אין סאָד
לי--אנ-
אען.
מיפּ
רײַסן עּ9ל ,מהו"הו --- ..,האָב איך געהאלטן אין איין כל
קעוויטש ט'אונדז דערזען ...אָנגערײיצט אף אונדז זײַן הונט ,או-או-הו!.
איך בין קוים אנטלאָפן ...פּאװוליקן געכאפּט ...דער חונט ט'אף אים צע-
ריסן זײַנע נײַע מײַט-קעעעס ..,ס'היטל אראָפּנעריסן ,או"הו ...פּאווליק
| טימוירע קומען אהיים ...דער טאטע ט'אים האר"גענעעען .ט'ער זיף
באהאלטן! און  ---או-אומהו -- ..האָב איך װידער זיך צערעוועט אפן
קאָל,
 -אלע בייזע כאלוימעס צו אונדזערע סאָנימס קעפּו פארװאָס זשעהאָסטו פריער ניט געזאָגט? ער זעט ,מענטשן װערן מעשוגע זוכנדיק,
און ער שטומט ,טפו זאָלסטו װערן!  --האָט די שוועסטער אזש אויסגע-
שפּיגן פון פארדראָס,
און ארויסשטעקנדיק דעם קאָפּ פון פענצטער ,האָט זי זיך הויך צע-
שריען איבער דער ברייטער גאס:
 -אגאפיע ,גיכער ,קום אהער ,פּאווליק ט'זיך געפונען!.ווישנדיק מיטן פארטעך די מיליענעס פון די פּײַכטע הענט ,איז
|
אגאפיע אײַלנדיק ארײַן אין שטוב,
 -ווו ,װוּ איז ער? ווער'ט אים געפונען?168

 --אָט-אָ ,ער ,דער װיכאָוואנעק דײַגער .ווייסט ,װוּ ער איז ,און האָטגעשטומט!  ---האָט די שוועסטער אָנגעוויזן אף מיר ,װוי אגאפיע װאָלט
שולדיק געווען פאר איר װיכאָוואנעקס מײיסים,
 --אוֹי ,גאָלדעלע מײַנס!  ---האָט זיך אגאפיע א װאָרף געטאָן צמיר --- .דו ווייסט ,װוּ פּאווליק איז? פארװאָס זשע האָסטו מיר ביז יצ
ניט געזאָגט?
 -כ'האָב .מוירע געהאט פארן טאאאאטן ...פאר פּאװליקן מוירעגעהאט ...ער'ט געזאָגט ,עריט מיר מאכן א טױט ,אויב כ'וועל אויס-
/
זאָאָאָאָגן ,או"או"ההא .
 -שא ,שא ,גאָלד מײַנס ,הער אוף צו וויינען .איך װעל גיט לאָזן,מע זאָל דיך טשעפּען .זאָג ,װוּ באהאלט ער זיך ,דער לײַדאק?
 --יאָ ,יאָ ,לאָמיר שוין אמאָל הערן --- ,האָט מען מיך געצופּט פוך

|
אלע זײַטן,
 -שא ,ניט אלע מיטאמאָל! דאָס קינד איז דאָך ,נעבעך ,דערשראָקןאף טויט --- ,האָט אנאפיע ,וי שטענדיק ,גענומען מיך אונטער איר
שוץ -- .קום נאָר צו מיר ,מײיַן קרוין ,זאָג מיר ,װוּ פּאווליק איז,
 --אין שטאל .,.אפן בוידעם ...אונטערן היי,. -איך זע עפּעס ,די טויבן גייען ניט פון געכטן אָן אין טויבנ-שלאק!  --האָט אנדריי ערשט איצט פארשטאנען די סיבע דערפון,
 -אזא ליידאק! פון געכטן פרי אָן קיין זאך אין מויל ניט געהאט---.|
האָט אגאפיע אי באדויערט ,אי באווונדערט פּאווליקן,
 -כ'האָט אים באנאכט דערלאנגט ברויט און אוגערקעס --- ..האָבאיך ,נאָך אלץ כליפּענדיק ,בארויקט מיין גוטע אגאפיע,
 --אוי ,א געזונט אין דיַנע ביינדעלעך ,כאָכעם מײינער! --- .אגאפיעהאָט מיך אזש געקושט פאר מײַן ,כאָכמע" -- .נו ,קומט שוין ,לאָמיר
אים אראָפּנעמען ,דעם צירונג מיינעם,
געפירט פון אגאפיען פאר דער האגט ,האָב איך זיך מיט איר געלאָזט
פאָרויס ,און דער איבעריקער אוילעם גאָך אונדז,
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אנדריי זאכארטשוק האָט פאריסן דעם קאָפּ צום פענצטערל פון היי-
בוידעם און א רוף געטאָן;
 -עי ,פּאווליק ,קריך נאָר ארונטער!פּאווליק האָט זיך ניט אָפּגערופן,
 -פּאווליק ,האָב קיין מוירע ניט .דער טאטע װועט דיך ניט טשע-פּען -- ,האָט די מאמע אים פארזיכערט,
|
פּאווליק האָט ניט געגעבן קיין שום סימאָנים פון לעבן,
 --צי ליגט ער דאָרטן ניט א פארכאלעשטער? איבער א מעסלעס ,אזא קינד ליגט אונטערן היי -- ,האָט די שוועסטער מײַנע זיך באומרויקט,
= סלעזיי ,פּאווליק ,באראנקו דאם!  --האָט אגאפיע אָנגעװענדט אן
|
|
אויסגעפּרװוט מיטל,
דערהערט ,באראנקו" ,האָט פּאווליק פאָרזיכטיק ארויסגערוקט דורכן
דאך-פענצטערל א צעפּאטלטן קאָפּ און ,אומרויק באטראכטנדיק דעם
פארזאמלטן אוילעם ,א פרעג געטאָן;
 -א באטשקאָ ביטש ניע בודזשע?און ערשט נאָך דעם ,װי ער האָט פון טאטנס אייגענעם מויל גע-
הערט ,אז ער װעט אים ניט טשעפּען ,אין ער ,אן אָפּנעפליקטער ,א
צעשויבערטער ,מיט א פולן קאָפּ היי ,אראָפּגעקראָכן פון בוידעם,
|  --עך ,פינצטערע מענטשן! אומזיסט אופגעהויבן א טומל!  --האָט
אומצופרידן א װאָרטשע געטאַן דאָס קליאָטשע-בערדל ,װאָס האָט זיך
ווער ווייסט פונוואנען דאָ גענומען,
וי אָפּגענארטע ,מיט שטילן פארדראָס האָט דער פארזאמלטער
|
האמוין אָנגעהויבן פאנאנדערגיין זיך,
1840

צעזאר און נעראַן

ר

יך און מײַן כאווער ,נאָטקע דער אלמאָנעס,
האָבן בעשוטפעס געהאָדעװעט א הונט .דאָס
איז געווען א געוויינלעכער גאסן-הונט ,אָן
)) ,א הײם

או אָן א נאָמען .מיט שטיקלעך

ברויט און מיט אָפּגעהריזעטע ביינער האָבן
מיר אים פארגארט צו אונדז אין הויף ארײין ,און אזוי איז ער שוין בא
אונדז פארבליבן .אונדזער ערשטע זאָרג איז געווען  --א נאָמען פארן
הונט .אז א הונט האָט א באלעבאָס ,דארף ער האָבן א נאָמען .הינטישץ
נעמען האָבן מיר געװוּסט א סאך :ריזשיק ,שאריק ,זשוטשקא  --פאר
קליינע הינטלעך; בארבאָס ,טרעזאָר ,פּאָלקאן  ---פאר גרויסע הינט .אָבער
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הינט און הינטלעך מיט אזעלכע נעמען זײַנען אף אונדזער גאס און
אין די ארומיקע געסלעך שוין געװען א סאך ,און איך מיט נאָטקען.
האָבן געבויט גרויסע פּלענער אף אונדזער הונט .האָט זיך אונדז געװאָלט
אָנרופן אים מיט עפּעס א באזונדער נאָמען ,װאָס זאָל אים גליַך אויס-
טיילן פון אלע אנדערע הינט,
נאָך א לאנגן ייִשעוו-האדאס איז בא אונדז געבליבן ,מיר זאָלן אים
אָנרופן צעזאר  ---א נאָמען נאָך א דרעסירטן הונט פון א וואנדערנדיקן
צירק ,װאָס האָט ניט לאנג צוריק גאסטראָלירט בא אונדז אין שטאָט,
די ערשטע צײַט האָט אונדזער קעסטניק  --א הײימלאָזער ,הונגערי-
קער הונט מיט א האלב-אויסגעקראָכענער פעל און אײַטערדיקע אויגן --
קיין שום צוטרוי צו אונדז ניט געהאט :א כאפּ געטאָן די סקאָרינקע צי
דעם ביין ,װאָס מיר האָבן אים צוגעװאָרפן ,און װאָרטשענדיק אנטלאָפן
|
דערמיט אין א ווינקל,
הריזענדיק דעם ביין ,האָט ער פון אונדז קיין אויג ניט אראָפּגעלאָזט,
ניט גלייבנדיק ,אפּאָנעם ,אז עס קאָן געמאָלט זײַן ,א מענטש זאָל צו-
ווארפן א ביין ,ניט נאָכווארפנדיק אף אים ,דעם הונט ,גלײַך א שטיין
נאָר ווען צעזאר האָט זיך איבערצייגט ,אז מיר מיינען פּאָשעט אָנזעטיקן
אים ,האָט ער אונדז אָנגעהויבן נאָכגײן פוסטריט און אף אלערליי אויפא-
נים ארויסװוייזן זײַן הינטישע געטרײַקײַט ,װי ער װאָלט אונדז געװאָלט
אָפּדאנקען פאר דער גוטער באציונג צו אים ,וועלכע ער האָט קיינמאָל
פריִער ניט געזען  --ניט פון מענטשן ,ניט פון הינט זײַן גלײַכן .
געװוונען צעזארס צוטרוי ,זײַנען מיר צוגעטראָטן צו פארווירקלעכן
אונדזער גרויסן פּלאן. ,

| מיט דער הילף פון שטיקלעך צוקער און שטיקלעך בייגל ,אָפּגע-
שפּאָרט פון זיך אליין ,האָט נאָטקע ,מיט גרויס געדולד און מיט גוטע
רייד ,געלערנט צעזארן אלע קונצן ,ועלכע מיר האָבן געזען מאכן
דעם געלערנטן הונט אין צירק :שטיין אף די הינטערשטע פיס ,כאפּן
שטיקלעך צוקער פון דער אייגענער נאָז ,שפּרינגען דורך רייפן ,מאכן זיך
געפּײיגערט ,זיצן אנטקעגן א ביין און ניט צורירן זיך צו אים ,כאָטש די
12

סלינע איז אים גערונען פון מויל; אראָפּרײַסן מײַן היטל פון קאָפּ און
ברענגען עס נאָטקען ,טראָגן זאכן צװוישן די ציין פון איין אָרט צום
צווייטן און נאָך אזעלכע קונצן ,װאָס נאָר איין נאָטקע האָט געקענט
א פּאַשעטן גאס-הונט אויסלערנען,
דערפירט צעזארן קימאט צו דער מאדרייגע דרעסירטקייט פונעם
געלערנטן הונט אין דעם וואנדערנדיקן צירק ,האָבן מיר פארווירקלעכט
די צווייטע העלפט פון אונדזער גרויסן פּלאן :געעפנט בא אוגדז אין שטאל
|
אן אייגענעם צירק,
די פּרײַז פאר א בילעט האָבן מיר אײַנגעשטעלט  --איין קאָפּעקע.
ווער עס האָט ניט קיין קאָפּעקע ,איז א גוטער קנאָפּ אויך געלט,
אין אונדזער פאנטאזיע האָבן מיר שוין געזען בערג מאָראָזשענע,
הרודעס צוקערקעס און טײַכן סאָדע-וואסער מיט זאפט  ---די פרוכט פון
אונדזער מי ,די פּראָפיטן פון אונדזער גראנדיעזער אונטערנעמונג,
| =אונדזערע האָפענונגען זײַנען מעקויעם געװאָרן נאָר אף א העלפט;
קנעפּלעך האָבן מיר געלייזט לאָרױיוו ,נאָר קאָפּעקעס  ---ווייניקער ,וי
|
מיר האָכן דערווארט,
די ראָלן אין דעם ניי-געעפנטן צירק האָבן מיר איינגעטיילט אזי:
איך בין צירק-דירעקטאָר ,אקראָבאט און קוגצנמאכער .נאָטקע  --כייעס"
צוימער און זשאָנגלער .איך בין געשטאנען באם ארלינגאנג פון צירק
און אָפּנענומען די סאך קנעפּלעך און די קנאפּע קאָפּעקעס ,צעזעצט ,ריב-
טיקער  --צעשטעלט דאָס פּובליקום אף די ערטער .בייס דער פאָר-
שטעלונג זיך געבראָכן אף דער טראפּעציע  ---אונדזער פּארעווע וואלגער-
האָלץ ,צוגעבונדן אף צוויי שטריקלעך צום בעלעק ,געגאנגען אף די
הענט ,געשטאנען אפן קאָפּ ,אָנגענומען א פול מויל מיט גאזע און גע
שפּריצט דערמיט אף א ברענענדיק פּאפּיר ,געהאלטן א פאפּיראָס מיט
דער פארייכערטער זײַט אין מויל און געבלאָון דעם רויך ,פון מויל,
פון נאָז און פון די אויערן",
נאָטקע האָט זשאָנגלירט מיט א שטעקל אפן שפּיץ פינגער און אפן
צאָן ,געװאָרפן דריי פּילקעס און קיין איינע ניט געכאפּט און  ---צום שלוס
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פֿון דער פּראָגראם  ---געוויזן קונצן /,מיט א געלערנטן

הונט און מיט

אנדערע ווילדע כײַעס?  --װי ס'האָט געמאָלדן דער דירעקטאָר ,כאָטש
קיין ;אנדערע ווילדע כײַעס" ,אויב מע זאָל ניט רעכענען אונדזער קאץ,
װאָס איז געזעסן אין א ווינקל און אויסגעלעקט די פליי פון איר פעל--- ,
זײַנען אין צירק ניט געווען.
מײַן פּראָגראם האָט קיין גרויס דערפאָלג ניט געהאט ,װײַל יעדער
איינער פונעם פּובליקום האָט געקאַנט באװײַזן די זעלביקע קונצן
אויב ניט מער ,נאָר נאָטקע מיט זיין געלערנטן הונט האָט ארויסגערופן
|
|
גוואלדיקן בייפאל,
איינמאָל ,אין רעכטן ברען פון א פאָרשטעלונג ,בייס איך בין געשטא-
נען אפן קאָפּ און געדריגעט מיט די פיס ,װאָס האָט ,װוי דער דירעקטאָר
האָט געמאָלדן ,געדארפט פאָרשטעלן ,װוי ;איך רײַט אף א פערד ,שטייענ-
דיק מיטן קאָפּ אראָפּ --- ,איז אין צירק מיטאמאָל שטיל געװאָרן .גלײַך
נאָך דעם האָב איך דערפילט ,וי עמעצער האָט מיך כאאפּ געטאָן פאר
א פוס,
מײַן ערשטער געדאנק איז געווען ,אז דאָס איז א פּלוצלינגדיקער
איבערפאל פון אונדזער ערגסטן סוינע ליפע-די-ליפ ,מיט וועלכן מיר
פירן אן אייביקע מילכאָמע .האָב איך ארויסגעלאָזן אונדזער אינדיאנישן
|
|
קריגס-רוף;
|  --העי ,,טשורדא-מורדא-כאלאבורדא! דעקט אים מיט זײַן כעװרע!
נאָטקע! רייץ אף אים אָן צעזארן!
צו מייַן גרויס װוּנדער ,האָט זיך מײַן כאיל ניט אָפּגערופן .און אזויווי
איך בין שוין געלעגן מיטן פּאָנעם אין שטויב און מיַן סוינע האָט מיך
פעסט געהאלטן פארן קארק ,האָב איך געביטן די קריגס-טאקטיק :
 --ליפּע-די-ליפּ ,לאָז אָפּעט! שאָלעם! --איכ'ל דיר געבן ,הולטײַ דו איינער! איך על דיר ווייזן ,װוי צוקריכן אף די גלײַכע װענט און פּאטערן גאנצענע טעג אף גאָרנישט!
דאָס מאָל בין איך אופגעשפּרונגען אף די פיס מיט דער פּלינקײַט
פון אן עמעסן אקראָבאט .פאר מיר איז געשטאנען ניט ליפּעידי"ליפ,
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נאָר מײַן טאטע .זײַן פּאָנעם און בליק האָבן מיר קיין גוטס ניט צוֹגע"

זאָגט,
 -סידסי ,.,סי ניט מיַן קאָמעדיע ..,ניט מייַן הונט ...נאָטקעס, -קום ,קום! איך װעל דיר װײַזן ,װוי ארומצוטרייבן זיך מיט הינט,די הויט װעל איך פון דיר אראָפּשינדן ,באָד-יונג דו איינער! און דין
פּארשיוון הונט װעל איך נאָך היינט איבערגעבן עליע דעם היצעל ,זאָל
ער אים צורעכט מאכן,
בענעגייע מײַן הויט האָט דער טאטע געהאלטן װאָרט ,נאָר בענעגייע
מײיַן הונט האָט ער זײַן סטראשונעק ניט געקאָנט אויספילן :נאָך איידער
ער האָט באוויזן ארומקוקן זיך ,איז פון נאָטקען מיטן הונט ,וי פון גאנצן
פּובליקום ,קיין זייכער ניט פארבליבן,
נאָך אזא מיעסן דורכפאל איז בא אונדז אין הויף פארן הונט מער
קיין אָרט ניט געווען .האָבן מיר אים אריבערגעפירט צו נאָטקעס מאמען
אפן גאָרטן אינעם שטרויענעם ביידל ,װוּ נאָטקע און זײַן עלטערער ברו"
דער צאליע האָבן גענעכטיקט ,אָפּהיטנדיק דאָס גרינס פון גאנאָווים,
נאָטקעס מאמע ,לייע די אלמאָנע ,האָט פּונקט אזוי ליב געהאט הינט,
וי מײַן טאטע ,אָבער װאָיעװען מיט נאָטקען צוליב א הונט האָט זי
קיין קויעך ניט געהאט און קיין צײַט אויך ניט .דער קאָפּ האָט איר קע-
סיידער געדארט פון זאָרג :װוי זעטיקט מען אָן ;זעקס קישקעס אָן דעקן",
אגעוו ,איז דער צעניאָריקער נאָטקע שוין געווען א שטיקל מאנצבל אין
שטוב :ער האָט געהיט דעם גאָרטן ,ער האָט געטראָגן קוישן גרינס אין
מארק אריין ,געהאָלפן אין שטוב --- ,האָט לייע ניט געקאָנט ארומקריגן
זיך מיט אים צוליב א הונט,
 -זאָלסטו אזוי קויעך האָבן צו לעבן ,װי איך האָב קויעך צו װאָיע-ווען מיט דיר ,חיצעל דו אײינער!  --דאָס איז געווען אלץ ,װאָס זי האָט
געזאָגט ,ווען זי האָט צום ערשטן מאָל דערזען צעזארן בא זיך אפן גאָרטן,
 -װאָס ארט דיך ,מאמע ,ער װעט אונדז היטן דעם גאָרטן -- ,האָטנאָטקע זי בארויקט,
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|

|  --היטן זאָל איך שוין די נעשאָמע
דערמיט

דײַנע ,טרײפֿענער

האָט זיך לייעס פּראָטעסט געענדיקט.

ביין וואָס דו
1606ם

צעזארן אליין האָט זי

ניט געטשעפּעט .טארקערט ,ווען אפן הארצן איז איר ניט געווען שטארק
אָנגעזאָליעט ,האָט זי אים נאָך אָפּטמאָל צוגעװואָרפן א פּיצל ברויט אָדער
א טרוקענעם טשאָלנט-ביין- ,

נאָטקע האָט געלערנט צעזארן נײַע קונצן ,און מיר האָבן געווארט אף
בעסערע צייטן ,ווען מיר ועלן ווידער קאַנען עפענען א צירק און פאר-
דינען קאָפּעקעס און קנעפּלעך .אָבער ,אפּאָנעם ,ניט באשערט געווען
אונדז צו האָבן נאכעס פון צעזארן ,און צעזארן  --אויסלעבן זײַן רעשטל
הינטישע יאָרן וי א לײַטישער הונט,
אין איינעם האייסן זומערדיקן פרײַטיק באטאָג ,נאָרװאָס באפרייט
זיך פון כיידער ,האָבן מיר ,איך און נאָטקע ,גענומען צעזארן און זיינען
אוועק צום טײַך אף די קאַלאָניעס באָדן זיך,
גיין אף די קאָלאָניעס איז פאר ייִדישע ייַנגלעך פון אונדזער גראד
געווען א היפּשע אײַנשטעלעניש; צו די קאָלאָניעס האָט מען געדארפט
גיין דורך דער סאדאָווער גאס  ---דיי פּריצישע גאס ,אף וועלכער עס האָט
געוווינט די נאטשאלסטווע פון שטאָט :דער איספּראוניק ,דער מיראָװאַי
סודיא ,דער סמאָטריטעל פון אָסטראָג ,דער גלאוונער אקציזניק ,דער
מארשאלעק ,דער זעמסקי נאטשאלניק ,דער קאזנאטשיי ,דער דירעק-
טאָר פון גימנאזיע אוּן אנדערע גרויסע לייט און פּריצים .דאָ ,אף דער
סאדאָווער גאס ,איז אויך געווען די ,אוטשעניטשעסקע קווארטיר" ,די
דירע פאר אױיסערשטאָטיקע גימנאזיסטלעך .גלײַך נאָך דער סאדאָווער
גאס האָבן זיך אָנגעהױיבן די קאַלאָניעס -- ,עטלעכע שטילע ,זאמדיקע,
מיט סעדער באוואקסענע געסלעך ,װוּ עס האָבן געוווינט  --יעדערער
אין זײַן שטיבל ,מיט זײַן גערטנדל ,מיט זײַן הינטל און מיט זײַן קא"
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נאריקל אין שטײַגל  ---קליינע באאמטע ,אלטע פּענסיאָנערן ,פאראָרעמטע
אלטע פּריצטעס און אנדערע אאָרעמע ,אָבער נאָבעלע* לײַט,
יעדן ייִדיש ייַנגל  --כוץ די ,װאָס האָבן געטראָגן גימנאזיסטישע
היטלען מיט הערבן ,אָדער סטאם באקאנטע גווירישע קינדער -- ,האָבן
די גימנאזיסטלעך פון דער סאדאָווער גאס און די יינגלעך פון די קאָ-
לאָניעס באטראכט פאר זייער סוינע און געהעריק אים באגעגנט :אָנגע-
רייצט אף אים הינט ,פארװאָרפן מיט שטיינער ,אז שוין גאָר גוט  --בא"
וויזן אים א כאזערשן אויער און נאָכגעשריען; :זשיד כאלאמיי ,האָמאָ-
נאָװאָ אוכאָ!"
און נאָר דרייסטע יאטן ,גרייטע צו ענטפערן מיט א קלאפ אף א
קלאפּ ,האָבן זיך אײַנגעשטעלט צו גיין זיך באָדן אף די קאָלאָניעס .די
איבעריקע האָבן זיך געמוזט באנוגענען מיט באָדן זיך אף זארעטשיע
אונטערן בריק ,װוּ דאָס וואסער איז געווען ניט אזוי טיף און ניט אזוי
ריין ,וי אף די קאָלאָניעס,
אונדזער קאָמאנדע ,אונטער דער אָנפירונג פון דעם אטאמאן פישקע-
בלינדע-קישקע ,האָט זיך קיינמאָל ניט געלאָזט אָפּשרעקן פונעם סוינע,
מיר האָבן געפירט אָפטע מילכאָמעס מיט די גימנאזיסטלעך און פּרי-
צישע זינדלעך פון דער סאדאָווער גאס און פון די קאַלאָניעס ,און די
צוזאמענשטויסן האָבן זיך ניט שטענדיק געענדיקט מיט אונדזער
|
מאפּאָלע,
איצט ,מיט צעזארן לויפנדיק פאָרויס ,זײַנען מיר געגאנגען װוי אף
אן אײַזערנעם בריק .אַהאָ! זאָל נאָר עמעצער פרווון אונדז פארטשעפּען,
וועלן מיר זיי װײַזן ,װער מיר זײַנעף צעזאר װעט זיי צערײַסן אף
שטיקלעך!
אָבער דאָס מאָל האָט די געפאר געליערט אף אונדז פון א גאנץ
אנדערער זײַט ,פונוואנען מיר האָבן זי גאָר ניט דערווארט,
מיט אן אָפן מויל און מיט אן ארויסגעהאנגענער צונג איז צעזאר
געלאָפן פאָרויס ,אומקוקנדיק זיך אלע וילע אהינטער ,װי ער װאָלט
177

אונדז צוגטיילט, :גייט גיכער ,דאָ איז אזוי הייס און שטױביק ,און דאָרט
|
ווארט אף אונדז טײַך און שאָטן .רירט זיך!*,
נאָר אף דער סאדאָווער גאס האָט ער זיך אליין פארהאלטן לעבן
איספּראווניקס שטוב ,װוּ ס'איז אין שאָטן פון צעוואקסענע קאשטאנען-
ביימער געלעגן דעם איספּראװניקס באליבטער הונט נעראָן.
| דאָס איז געווען א הונט פון דער הינטישער מישפּאַכע קורצהאָריקע
סענבערנארס .א גרויסער ,װי א קאלב ,מיט א גלאטער ,גלאנציקער פעל,
עטװאָס גערונצלט באם האלדז ,מיט א האָריקער ברוסט ,מיט א קיי-
לעכדיקן קאָפּ און טעמפּער מאָרדע ,מיט אן אראָפּגעלאָזענעם וויידל ,א
גלאטן ,װי אקאָלבאס ,און מיט לאנגע ,שטארקע פיט ,באוואקסן פון דער
אינװוייניקסטער זײַט מיט שטייענדיקע האָר- .
ווען נעראָן האָט ,שטייענדיק אף אלע פיר ,זיך אויסגעצויגן אין זײַן
גאנצער לענג ,אָנשטרענגענדיק אלע מוסקולן פון זײַן שטארקן קער-
פּער ,איז אין אים געווען עטװאָס ,װאָס האָט דערמאָנט אָן זייַנע אור-
אורעלטערן  ---דעם װאָלף און די װאָלפיכע פון די װײַטע דזשונגלס,
נאָר ווען ער איז ,אין האלב-דרעמל ,געלעגן מיט אן ארויסגעהאנגענער
צונג ,האָט מען אין אים גלײַך געקאָנט דערקענען דעם פול-געװאָרע-
נעם און אָפּגעלאָזענעם שטוב-הונט ,װאָס ער אליין און זײַנע עלטערן,
א סאך דוירעס פאר אים ,האָבן שוין געלעבט פונעם גרייטן און בא
וועלכן די אינסטינקטן פון דער צוק-כײַע זײַנען שוין לאנג אײַנגע-
שלאָפן,
דערזען צעזארן לעבן געראָנע ,האָבן מיר נאָך פונװײַטנס גענומען
רופן;
 -צעזאר ,צעזאר! נא ,צעזאר ,קום אהער! נא ,נא!גערופן האָבן מיר ניט דערפאר ,ווייל אונדו איז ניט אָנגעשטאנען
צעזארס באקאנטשאפט מיט נעראָנען ,נאָר װײַל מיר האָבן געװוסט.,
אז קיין גוטס קאָן פוֹן דער באקאנטשאפט ניט ארויסקומען  --ניט פאר
צעזארן ,ניט פאר אונדז,
יעדער איינער אין שטאָט האָט געקענט דעם איספראװניקס הונט,
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װוי מע האָט געקענט דעם איספּראװניק גופע .ווען געראָן האָט זיך בא-
וויזן אין גאס מיטן איספּראװניקט רייט-בייטשל צװישן די ציין ,האָט
מען געװוּסט ,אז הינטן קומט נאָך דער איספראווניק אליין ,און יעדערער
האָט געיילט אָפּצוטרעטן אים דעם ועג .טאָמער האָט זיך געראָנען פאר-
גלוסט מאכן א שפּאציר איינעם אליין אָן דעם באלעבאָס ,האָט ער עס
אויך געקאַנט רויַק טאָן ,זײַענדיק זיכער ,אז קיינער װעט ניט ואגן
אָנצורירן ניט זײַן פעל ,ניט זײַן קאָוועד,
מיט לאנגזאמע פוילע טריט האָט ער זיך אָפט שפּאצירט איבער די
טראָטוארן ,װוי איבער זײַן אייגענעם הויף .פון צייט צו צייט פלעגט
ער זיך אָפּשטעלן און פארקוקן זיך אף א שועלבל ,װאָס איז דורכגע-
פלויגן איבערן וועג ,אָדער א כאפּ טאָן מיטן מויל א פליג און װײַטער
רויק גיין זיך זייַן וועג.
דאָס ,װאָס יעדערער טרעט אָפּ זײַן הונט דעם וועג אין דער צייט.,
ווען אנדערע הינט ,װאָס פּלאַנטערן זיך אונטער די פיס ,כאפּן א שטויס
מיטן פוס --- ,האָט דער איספראוניק אָנגענומען פאר זעלבסטפאר-
שטענדלעך ,און נעראָן האָט זיך אוואדע נִיט פארטראכט װעגן דעם,
נעראָן ,כאָטש ער האָט געטראָגן דעם נאָמען פון גרויזאמען און
אויקער,
בלוטדאָרשטיקן רוימישן הערשער ,איזו בעטעוע געװען ר
פלעגמאטישער און גוטער הונט .אפילע אף די פויערים ,װאָס פלעגן
קומען צום איספראווניק מיט זייערע קריוודעס און באקאָשעס ,פלעגט
ער אויך בילן מער פון כויוו  --צו בילן אף אן אָרעם אָנגעטאַנעגעם
מענטשן  ---װוי פון בייזקײַט .אָפּגעטראָטן געראָנען דעם וועג האָט מען
ניט אויס מוירע פאר אים אליין ,נאָר פאר זײַן באלעבאָס .יעדערער
אין שטאָט האָט געװוסט ,אז דער איספראווניק איז פאר זײַן חונט א
קאפּאָרע ,און וויי איז צו דעם ,װער ס'וועט אָנרירן זײַן ליבליגג,
צום איספּראװניק ,האָט מען געװוּסט ,קאָן מען צוקומען אָדער דורך
זײַן ויַב ,אָדער דורך זייַן הונט .ער אליין נעמט גיט,.
ווער ס'האָט געפונען פיין אין געראַנס אױגן ,האָט אלץ געקאַנט
פּויעלן באם איספּראווגיק .אף וועמען געראָן האָט געװאָרפן אן אומכיין,
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יענער איז געווען אונטער א שטארקן כשאד באם איספּראווניק און האָט
אפילע מיט מאטאָנעס דער איספראווניציכע גאָרנישט געקאַנט פּױעלן
בא אים,
אָבער צעזארן איז ניט באקאנט געווען ניט נעראָנס ייִכעסדיקע אָפּ-
שטאמונג ,ניט זײַן הויכע לאגע .פאר אים איז נעראָן געווען א הונט ,וי
אלע הינט .איז ער אים ארומגעגאנגען און ארומגעשמעקט און געװאָלט
זיך כאווערן מיט אים ,װי מיט א הונט זײַן גלײַכן ,ניט אומקוקנדיק זיך
אין זײַן הינטישער גלוסטעניש אף אונדזער רוף און אונדזער פייפן צו
אים ,װוי ער װאָלט עס גאָר ניט געהערט,
צי נעראָנען איז ניט אָנגעשטאנען די באקאנטשאפט מיט א נאװאָט-
נעם גאסן-הונט ,צי די הינט זיינען איבער עפּעס אנדערש ניט דורכגע-
קומען צווישן זיך ,נאָר ווען מיר זײַנען צוגעלאָפן צום איספּראװגיקס
הויז ,האָבן זיי זיך שוין ביידע ,ריטשענדיק און װאָיענדיק ,געקייקלט
|
אף דער ערד אין א בלוטיקן געראנגל,
דער ריינבלוטיקער נעראָן איז געווען א סאך גרעסער און אָן אן
ערעך שטארקער פון צעזארן  --דעם געוויינלעכן גאסן-הונט ,און נע-
ראָן האָט אים גלײַך פון אָנהײיב געהאט אונטער זיך .אָבער דאָס העם-
קער-לעבן ,דער ביטערער קאמף מיט אנדערע הײמלאָזע הינט זײַן
גלײַכן פאר יעדן צופעליקן ביין ,די בוכצעס מיט די פיס ,די שטעקנס
און שטיינער ,װאָס ער האָט אין זײַן הינטיש לעבן אריַנגעכאפּט פון
יעדערן ,װוער ס'איז נאָר ניט פויל געווען צו שלאָגן -- ,האָבן אויסגע-
ארבעט אין צעזארן א גרעסערע ווידערשטאנד-קראפט ,אויסגעלערנט
אים צו זײַן פארביטערטער אין קאמף און אומראכמאָנעסדיקער צום
קעגנער ,װוי דער נאָכגעגעבענער און אױסגעכאָליעטער נעראָן ,װאָס
האָט פון הינטלװײַז אָן טאָמיד געלעבט אין ראכוועס און װוילטיק.
ליגנדיק אונטער נגעראָנען ,האָט צעזאר ניט אופגעהערט פארביטערט
צו קעמפן פאר זיין פעל :געריטשעט ,געשטשירעט די ציין ,געריסן שטי-
קער פון זיַין קעגנער .זײַן גאנצע מאָרדע איז געווען אין בלוט פון
אייגענע װוּנדן און פון װונדן ,װאָס ער האָט געמאכט זײַן סוינע .נעראָנס
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אויערן זײַנען צעפליקט געווען אף שטיקלעך און זײַנען געהאנגען וי
בלוטיקע פרענז,
מיר און נאָטקען האָט זיך זייער געװאָלט זען ,מיט װאָס די שלאכט
וועט זיך ענדיקן ,מיר האָבן געגארט זען די מאפּאָלע פונעם איספראוו-
ניקס הונט ניט וייניקער ,װי מיר האָבן געװאָלט זען די מאפּאָלע פון
אונדזערע סאַנים  --די גימנאזיסטלעך און קאַלאָגיסטן ,אָבער די מוירע
פארן איספּראװניק איז געװען צו גרויס ,אז מיר זאָלן זיך דערוועגן
בלייבן דאָ כאָטש איין מִינוט לענגער און מיר האָבן זיך געלאָזט לויפן
צוריק אחיים אזוי גיך ,וי נאָר אונדזערע באָרװעסע פיס װאָבן אונדז
|
געקאָנט טראָגן,
ווען מיר זיינען שוין געווען באם ראָג גאס ,האָט צעזארס פאר"
צווייפלטע סקאוווטשעריי געצווונגען אונדז אומקוקן זיך אהינטער .דאָס,
װאָס מיר האָבן דערזען ,האָט פארקילט דאָס בלוט אין אונדזערע אָדערן
דער איספּראווניק אליין ,צעיושעט און פול מיט רעציכע ,האָט ארומגע-
טאנצט ארום די צונויפגעקלאמערטע הינט ,װאָס האָבן זיך געקײַקלט
אין איין בלוטיקן קנויל איבער דער ערד ,און מיט שוים אף די ליפּן
געהאקט מיט אן אנטבלויזטער שווערד איבער צעזארן.
אָן אָטעם האָבן מיר זיך געלאָזט לויפן ווייטער ,װי דער איספּראוו-
ניק װאָלט נאָך אונדז אליין זיך געיאָגט מיט זײַן אנטבלויזטער שווערד,
מער האָבן מיר זיך אהינטער ניט אומגעקוקט .צעזארס גסיסעדיק הוילן
האָט אופגעהערט ,און מיר האָבן פארשטאנען ,אז קיין הונט האָבן מיר
שוין מער ניט,.,

איבער דער
געלאָזט וויסן,
וועמען ס'האָט
צופאלן אף זײַן

שטאָט איז געהאנגען א כמארע .דער איספראווניק האָט
אז ער װעט ניט רוען ,קאָלזמאן ער װועט ניט דערגיין,
געהערט דער פּארשיווער הונט ,װאָס האָט געוואגט אָנ
|
נעראָנען.
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אז דער הונט האָט געהאט א באלעכאָס ,איז פאר אים קלאָר, :ער
איז געווען צו גוט אין ליב און צו ריין פאר א גאסן-הונט" .און ער איז
זיכער ,אז דאָס איז געווען א ייִדישער הונט .ער קען אין שטאָט יעדן
הונט ,װאָס פארדינט ,מע זאָל אים קענען ,און קיין איינער פון זיי איז
ניט ענלעך אף דער פארשיווער דװאָרניאגע .עס האָט דערהױיפּט נאָך
קיינמאָל ניט פּאסירט ,אז צװישן קריסטלעכע הינט און זײַן געראָנען
זאָל פאָרקומען א רײסערײי .נאָר א ייִדישער הונט פון געמיין בלוט
און נידעריקן שטאם האָט געקאָנט האָבן די כוצפּע אָנצופאלן אף זײַן
נאָבעלן ,ראסעוון געראָן,
 -איך על די זשידקעס אָנלערנעף איך װעל זיי אײינציקװײַז דורכ-טרייבערן ,אָבער דעם אייגנטימער פונעם פּארשיוון הונט װעל איך גע-
פינען!  --האָט דער איספּראווניק געסטראשעט,
די אױיספּאַרשונג האָט זיך אָנגעהױבן דעם זעלביקן טאָג .ביידע אַקאָ-
לאָדאָטשניקעס און א גאנצע כאָפּטע גאָראָדאָװאָיעס זיַנען אומגעלאָפן
פון איין ייִדישער שטוב צו דער צוייטער ,פון איין הויף צום צוייטן
אוֹן געזוכט די שפּורן פונעם שולדיקן הונט ,אָבער קיינער האָט זיך אלס
באלעבאָס פונעם הונט ניט געװאָלט אָנרופן,
צערייצט פון דעם דורכפאל ,האָט די פּאָליצײי גענומען אָנװענדן
רעפרעסיעס; געשריבן פּראָטאָקאָלן ,ארופגעלייגט שטראפן ,פארפירט
מישפּאָטים און אָנגעמאכט כורבוינעס אין די מאָגערע בייטלעך פון
|
גרויסע און קליינע קאפּצאָנים,
ס'איז דערגאנגען אזוי װייַט ,אז די פּאָליצײי האָט גענומען מאכן
אקטן פאר סמעטניקעס ,װאָס זײַנען דוירעסלאנג געלעגן אף די הויפן
און ס'האָט קײינמאָל קיינעם ניט געקימערט .אָדער שטראפירן פאר אויס-
גיסן פּאָמױניצעס פאר די טירן ,װאָס אוֹיב מע זאָל פאר אזעלכע זאכן
שטראפירן ,דארף מען שטראפירן האלב שטאָט,
מער פון אלעמען האָט זיך באמיט דער אַקאָלאָדאָטשניק זאכארקין.
אויספילן דעם איספראווניקס באפעל איז פאר זאכארקינען געווען א
פראגע פון ערע און פּרעסטיזש :סטײַטש ,ער ,װאָס איז געבאָרן און
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אױיסגעהאַדעװעט געװאָרן צווישן ייִדן ,װאָס רעדט ייִדיש װי א ייד און
וייסט, ,װאָס בא יעדער יידלאק אונטער די נעגל טוט זיך" -- ,ער
וועט ניט דערגיין ,וועמעס הונט דאָס איז געוושן!
א קליינוווקסיקער ,אין א מונדירל קימאט אן אָפיצערסקן ,דאָס ווייס-
פלאקסיק בערדל ארויסגערוקט פאָרוֹיס ,װוי ער װאָלט עס געשיקט אויס-
שפּירן פאר אים דעם װעג ,איז ער ,מיט גיכע טריטעלעך און מיטן.
רעכטן זײַטל פאָרויס ,אומגעלאָפן גאנצענע טעג איבער דער שטאָט און,
וי א יאגד"הונט ,געשמעקט און גענישטערט די שפורן פונעם פאר" 
ברעכער.
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עפענען און פאר צו
שפּעט פארמאכן זייערע קראָמען ,פורמאנעס  --פאר האלטן ניט ריין
זייערע געשפּאנען ,באלעבאטים  --פאר צעבראַכענע בריקלעך ,פאר
אויסגעקרימטע פּלױטן ,פאר פּוסטט וואסער-פעסלעך בא זייערע הייזער,
מארק-ווייבער  --פאר פארמיסטיקן דעם מארק ,באלמעלאָכעס  ---פאר
ארבעטן אָן פאטענטן ,פאר אָפּגעבליאקעװעטע שילדן ,ניט געווען קיי-
נער ,װאָס זאָל אף זיך גיט פילן דעם צאָרן פון דעם צערייצטן האר און
הערשער פון שטאָט,
זאכארקין האָט געװאָרנט ,אז דאָס איז ערשט אן אַנהייב ,אויב מע
וועט אים ניט ארויסגעבן דעם שולדיקן,
אָבער אָן דערפאָלג; דער הונט אי געבליבן אָן אטאטן,
דער איספראוניק אליין אי אומגעגאננען איכער דער שטאָט א
פינצטערער ,א בייזער ,אן אָנגעכמורשטער .און וויי איז געווען דעם ,ווער
ס'איז אים געקומען אונטער דער האנט אין די דאָזיקע גרויזאמע טענ
מיר מיט נאָטקען האָט אוואדע שטארק ויי געטאָן דער טראנישער
סאָף פון צעזארן  --אונדזער איבערגעגעבענעם פריינט ,אונדזער בא-
שיצער פון סאָנים און געלערנטן פארנאַסעגעבער .נאָר מיר זייגען שוין
קימאט געווען צופרידן ,װאָס דער איטפראוניק האָט אים דערהארגעט
אפן אָרט .װאָרעם װאָלט צעזאר ארויס א לעבעדיקער פון זײַגע הענט,
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װאָלט עֹר דאָך אנטלאָפן אהיים און געבראכט נאָך זיך דעם איספּראװניק
גלייך צו אונדז ,אָך-און-וויי װואָלט דאן געווען צו אונדז!+
אָבער אויך איצט ,כאָטש צעזאר האָט אװעקגעטראָגן דעם שרעקלעכן
סאָד מיט זיך אין קייווער ארײין --- ,זײַנען מיר דאָך .ניט געווען רויק,
װוײַל װאָס טוען מיר ,אויב עמעצער פון אונדזערע צירק-באזוכער כאפּט
זיך ארויס מיט א װאָרט וועגן אונדזער געלערנטן הונט? װאָס װעט מיט
אונדז דעמלט זײַן?! מיר האָבן גאָר מוירע צו טראכטן ועגן
דעם,
און אונדזער שרעק איז געווען ניט אומזיסט,
אײינמאָל אינדערפרי ,מיר זײַנען נאָרװאָס אופגעשטאנען ,ערשט --
זאכארקין איז דאָ,
עס האָט מיר א טיאָכקע געטאָן אין הארצן שוין אליין זאכארקינס
וויזיט האָט קיין שום גוטס ניט צוגעזאָגט,
 -נו ,כאים --- ,האָט ער אָן שום האקדאָמעס א זאָג געטאָן --- ,דײַןהונט װועט דיר טײַער קאָסטן,
דער טאטע האָט לעכאטכילע ניט פארשטאנען ,וועגן װאָס זאכאר-
קין רעדט .װאָסער הונט? וועמעס הונט? א הונט איז קיינמאָל אין זײַן
גװוֹל ניט געשטאנען.
 -דו האָסט קיין הונט ניט געהאלטן ,האָט דײַן ייַנגל געהאלטןא גע-לערנ-טער איז ער בא אים געװען! .א צירק האָט ער מיט אים
געמאכט .זאכארקין ווייסט אלץ ,פון זאכארקינען וועסטו קיין זאך ניט
אויסבאהאלטן.
מיר איז קאלט געװאָרן אין אלע גלידער .אזוי איז עס :עמעצער
פון ליפּע-דער-ליפּס כעוורע האָט אונדז געמאסערט,
דער טאטע איז אזש בלאס געװאָרן :ער האָט זיך ,אפּאָנעם ,דערמאָנט
אָן דעם הונט ,וועלכן ער האָט אנומלט זיך געקליבן מאכן פאר א פּייגער.
 -גאָספּאָדין אַקאָלאָדאָטשני! איוואן פּעטראָװיטש! דער הונט איזגאָר ניט געווען מײַן ייַנגלס הונט! א גאנצע כאָפּטע לאָבוסעס זייערע
! האָט זיך דאָרטן געשפּילט מיט עפּעס א פּריבלודנעם הונט בא מִיר אפן
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הויף ,האָב איך זיי אלעמען דורכגעטריבן איניינעם מיטן הונט נאָך מיט
צוויי כאדאָשים צוריק ,און פון דאן אָן...
 --נו ,באלעבאָס -- ,האָט אים זאכארקין איבערגעשלאָגן --- ,טיינעןדארפסטו ניט מיט מיר ,נאָר מיט אים ,מיטן גאָספּאָדין איספראווניק,
ער וועט זיך שוֹין פאנאנדערקלייבן,..
געוויינלעך ,אז ס'פלעגט קומען צו רייד װעגן מוירע פאר נא-
טשאלסטווע ,פלעגט דער טאטע זאָגן ,אז פארן עמעס איז ער גרייט צו
שטרײַטן ,אפילע מיטן איספּראווניק אליין? .נאָר איצט ,כאָטש ער האָט
אין דער מײַסע מיט צעזארן געפילט זיך אינגאנצן אומשולדיק ,האָט
ער דאָך קיין מינדסטן כיישעק ניט געהאט צו פארפירן א וויקועך מיטן
איספּראווניק,
מיט ציטערנדיקע הענט האָט ער ארויסגענומען צויי פּאפּירענע
קערבלעך פון קעשענע און ארײינגעשטופּט זיי זאכארקינען אין יאד
ארײיַן,

 -איך בעט אײַך ,גאָספּאָדין אַקאָלאָדאָטשני -אָט װאָס איך װעל דיר זאָגן ,כאים -- ,איז זאכארקין גלייךפריינטלעכער געװאָרן --- .איך װאָלט דיר גערן געהאָלפן אין דײַן איניען,
פארװאָס ניט העלפן אן ערלעכן מענטשן? נאָר די זאך ,פארשטייסטו
מיך ,שטעקט דאָ דערין ,װאָס איך האָב שוין זדעם איספּראווניק ראפּאָר-
טירט ,אז כ'האָב דעם אייגנטימער פונעם החונט אויסגעפונען ,אזוי אז
אויסבאהאלטן דיך פון אים איז שוין איצט אומעגלעך .דו ווייסט דאָך,
װאָס הייסט פאר אים פארטשעפּען זײַן ליבלינג! דארף מען דאָ דעריבער
דייסטוועווען זייער דעליקאטנע! אז ניט ,קאָן אָנשטאָט א טויווע ארויס-
קומען א ראָע אי פאר דיר ,אי פאר מיר,
זאכארקין האָט אָנגעבויגן זיַן קאָפּ אָן א זײַט און ,דרייענדיק די
בלאַנדע װאָנצע ,א װײַלע זיך פארטראכט ,דערנאָך זיך א קער געטאָן
צום טאטן,
 -אָט װאָס כ'וועל דיר ראטן ,באלעבאָס :מאָרגן ,אזייגער צוועלף,גיי אריבער צום איספּראוניק און פארענטפער זיך ,װי דו קאָגסט ,אזי
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און אזוי ,גנעדיקער האר איספּראװניק ,ס'איז א ריינער בילבל אף מיר,
עמעצער ,א סוינע מײַנער ,מינאסטאמע ,האָט אריינגעפירט דעם גאָספּאַ-
דין אַקאַלאָדאָטשנע אין טאָעס ..כ'האָב אין לעבן קיינמאָל קיין הונט
ניט געהאָדעװעט ,ניט איך ,ניט מײַנע קינדער ..דערבארעם זיך אף
אן אומשולדיקן מענטשן .,מיט איין װאָרט ,רייד מיט געבעט ,לאָז א
טרער ,ער האָט דאָס ליב ...נו ,קורץ ,טו ,װאָס דו קאָנסט ,און איך װועל
טאָן פאר דיר ,װאָס איך קאָן .און גיב אכטונג ,אין װאָס פאר א שטימונג
ער איז .וועסטו האָבן מאזל צו טרעפן אים אין א גוטער שאָ ,איז רעכט,
אז זאָלטט אָפּקומען מיט גאָרנישט ...נו ,זיי געזונט דערװײַל ,מירן זיך
נאָך מיט דיר זען- ..
 -דו זעסט ,װאָס דו האָסט דאאָָנגעמאכט?  --האָט דער טאטע זיךא נעם געטאָן צו מיר ,װוי נאָר זאכארקין איז אוועק --- .איצט װעט מיר
שוין קיין צאָרעס ניט פעלן .ווארט ,ווארט ,לאָמיר נאָר אָקאָרשט פּאָטער
ווערן פון זיי ,װעל איך זיך נעמען צו דיר .דו װעסט שוין ,דאכט זיך,
פארזאָגן אצענטן ארומצוטרײַבן זיך מיט הינט!
די גאנצע גאס האָט גלײַך געװוּסט ,אז זאכארקין האָט געפונען דעם
באלעבאָס פוֹן דעם שולדיקן הונט און או מע האָט דעם באלדאָװער
ארויסגערופן צום איספּראווניק.
און כאָטש יעדערער איז אין הארצן צופרידן געווען ,װאָס איצט װעט
עפשער נעמען א סאָף צו די שטראפן מיט די אקטן ,האָט מען ,פונדעסט-
וועגן ,דעם טאטן מיטגעפילט,
|  ---א ראכמאָנעס אף כאימען .ער װעט שוין איצט האָבן צו זינגען
און צו זאָגן,
א גאָראָדאָװאָי אָן א מונדיר ,די ארבל פון דער קאַלירטער ציצענער
העמד פארשארצט איבער די עלנבויגנס ,מיט א גלאנציקן שטיװ? אָנ-
געצויגן אף דער לינקער האנט און מיט א בערשטל אין דער רעכטער
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האנט האָט האלב געעפנט די הינטערטיר פונעם איספּראוניקס הויז און
שטרענג א פרעג געטאָן;
 -טיעבע טשעװאָ?א האלב קערבל איז געווען דער ענטפער אף דער בייזערדיק-שטרעני
גער פראגע,
די טיר האָט זיך גלייך געעפנט,
 --צו זייער װיסאָקאָכלאגאָראָדיע?  ---האָט דער פּאַליצייישערשטיוולפוצער שוין פריינטלעכער געפרעגט -- .מיט א פראשעניע!
 --גיין ,אזוי ..,באפוילן קומען..-טאק"ס ...אָבער א ביסל צו פרי געקומען ,באטענקא .זיי שלאָפןנאָך ,שפּעט געקומען פון קלוב .געטאָגט שוין ,ווען זיי זײַנען געקומען
אהיים .נו ,אוב דו ווילסט צוווארטן  ---וואױט .ער דארף ,פונדעסטוועגן,
באלד אופשטיין ,פאָרט שוין א שטיק נאָך האלבן טאָג .זעץ זיך אָן
דאָרט אפן בענקל און ווארט,
איבערלאָזנדיק דעם טאטן אין קאָרידאָר ,איז ער ,הוקנדיק אף דער
גלאנציקער כאַליעווע ,פארשווונדן הינטער דער קיך"טיר,
נעראָן איז געלעגן אין װינקל אף א קלין טעפּיכל .דערזען דעם
טאטן ,האָט ער אופגעחויבן דעם גרויסן קאָפּ פון די אויסגעצויגענע פאָ-
דערשטע לאפּעס .נאכער אופגעזעצט זיך אף די הינטערשטע פיס ,א
צי געטאָן מיט דער נאָז די לופט און אופמערקזאם באטראכט דעם אומ"
באקאנטן ,מעיאשעוו זײַעגדיק זיך ,אפּאָנעם ,װאָס האָט ער דאָ צו טאָף
צי איז ער מעכויעוו א ביל טאַן ,װי אף אן אומגעבעטענעם גאסט,
אָדער ,פארקערט ,קלאפּן מיטן וויידל אָן דיל אלס צייכן פון גוטפריינט-
שאפט,
מיט זײַן געניט הינטיש אויג האָט ער גלײַך דערזען ,אז דער פרעמ"
דער געהערט צו יענער קאטעגאָריע צווייפיסיקע ,וועלכע מע דארף בא-
געגענען פריינטלעך .די ,אף װעלכע מע דארף האווקען און אָפּטמאָל
אפילע כאפן פאר די פּאָלעס ,טראָגן ניט אזעלכע קליידער און די פיס
גלאנצן בא זי גיט אזוי ,װוי בא אָט דעם,
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אָפּנעמאכט בא זיך ,אז דער אומבאקאנטער געהערט צו אייגענע
לײַט ,האָט נעראָן א פּאָר מאָל א קלאפ געטאָן מיטן וויידל אָן דיל רעכטס
און לינקס ,נאכער ברייט א גענעץ געטאָן און צוריק זיך אויסגעצויגן
געמיטלעך אפן טעפּיכל פאר דער טיר ,װוי ער װאָלט געזאָגט, :זיץ זיך,
אויב דיר געפעלט ,און איך װעל נאָך דרעמלען א ביסל" ,נאָר ,פונדעסט-
וועגן ,האָט ער ,פון צװישן די האלב-פארמאכטע אויגן ,אונטערגעקוקט
אפן פרעמדן :ביסט טאקע ,הייסט עס) ,א גאנץ לײַטישער מענטש ,נאָר
אכטונג געבן שאט גיט,,,
דער טאטע האָט געקוקט אפן הונט מיט מער כשאד ,װי דער הונט 
אף אים .מער פון אלץ האָט ער מוירע געהאט ,אז נעראָן זאָל זיך ניט
צעבילן .װײַל זאָל ער נאָר א ביל טאָן אף אים ,אזוי ווערט ער געפאסלט
באם איספּראווניק,
 -צעדצעדצע!  --האָט ער געקנאקט מיט דער צונג און געװונקעןצום הונט ,װוי ער װאָלט געזאָגט, :דו זעסט דאָך אליין ,אז איך בין קיין
שלעכטס ,כאָלילע ,ניט אויסן .לאָמיר זײַן גוטעפריינט*..,
נעראָן האָט ברייט פאנאנדערגעעפנט זײַנע מילדע ברוינע אויגן און
מיט זײַן הינטיש-איבערגעגעבענעם בליק פרײַנטלעך געקוקט אפן
פרעמדן ,פאָכנדיק דערבײַי מיטן וויידל -- ,א סימען ,אז ער איז גרייט
אופצונעמען די אָנגעבאַטענע פריינטשאפט,
דאָס האָט דעם טאטן צוגעגעבן מוט צו פּרוּוון װוערן נעענטער מיטן
איספּראווניקסהאָדולניק ,וועלכער קאָן אים דאָ א טויווע טאָן מער ,וי
אן אנדער מענטש ...שמייכלענדיק צו אים נאָך ברייטער ,האָט ער אים
גערופן צו זיך;
 -נא ,נא! נעראָף קום אהער ,געראַנטשיק ,נא ,נא!  --האָט ערקעסיידער געטשמאָקעט מיט דער צונג און געקנאקט מיט די פינגער.
נעראָן האָט ניט געײַלט זיך אופגעהויבן אין זיַן גאנצער גרייס .צע-
שפּרײיט די שטארקע פיס ,אָפּגעטרײסלט זיך ,ברייט און לאנג א גענעץ
געטאַן ,אויסגעווישט מיט זייַן לאנגער ,פײַכטער צונג פריער איין אויג,
דערנאָך דאָס צווייטע און ערשט דערנאָך מיט גרויס זעלבסטווירדע צו-
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געגאנגען צום טאטן און אוועקגעשטעלט זיך פאר אים אין אזא פּאָזע,
וי ער װאָלט געזאָגט, :װוילסט מיך א גלעט טאָן  --גלעט .װאָס קאָן
דאָס מיך ארן*...
ניט גאנץ זיכער האָט דער טאטע אויסגעצויגן די האנט און פאָרזיכ-
טיק א קיצל געטאָן דעם הונט צווישן די אויערן .געראָן האָט אונטער-
געװאָרטשעט פון פארגעניגן און צוטרוילעך אוועקגעלייגט זײַן גרויסן
קײַלעכדיקן קאָפּ אף זײַן נײַעם פּרײַנטס קני,
דאָ האָט שוין דער טאטע א ביסל דרייסטער געגלעט דעם הונט
איבערן קאָפּ און איבערן רוקן .ער האָט זיך אפילע אָנגענומען מיט מוט
אריינצונעמען אין דער האנט געראָנס טעמפע מאָרדע .געראָן האָט
שנעל א רוק ארויס געגעבן זײַן פײַכטע צונג און א לעק געטאָן זײַן
פרײַנטס האנט .פון אומגעריכטקײַט האָט דער טאטע א כאפּ געטאָן די
האנט צוריק .נעראָן האָט אף אים א קוק געטאָן מיט פאָרװוּרף .און,
אפּאָנעם ,קעדיי צו איבערצייגן זײַן נײַעם פריינט ,אז ער האָט די בעסטע
קאװאָנעס ,האָט דער הונט ארופגעשטעלט די פאָדערשטע לאפּעס אף
דעם טאטגס קני און מיט זײַנע גוטע אויגן פון א כײַע ,װאָס האָט קייג-
מאָל ניט געדארפט זיך שלאָגן פאר א צופעליקן ביין און האָט דעריבער
קיין סיבע ניט צו זייַן שלעכט --- ,ארײַנגעקוקט אים אין פּאָנעם אריין,
דעם טאטן האָט זיך געדאכט ,אז אָט-אָט עפנט דער הונט דאָס מויל
און זאָגט, :איצט זעסטו שוין ,אז מע דארף פאר מיר קיין מוירע גיט
האָבן?*..,

וי א מענטש ,װאָס האָט קיינמאָל ניט געהאָדעװעט קיין הינט און
זייער נאטור ניט געקענט ,האָט דער טאטע נאָך אלץ ניט געטרויט נעראָ-
נען :פאָרט א הונט! .נעראָן אָבער האָט אזוי ווארעם געקוקט אים אין די
אויגן ארײַן און אזוי פריינטלעך געפאָכעט מיטן וויידל ,אז דער טאטש
האָט דערפילט א ווארעמקײַט אין הארצן צו אָט דער גוטער כײַע ,װאָס
װוײַזט צו אים ארויס אזויפיל צוטרוי און לאשטשעט זיך צו אים וי צו
אן אייגענעם,..
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 --אך ,דו גוטער הונט ,אך ,דו וווילער הונט ,א טײַערער הונט ,אֹף

מיין װאָרט! ..ווען דו קאָנסט ריידן ,װאָלסטו זיכער געבעטן פאר מיר
בא דייַן באלעבאָס...

א פּאָר מינוט איז דער איספּראװניק געשטאנען אין טיר פון קאבי-
נעט און שװוײיגנדיק צוגעקוקט זיך צו דער פריינטשאפט-סצענע צוישן
זײַן הונט און דעם אומבאקאנטן מענטשן .זײַן פּאָנעם ,געוויינטלעך פאר-
כמורעט און שטענדיק וי מיט עפּעס אומצופרידן ,איז אױסגעלײַטערט
געװאָרן ,און זײַנע פארדרייטע מיליטערישע װאָנצעס האָבן זיך לײַכט
באוועגט איבער די דיקע ליפּן ,װאָס האָבן זיך צעצויגן אין א צופרידן-
איבעראשטן שמייכל,
 --װאָס ,געפעלט דיר מײיַן הונט?דער טאטע האָט א ציטער געטאָן ,איז האסטיק אופגעשפּרונגען פון
בענקל און זיך א דריי אויס געגעבן מיטן פּאָנעם צום איספּראװניק.
דערהערט די אים גוט באקאנטע שטים ,האָט געראַן פארלאָון זײַן
נײַעם פריינט און א װאָרף געטאָן זיך צום באלעבאָס .לעקנדיק אים די
הענט ,האָט ער אים אריינגעקוקט אין די אויגן ,װוי ער װאָלט געפרעגט:
;װאָס דארף איך איצט טאָן? דו קוק ניט ,װאָס איך בין מיט אים אזוי
פריינטלעך ,איין װוּנק דײַנער  --און איך טו אים זײַן רעכט "..נאָר
זעענדיק ,אז דער באלעבאָס שמייכלט גוטמוטיק ,האָט ער זיך גענומען
ווארפן פון אים צום טאטן און פון טאטן צו אים ,געשנאָרכעט מיט דער
נאָז ,ארומגעשמעקט דאָס איינעם ,דאָס דעם צווייטן ,װי ער װאָלט גע-
װאָלט אויסגעפינען ,צי קאָן מען זיי דאָ ניט אמאָל צוזאמענפירן...
 -עהע! איך זע .,איר זײַט דאָ געװאָרן גאנצע גוטע-ברידער-- ,האָט דער איספּראװניק ,פּונקט אזויפיל צופרידן װוי פארװוּנדערט ,גע-
זאָגט -- .מיט װאָס זשע האָסטו עס אים אווי גענומען ,װאָס ער האָט
זיך אזוי גיך צוגעלאָזט צו דיר?
דער טאטע האָט גלײַך דערשמעקט ,אז די אומגעריכטע פריינטשאפט
0

-
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מיטן הונט קאָן אים דאַ א סאף אויסהעלטן ,און מיט דער געמאכטער
היספיילעס ,מיט וועלכער מענטשן לויבן א קינד ,קעדיי צו געפעלן ווערן
דער מאמען ,האָט ער אויסגערופן;
 -וואשע װיסאָקאַבלאגאָראָדיע? װוי קאָן מען ניט ליב האָבן אזאגאָלדענעם חונט? איך האָב נאָך קיינמאָל אין מײַן לעבן גיט געזען אזא
בריליאנטעגעם ,אזא זעלטענעם הונט!
 -דן קוק ניט ,װאָס ער לאשטשעט זיך אזוי צו דיר -- ,האָט דעםאיספּראוניק א ביס? פארדראָסן ,װאָס מע נעמט אָן זײַן געראָנען פארעפּעס א לעמעלע -- ,ווען מע דארף ,קאָן ער זײַן בייז אויך ,און נאָך
|
ויז ער האָט אין זיך א מוירעדיקן קויעך...
 --װאָס הייסט ,ס'איז דאָך א לייב  --גיט קיין הונט!  ---האָט דערטאטע געיילט צו פאריכטן זיין פעלער.
 -זאָל ער נאָר דערשמעקן עטעס א פארדעכטיקן סוכיעקט לעבן |
שטוב ,וועט ער אים דעם האלדז איבערהריזען,
 -גאָך ויז  --האָט דער טאטע אונטערגעכאפּט -- .מיט אזא חונט /אין שטוב קאָן מען שלאָפן רויק בא אָפענע טירן,
 -אָדער ,זאָל זיך אים אויסדאכטן ,אז עמעצער װיל מיך קריוודען,װעט צר יענעם דעם קאָפּ אָפּרײַסן --- ,האָט דער איספראוניק אויסגש
יי
רעכנט אלץ מער מיילעס פון זײַן ליפלינג,
 -זאָ ,איך בין ניט מעקאנע דעם נאכאל ,װאָס װעט זיך דערוואגןאין געראָנס קעגנווארט קרום א קוק טאָן אף אייך ,וואשע װיסאַקאָבלא-
גאָראָדיע --- ,האָט דער טאטע באמיט זיך איבערשטייגן דעם איספראוו"
ניק אין שװאָכים פארן הונט,
ניט געווען קיין גרעסערער פארגעניגן פארן איטפּראװניק ,וי ריידן
וועגן זײַן הונט ,און אז .ער האָט געזען ,מיט װאָס פאר א ליבע און היס"
פּײַלעס דער טאטע רעדט וועגן געראָנען ,האָט ער פארגעסן ,מיט וועמען
ער האָט זיך דאָ ארײַנגעלאָזץ אין א שמועס ,און גענומשן אויסרעכעגען
דעם הונטס מײַלעס ,דערציילן פון אים העלדנטאטן און װונדער און
אויסרעכענען זײַן ייִכעס פון ביידש זײַטן ביון דריטן דאָר אריין,
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דער טאטע האָט געשמייכלט ,געשאָקלט מיטן קאָפּ אין גרויס כידעש,
געטשמאָקעט מיט די ליפּן און אף אלערליי אנדערע אוֹיפאנים ארויסגע-
וויזז זײַן גוואלדיקע היספּײַלעס .דערביי האָט ער די גאנצע צײַט ניט
אופגעהערט צו גלעטן נעראָנען מיט אזא ליבשאפט ,וי ער װאָלט גאָר
ניט געקאָנט זיך אָפּרײַסן פון אים,
אױיסגעשעפּט דעם גאנצן קוואל רייד וועגן נעראַנען ,האָט זיך דער
איספּראווניק דערמאָנט,
 --אייגנטלעך ,ווער ביסטו? װאָס דארפסטו?די גאנצע האָפענונג און מוט ,װאָס זײַן פריַינטשאפט מיט נעראָנען
|
האָט אין אים געהאט דערװעקט ,איז װוי אוױיסגעלאָשן געװאָרן ,ווען דער
טאטע האָט געדארפט צוטרעטן צום עצעם איניען,
 -וואשע װױסאָקאָבלאגאָראָדיע! .,,איך ...איך ..,איך ..,טאקע ועגןהונט ,וועגן אײַער געראַנען בין איך געקומען -- ...האָט ער געשטאמלט.
|
|
 --וו טשאָם דיעלאָ? -עמעצער האָט ארױיסגעלאָזן א פאלשן קלאנג ,אז קלוימערשט מײַןייַנגל האָט געקענט דעם קרעציקן הונט ,װאָס האָט געוואגט אָנצופאלן
אף איער זעלטענעם נעראָנען ...ס'איז א בילבל ,וואשע װיסאָקאָבלאגאָ-
ראָדיע! א ריינער בילבל! איך האָב לִיב הינט  --דאָס כיעס ,נאָר איך בין
אן אָרעמער מענטש ,און איך בין ניט אימשטאנד אויסצוהאלטן זיי..
אָט ,אָנשפּיגלען זיך ,אָנקװעלן פון אזא הונט ,װי אײַער נעראָן -- ,דאָס
יאָ ,אָבער אליין האָב איך קיינמאָל קיין הונט ניט געהאלטן,
 -אָט װאָדאָס! איז דאָס דײַן ייַנגלס הונט? הם!י, --ניין ,וואשע װיסאָקאָבלאגאָראָדיע! ניט איך ,ניט מײַן ייַנגל,ניט מיינע איבעריקע קינדער האָבן קיינמאָל ניט געהאָדעװעט קיין הינט,
עס קלעקט ניט פאר זיך עסן צו זאט ,װי זשע קאָנען מיר האלטן הינט?
דאָס האָבן סאָנים ,בייזוויליקע מענטשן ,בעקיוון אריינגעפירט דעם גאָס-
פּאָדין אַקאָלאָדאָטשני אין טאָעס .,א פאלשע מעסירע ,ניט מער ,וואשע
װיסאָקאָבלאגאָראָדיע!..
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 --נו ,אָט װאָס :איצט האָב איך קיין צײַט ניט פאנאנדערצוקלייבןזיך אין דעם .קוט אריין אין עטלעכע טעג ארום .דו זעסט אויס צו זײַן
א לײַטיש מענטשל .מיט ניט לײַטישע באנעמט זיך מײַן נעראָן יט
אזוי ...נו ,דערווייל  ---גיי!
אף דער צווייטער װאָך ,ווען דער איספּראוניק איז ארויס פון קא"
בינעט ,איז ער געבליבן שטיין אין טיר ווידעראמאָל א פארכידעשטער:
דער טאטע האָט געלייגט נגעראָנען שטיקלעך צוקער אף דער נאָז .נעראָן
האָט יעדעס מאָל געמאכט א באועגונג מיטן קאָפּ פון אונטן ארוף,
אונטערווארפנדיק דאָס שטיקל צוקער אין דער הייך און אונטערכאפּג-
דיק עס נאכער מיטן מויל,
 -אָדהאָדהאָ!  --האָט דער איספּראװניק זיך צעלאכט מיט א צופרי-דענעם געלעכטער ,װי עס לאכט א טאטע פון זײַן קינדס א כאָכמע-- .
ער האָט אים אויסגעלערנט א נײַעם קונץ ,אף מײַן װאָרט! אך ,דו מאָ-
שעניק! אך ,דו בעסטיע!
דער טאטע האָט ניט געװוּסט ,וועמען דער איספּראװניק באצייכנט
מיט די ווערטער ,מאַשעניק* און ,בעסטיע"  ---אים אָדער דעם הונט,
נאָר פון זיכערקײיט וועגן האָט ער געהאלטן פאר גלײַכער אונטערצו-
האלטן זייַן היספּײַלעס,
 -אזעלכע קלוגע הינט זעט מען דאָך גאָר ניט היַנטיקע צײַטןוואשע װיסאָקאָבלאגאָראָדיע...
און ער האָט גענומען דערציילן געראָנס כאָכמעס און װוּנדער ,װאָס
זײַנען אים די מינוט געקומען אפן זינען און וועלכע ער האָט געהאט
צוגעגרייט פון פריער,
 -דאָס ערשטע מאָל אין לעבן באגעגן איך א ייָד ,װאָס זאָל אזויליב האָבן הינט -- ,האָט דער איספּראווניק זיך געכידעשט -- ,געווייג-
לעך אנטלויפט דאָך איער איינער פון א הונט פאר א מייל,
 -א הונט צו א הונט איז ניט גלײַך ,וואשע װיסאָקאָבלאגאָראָדיע--- ,האָט דער טאטע דערקלערט די מערקווירדיקע דערשײַנונג --- ,מער װוי
לאָשן פעלט דאָך אים גיט,,,
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 -אי טאָ פּראוודא!  ---האָט דער איספּראװניק גערן איינגעשטימט,דער טאטע איז געװאָרן נאָך דרייסטער,
 -וואשע װיסאָקאָבלאגאָראָדיע! דערלויבט מיר ווענדן זיך צו אײַךמיט אן אונטערטעניקער באקאָשע,
 -איך ווייס ,איך ווייס!  ---האָט אים דער איספראווניק איבערגע-שלאָגן -- .וועגן דײַן ייִנגל .,טשעפּע איך דאָך אים דערװײַיל ניט .מיר
וועלן נאָך די זאך באטראכטן,
 -ניין ,וואשע װיסאָקאָבלאגאָראָדיע ,ניט װעגן מײיַן ייִנגל .איךווייס ,אז איר האָט א גוט הארץ און װעט אן אָרעם יינגל אומזיסט ניט
באשטראָפן ,איך וויל בעטן אייער דערלויבעניש אונטערטראָגן געראָנען
|
א קליינע מאטאָנע.
 -א מאטאָנע?! װאָס פאר א מאטאָנע? מיר נעמען ניט קיין מאטאָ-נעס!  --האָט ער גערעדט פאר זיך און פארן הונט,
 -א האלדזבאנד ,וואשע װױסאָקאָבלאגאָראָדיע ,געמאכט לט אספּעציעלער באשטעלונג ...גאָר אן אנטיקל ,װוי עס פּאסט פאר אזא הונט,
ווייזט אײַער גנאָד ,וואשע װיסאָקאָבלאגאָראָדיע!
דעם איספּראווניקס הונט-ליבנדיק הארץ איז גערירט געווען.
 -אלס קלאל נעמען מיר קיין שום מאטאָנעס ניט -- ,האָט עֶרשטרענג געזאָגט -- ,נאָר איך זע  --נעראָן איז צו דיר צוגעבונדן ,און
דאָס אליין איז א באווייז ,אז דו ביסט אן אָרנטלעך מענטשל ,על איך
פאר דיר מאכן אן אויסנאם :גוט ,קאָנסט אים שענקען א האלדזבאנך,
אוינ עס ווילט זיך דיר אזוי שטארק,
 --איך ווייס ניט ,וי צו דאנקען אייער גנאָד! -נוֹ לאדנאָ ,סטופּיי?!וי נאָר דער טאטע איז געקומען אהיים ,אזוי איז די שטוב פול גע-
װאָרן מיט שכיינים ,װאָס האָבן געגארט צו וויסן ,מיט װאָס האָט זיך
עס געענדיקט,
 -געענדיקט האָט זיך עס ,קאָן מען זאָגן ,בעשאָלעם --- ,האָט דערטאטע געזאָגט --- .נאָר הערט איר ,ייַדן ,אז אֶך-און-וויי צו אונדז אלע-
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מען ,וער ס'געװועלטיקט איבער אונדז! מיט װאָס ,מיינט איר ,האָב איך
זיך אויסגעקויפט בא דעם מעשוגענעם האָמאָן? איך האָב נויסע"כיין
געווען בא זײַן טאכשיט  --בא דעם טײַערן הונט זײַנעם!  ---האָט דער
טאטע מיט ביטערניש געזאָגט -- .האקלאל ,ייַדן ,ס'איז אונדז שוין גוט,
פון הײַינט אָן און װײַטער האָבן מיר שוין ,ער עס זאָל אונדז באשיצן
און באשירעמען פון אלע גזיירעס און פּוראָניעס .טאָמער װועט מען ווען-
ניט-איז װידעראמאָל ,כאָלילע ,דארפן אָנקומען צום װיסאָקאָבלאגאָראָד-
נעם הינט-טרײַבער  ---פאר קאָהאָל צי פאר א יאָכיד --- ,איז לאָזט מיך;
איך ווייס שוין ,באָרעכהאשעם ,וי מע דארף צוגיין צו הינט,..
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די שמידישע גאס

לאנגן און שווערן קאמף איז מיר אויסגעקומען
צו פירן מיט מײַן טאטן פאר דעם רעכט
אויסצוקלייבן זיך כאוויירים .דער טאטע האָט
געהאלטן ,אז גוטע כאוויירים  ---דאָס זיינען
קינדער פון לײַטישע עלטערן ,שטילע ,סטא-
טעטשנע ,קינדער מיין גלײַכן און העכער .קינדער ,פון וועלכע מע קאָן
עפּעס לערנען צום גוטן,
און בא מיר איז אויסגעקומען ,אז גוטע כאוויירים  ---דאָס זײַנען
פישקע בלינדע קישקע ,שלוימקע דארער פויגל ,העסל-פעסל ,פײַטל-
בײַטל ,שייקע ,אײַזקע ,נאָטקע  --אלץ קינדער ,כאָטש נישט ;,מײַן
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גלײַכן" ,דערפאר אָבער א פריילעכע געזונטע כעוורע ,װאָס קאָנען דער-
לאנגען א קלאפּ ,יאטן ,װאָס קיין זאך איז פאר זיי ניט צו קליין.
דאָס ,װאָס זייערע טאטעס זײַנען באלעגאָלעס ,שמידן ,קארעטניקעס,
באָנדערס ,שוסטערס און די מאמעס  --בייגל-בעקערקעס ,קורעלאפּני-
צעס ,דינסטן --- ,האָט מיך ניט אָנגעהויבן ארן .אדעראבע ,איך האָב נאָך
מעקאנע געווען אָט די כאוויירים מײַנע :יעדערער פון זיי האָט געהאט
מיט װאָס צו בארימען זיך; פישקע בלינדע קישקע האָט זיך בארימט,
אז זײַן טאטע קאָן אונטערשמידן דעם סאמע נאָראָװיסטן פערד :ער
דארף בלויז פארקוועטשן דעם פערדס פיס צװישן די קני ,קאָן דאָס
פערד זיך ניט רירן פון אָרט ,נאָר פיַיטל-בײַטל לאכט זיך אויס פון אזא
גװוּרע :קאויך מיר א קונץ!" זײַן טאטע קאָן אָפּשטעלן א טראיקע אין
רעכטן גאלאָפּ .ער דארף נאָר א כאפּ טאָן זיך פאר דער הינטערשטער
ראָד פון דער קארעטע ,און די טראָיקע בלײַבט שטיין ,װי צוגעקאַװעט
|
צו דער ערד,..
און זײַן טאטע ,בארימט זיך ניאָמע שקאנדיבע ,האָט איינמאָל אין
וואלד איינער אליין זיך אנטקעגנגעשטעלט דרײַ גאזלאָנים ,װאָס זיינען
באפאלן זײַן בויד מיט שעדאקעס ...נאָר פּײַטל װערט פון אזא העל-
דישקײײַט אויך ניט ניספּאַעל :מיט זײַן טאטן האָבן גאזלאָנים גאָר מוירע
אָנצוהײיבן זיך...
אנדערע כאוויירים האָבן אויך ניט װאָס צו שעמען זיך מיט זייערע
טאטעס :איינער קאָן ,ווען מע דארף ,אונטערהייבן מיטן אקסל א װאָגן
מיט מאסע ,א צווייטער  --טראָגט אף די אקסלען א צענפּודיקן זאָדעק
פלייש ,א דריטער באווייזט גװוּרעס באם לעשן סרייפעס...
;אָט דאָס זײַנען טאטעס!  ---האָב איך געטראכט -- .זאָל נאָר עמע-
צער פארטשעפּען וועמען פון מײַנע כאוויירים ,איז פאראן ,ווער עס זאָל
זיך פאר זי אָנעמען .אָבער מײַן טאטע ,װאָס? נאָר ער הוסט ,נאָר ער
לאָזט זיך שטעלן באנקעס  --ס'איז גאָר א כארפּע עמעצן צו דערציילן
עס!*

197

שאָען נאָכאנאנד האָב איך געקאָנט אָפּשטײן פאר די צעעפנטע טירן
פון יודע דעם שמידס קוזניע און קוקן ,װי ער מיט זייַנע זין ארבעטן,
מיט דריי האמערס  --איינעם א קליינעם ,א צענפונטיקן ,און מיט צויי
גרויסע ,האלבפּודאַװע ,קלאפּן זיי דעם ביז װײַסן אָנגעגליטן שטיק אייזן
ריטמיש אין טאקט :איין קלאפ מיטן קליינעם האמער און צויי קלעפּ
מיט די גרויסע .טא ,טאדטא! טא ,טא-טא! ניט זיי ארבעטן  ---זיי שפּילן
יזיך.
מיר דאכט זיך ,אז די גאנצע ארבעט טוען יודעס זין  --מאָטע און
בענדעט ;:זיי הייבן די שווערע האמערס ,מאכן מיט זיי א קרייז איבערן

קאָפּ און לאָזן זי אראָפּ מיט קויעך אף דער צעגליטער שטאנגע .יודע,
דאכט זיך מיר ,קלאפּט מיטן קליינעם האמער נאָר פון יויצע וועגן ,בלויז
צו האלטן טאקט .נאָר ווען איך קוק זיך צו ,הייב איך אָן צו פארשטיין,
אז דער עמעסער מײַסטער איז דאָ יודע :ער פירט אָן מיט דער ארבעט,
וי א דיריגענט מיט אן אָרקעסטער .לויט זײַן קלאפּן מיט דעם קליינעם
האמער ווייסן מאָטע און בענדעט ,װאָס זיי דארפן טאָן מיט זייערע הא-
מערס .פאר דעם דריטן זון ,נאפּטאָלע ,איז עס א סיגנאל ,ווען און וי צו
קערעווען דאָס אײיזן אף דער קאָוואדלע ,ווען ארויסנעמען און ווען צוריק
אריינלייגן עס אין פײיער-האָרן.
מיטן גרעסטן נײַיגער קוק איך זיך צו ווי א פּאָשעט שטיק אייזן
ווערט ביסלעכווייז פארוואנדלט אין זייערע הענט אין א זאך :אין אן
אקס ,אין א שינע ,אין א שװאָרען ,אין אן אקער-אייזן ,אין אברעך-אייזן,
אין װאָס איר ווילט! דאָס ערשטע מאָל אין מײַן לעבן זע איך ,װי עס
ווערן באשאפן זאכן ,און דאָס איז זייער טשיקאווע!..
פּונקט קעגניבער יודעס קוזניע שטייט לייבע יוכעס קוזניע .לייבע
איז א מענטש פון א יאָר פופציק ,א ריז ,א גוואר .לייבע ארבעט מיט
זיינע צוויי באָנים  ---פּונקט אזעלכע געוויקסיקע ,שטארקע ,װי ער ,און
מיט צוויי געזעלן .אלע פיר  ---פריילעכע און שיינע יונגען ,איינער שע-
נער פונעם צווייטן,
|
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אף דער

נאָך יודען רעכנט זיך לייבע פאר דעם בעסטן שמיד
|
שמידישער גאס. .
ווען פישקע ,יודעס ייַנגל ,װאָלט ניט געווען איינער פון מיינע בעסטע
כאוויירים ,װאָלט איך געזאָגט ,אז דער בעסטער שמיד איז לייבע.
אזוי שפּאַרעװדיק און פריילעך ,װי עס ארבעט לײבע מיט זײַן
כעוורע ,ארבעט ניט אפילע יודע מיט זיינע זיך,
לייכע מיט זײַן קאָמאנדע און יודע מיט זיינע זין שטעלן זיך פאָר
אין מײַן פאנטאזיע וי די בנייזאנאקים  ---ריזן ,ארויסגעקומענע פון די
מאלאָכים ,װאָס גאָט האָט ,װוי עס דערציילט די לעגענדע ,אראָפּגעװאָרפן
פון הימל אף דער ערד דערפאר ,װאָס זיי האָבן גערעדט לאַשנהאָרע אף
מענטשן,.,
אין לעדערנע פארטעכער ,די ארבל פון די העמדער פארשארט ביז
צו די מעכטיקע מוסקולן פוֹן די אנטבלויזטע הענט ,די פּענעמער בא-
לויכטן פון דעם שיין פון פייער אין האָרן ,מיט א רעגן פון פייער-פוג"
קען ,װאָס שפּריצן ארום זיי פון אונטער זייערע האמערס -- ,זיינען זי
געווען אזוי אנדערש פון די מאָגערע ,הוסטנדיקע ,כראקענדיקע ,מערי-
דאלנע ייִדן פון אונדזער גאס!
אין װאָס זשע ,אויב ניט אין לעגענדארע ברוים פוֹן אן אנדער וועלט
האָט זיי געקאָנט פארוואנדלען מײַן ייַנגלשע פאנטאזיע ,בארייכערט פון
די לעגענדעס פון מעדרעש און האגאָדע?!
אין פארגלייך מיט אונדזער גאס איז די שמידישע גאס פאר מיר
געווען ניט אן אנדער גאס  --אן אנדער וועלט ,א לעבעדיקע ,א פרדי-
לעכע און טומלדיקע.

די גאנצע גאס איז באזעצט מיט שמידן ,מיט סטעלמאכער ,מיט באָג-
דערס .עס ארבעטן אף איר אויך עטלעכע רימארעס ,טאָקערס ,בלעכער,
דאָסראָוו פון זיי טוען זייער ארבעט דרויסן ,אָפן פאר דער גאנצער וועלט,
 --מיט אונדזער מעלאָכע װעסטו זיך אין שטוב ניט אויסקערע-ווע  --זאָגט ליאָמע סטעלמאך -- .אדעראבע ,צעלייג זיך מיט א װאָגן
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צי אפילע מיט א ראָד פון דיליזשאנס אין שטוב! אונדזער מעלאָכע פאָ-
דערט פרייע לופט ,פּראָסטאָר ,ס'זאָל זײַן װוּ אקער צו טאָן זיך!
די טירן פון די קוזניעס זײַנען ברייט צעעפנט און יעדערער קאָן
|
זען ,װי די ארבעט ווערט דאָרט געטאָן.
די גאס הילכט גאנצע טעג פון קלעפּ מיט אײַזן אף אײַזן ,פון אײיַזן
אף האָלץ ,אף בלעך .שמידן שמועסן זיך דורך מיט פערד; ,טפּרו! שטיי
רויִק ,ווען מע טוט דיר אָן נײַע שטיוול!"* מיט טראסקערײ קומען צו 
פאָרן איזוואָשטשיקעס  --פאריכטן א דראָזשקע ,אָנציִען א שינע אף א
ראָד .שווער און פּאװאָליע ,וי א העלפאנד ,באוועגט זיך איבער דער גאס
א צעקאליעטשעטער דיליזשאנס .צו לייבעס גרויסער קינע שטעלט ער
זיך אָפּ לעבן יודעס קוזניע .יודע האלט ,אז רעמאָנטירן דעם דיליזשאנס,
װאָס קורסירט צװישן סלוצק און באָברוֹיסק ,איז זיַן כאזאָקע ,און לייבע
רעכנט ,אז ער האָט פּונקט אזא רעכט צו פאריכטן דעם דיליזשאנס ,װוי
יודע .יעדעס מאָל ,ווען מע ברענגט אף דער גאס פאריכטן א דיליזשאנס,
גייען לייבע מיט די זין ארויס פאר דער טיר פון זייער קוזניע און פון
ביידע זייַטן הייבט זיך אָן אן איבערייד;
 -א פּאָדריאד גענומען  --פאריכטן דיליזשאנסף  --פארדריסטלייבען.
 -ביסט מעקאנע?  --גיט א זאָג יודע ,באטראכטנדיק דעם דילי-זשאנס ,וי א דאָקטער זײַן כוילע.
 -אומזיסט רײַסטו אײיַן די וועלט ,יודע! דארפסט דאָך שוין סיי-װיסײַ באלד גיין א גאנג...
 --איך װעל נאָך דיך איבערלעבף!  --בלײַבט יודע ניט קיין באל-|
כויוו,
 -די וועלט איז זיי ווייניק --- ,מישט זיך ארײיַן איינער פון לייבעסזין -- ,דעם דיליזשאנס פאריכטן  --זיי ,די פּאָטשטאָװע קארעטעס --
זיי ,אלץ זיי ,א רועך אין זייער טאטן אריין!
| =  --זאלץ דיר אין די אויגן ,פעפער אין נאָז ,שווארצער שעד! --
שפּרינגט ארויס נאפּטאָלע יודעס,
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 --שפּײַ אף זיי! ענטפער ניט -- ,שטעלט דער עלטערער און געלא"סענער בענדעט אָפּ זיַן ייַנגערן ,היציקן ברודער,
דאָס צעווערטלען זיך גייט אָפּטמאָל איבער אין א זידלעריי ,אָט-אָט,
דאכט זיך ,װעט אויסברעכן א געשלעג.
ס'וועט זיַן װויל אָנצוקוקן גאעשלעג צװישן אזעלכע גיבוירים!
נאָר ,צו מײַן גרויס באדויערן ,ענדיקט זיך אלץ בעשאָלעם .װײַטער פון
זידלערײַ ,קלאָלעס און קעגנזייַטיקע סטראשונקעס איז קיין איין מאָל
צווישן די שכיינים ניט דערגאנגען .די איינציקע האָפּענונג איז געווען
אף בענדעטס כאסענע ,װאָס האָט אינגיכן געדארפט פאָרקומען מיר,
ייִנגלעך ,זײַנען זיכער געווען ,אז ,ס'וועט זיך טאָן כוישעך!* לייבע מיט
די באָנים וועלן שוין אָפּטאָן עפּעס א שפּיצל דעם כאָסן .אונדזער נעוויעס
איז ניט מעקויעם געװאָרן .פארקערט ,יודע האָט פארבעטן אף דער כא-
סענע לייבען ,מיט דער סעמייסטווע" .יענע זיינען געקומען ,געקושט
זיך מיטן מעכוטן און מיטן כאָסן ,געטרונקען לעכאיִם און געװונטשן
איינער דעם צווייטן;
 -לעכאים ,יודע! זאָלסט דערלעבן א סאך נאכעס פון אים! -אייניקלעך און אורייניקלעך!  ---האָט לייבעס װײַב פון איר זײַט|
צוגעלייגט,
 -מירצעשעם סימכעס אינגיכן בא דיר ,לייבע!  --האָט יודע געענט-|
|
|
פערט מיט א בראָכע,
א גאנצע נאכט און אף מאָרגן א האלבן טאָג האָט מען געטרונקען ,גע-
געסן ,געטאנצט קאראהאָדן ,געקושט זיך און ווידער געטרונקען ,װי זי
װאָלטן קיינמאָל איינער דעם צווייטן קיין קרום װאָרט גיט געזאָגט,
אף דער שמידישער

גאס ארבעט

מען שווער און א סאך ,און מע עסט

רויטע

אין אויוון שווערע

מיט אפּעטיט און א סאך .יודעס ווייב ,העניע-לייע ,א געזעצטע ,קרעפ-
טיקע

ייִדענע,

מיט

שטייפע,

באקן,

קערעװועט

טשוהונעס מיט באָרשטש און באװײַזט קוים צו דערלאנגען צום טיש א
שיסל נאָך א שיסל,
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לאבנס ברויט ,גרויסע און קײַלעכדיקע ,װוי רעדער ,שטאבעלן לאט-
קעס ,גרויסע שיסלען פלייש ,און אז ס'איז ניטאָ קיין פלייש ,איז לעבער
אָדער לונגען מיט קארטאָפּל ,ווערן גיך איבערגעמאָלט מיט געזונטע
ציין און איבערגעקאָכט אין מאָגנס ,װאָס קאָנען ,דאכט זיך ,פארדייען
|
שטיינער.
 -װאָס אין זיך איז ניט פון זיך -- ,זאָגט העניע-לייע -- .אירווייסט ,װאָס כ'וועל אײיך זאָגן ,טײַערינקע :צוויי גענדז קאָסטן וועלווע-
לער ,וי איין מאָל א דאָקטער ,האלעוויי זאָל מען ניט דארפף נאָר עסן,
עסן און געזונט זײַן.
ווייבער פון דער שמידישער גאס זײַנען מאסקים מיט העניע-לייעס
|
|
פילאָסאָפיע,
 -אזא יאָר אף אונדז ,װי גערעכט איר זײײַט ,העניע-לייע .איין לעפלריצנייל קאָסט טײיערער ,װי א גאנצע שיסל באָרשטש ...אף עסן דארף
מען קײינמאָל ניט שפּאָרן..
שאבעס פּוצן זיך אויס די יונגען פון דער שמידישער גאס אין געווענ-
טענע אָנצוגן ,אין אויסגענייטע העמדלעך ,אין היטלען מיט גלאנציקע
דאשעקעס און אין שטיוועלעך ,װוי די טעקעלעך ,שיטן אָן פולע קעשענעס
מיט יאָדערן און גייען ארויס אפן שאָסײי אף א שפּאציר .אנדערע שטייען
פאר זייערע הייזער און לושטשען סעמעטשקעס ,אױסשפּײַענדיק די שאָ-
לעכץ א קלאפטער װײַט פון זיך .דערנאָך גייט מען צו יאָשע פּאַזנאק אין
שענק טרינקען ביר אָדער צו ציוויע דער באבקע טאנצן מיט מוידן.
פאר אונדז ,יינגלעך ,זיינען די יונגען פון דער שמידישער גאס די
פארקערפּערונג פון גװוּרע ,פון מאנצבלשקײַט ,פון העלדישקײַט ,און
מיר טוען אלץ ,װאָס מיר קאָנען ,קעדיי כאָטש א ביסל ענלעך זײַן אף זיי.
די ייִנגלעך פון דער שמידישער גאס זײַנען גרויסע אויסטראכטערס
און אופטוערס אין אלערליי ריזיקאלישע אונטערנעמונגען און שפּילע-
רייען ,שטארקע ,דרייסטע אין געשלעגן מיט ייִנגלעך פון אנדערע גאסן.
לעבן די הייזער פון די קאָלעסניקעס ליגן הויכע שטאבעלן אָבאָדעס,
מאטעריאל פאר רעדער אף א יאָר פאָרויס .עס ליגן ספּיצעס ,דישעלס,
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טיילן פון וועגענער .עס ליגן אָנגעװאָרפן איינער אפן אנדערן פארטיקע
וועגענער ,נאָר ניט קיין ארומגעשמירטע און אָן רעדער .מיר קלעטערן ארוף
אף די וועגענער און שפּילן אין ,ד,יליזשאנס" .מיר פארקלײיבן זיך אין
די ברינעמער ,װי עס הייסן בא אונדז די הויכע שטאבעלן אָבאָדעס ,און
דערנאָך ווייסן מיר ניט ,ויאזוי צוריק ארויסצוקלײַבן זיך פון דאָרט.
עס פּאסירט ,אז קלעטערנדיק פון די ברינעמער ,ווארפן מיר אום די
שטאבעלן ,די קאָלעסניקעס יאָגן זיך נאָך אונדז מיט פּאסיקעס אין די
הענט און זאָגן צו די קעפּ אונדז אָפּרײַסן ,אויב מיר װועלן זיך נאָכאמאָל
דערוועגן קריכן אין די שטאבעלן .נאָר מיר לאכן זיך אויס פון די סטרא-
שונקעס ,.גופע דאָס יאָגעניש נאָך אונדז איז א טייל פון דער שפּיל,
איך קאָן ניט לויפן אזוי גיך ,וי מײַנע כאוויירים .לאָז איך זיך אף א
שפּיצל :איך בלייב שטיין אפן אָרט  ---גאָט די נעשאַמע שולדיק! צו מיר,
הייסט דאָס ,האָט עס קיין שײַכעס ניט .ניט איך בין געקראַכן און ניט
איך האָב צעשאָטן די אָבאָדעס ..,אָפּטמאָל גיט זיך עס מיר אײַן .און
דערפאר ,װאָס איך בין א לײַטיש ייִנגל ,דערלויבט מיר דער קאָלעסניק
העלפן אים קייקלען די אָבאָדעס צוריק אף זייער אָרט און ווידער צו-
נויפשטעלן אין שטאבעלן,
ווען יודע דער שמיד לאָזט מיך צו צום בלאָזזאק אָדער צוזאמען מיט
אנדערע אָנהענגען זיך אף די קלאפטערדיקע צוואנגען ,בייס אָנציען א
|
שינע אף א ראָד פון דיליזשאנס ,איז צו מיר קיין גלייכן ניטאָ,
מאָטלס טאטע ,נאכקע ,נאָך גאָר א יונגער און פריילעכער קאפּצן
װאָס האָט בא דער ארבעט קעסיידער געזונגען ,האָט אויסגעזען אין מיינע
אויגן ,װי א קישעפמאכער .איך האָב פּאָשעט ניט געקאָנט אָפּרײַסן די
אויגן פון זייַנע הענט ,אין וועלכע פּאָשעטע שטיקער האָלץ זײַנען ,וי
דורך א קישעף ,פארוואנדלט געװאָרן אין געטאָקטע ,געצאצקעטע זאכן,
מיר האָט זיך געדאכט ,אז ער קנעט עס אויס מיט זײַנע געשיקטע בא-
וועגלעכע פינגער .שלעכט איז נאָר דאָס ,װאָס ער לאָזט מיך ניט נאָענט
צו צום טאָקערשן געשטעל .מיר װילט זיך אזוי פּרוּוון אױסטאָקן כאָטש
איין קיילעכל!
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 --גיין ,יאטל -- ,זאָגט נאָכקע מיט זײַן גוטמוטיק געלעכטערל-- ,טאָקערײַ איז ניט פאר דײַנע איידעלע הענטלעך .װעסט ניט באװײיזן
ארומצוקוקן זיך ,וי דו וועסט ניט האָבן ,מיט װאָס א פייג צו װייזן..
אפילע זײַן אייגן ייִנגל לאָזט ער ניט נאָענט צום געשטעל.
 -טאָקערײי איז װוי כאזאָנעס :א סאך טפילע און װייניק אכילע .איךוויל ,מײַן זון זאָל האָבן א בעסערע מעלאַכע אין האנט :ער'ט בא מיר
זײַן א מעכאניק ,אָדער ,לעכאַלהאפּאָכעס ,א גוטער שלאָסער .פון טאָקערײי
האָסטו ניט מער ,װי וואסער אף קאשע און זאלץ צום ברויט .און איך
וויל ,זײַנע ציין זאָלן האָבן װאָס צו מאָלן ,און זײַן מאָגן  --װאָס צו
|
|
קאָבןיי
אזוי האָב איך געטיילט יעדע פרײַע און אָפּטמאָל אויך מײַנע ניט
פרייע טעג צװישן דער שמידישער גאס און אנדערע געסלעך ,װוּ עס
האָבן געוווינט מיינע כאוויירים -- ,אלץ קינדער ;נידעריקער פון מײַן

גראד",

|

|

מיר איז גוט ,מיר איז פריילעך מיט זיי .איין זאך .בלויז האָט גע-
שטערט מײַן פרייד :טאָמער דערוויסט זיך וועגן דעם דער טאטע ,װעט
ער מאכן א סאָף צו דעם אלעמען און ,עפשער ,צו מיר אויך...
|
נאָר בעסער ניט קלערן וועגן דעם,
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מײַנע לערער

כוץ דער ,ב,ילדונג" ,װאָס איך האָב באקומען
אין כיידער ,האָט דער טאטע געזאָרגט אויך
פאר מײייַן ,וועלטלעכער" בילדונג :ער האָט
פאר מיר געדונגען א לערער אף לאַשנקױדעש
מיט דיקדוק און א לערער אף רוסיש מיט
גראמאטיקע און אריפמעטיקע .מײַן ערשטער לערער אף לאַשנקױדעש
מיט דיקדוק איז געווען ארל שײַעס  --א שטילער ,מאַרעשכױרעדיקער
ייַד אין א מאלבעש צו לאנג ,עס זאָל קאַנען גילטן װי א קורץ רעקל ,און
צו קורץ ,מע זאָל עס קאָנען אָנרופן א לאנגע קאפּאָטע,
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דאָס נעמלעכע וועגן זײַנע פּײַעס,
זײַן קורס האָט ער אָנגעהויבן פון לערנען מיך שרײַבן דעם אלעפבייס
קאפּויר ,אין פארקערטן סיידער  ---פון סאָף צום אָנהייב ,און צוזאמענ-
שטעלן פון עטלעכע אויסיעס באזונדערע אומפארשטענדלעכע ווערטער,
דער זין און אינהאלט פון וועלכע איז פאר מיר אדהײַעם געבליבן א
רעטעניש,
איך האָב אזוי לאנג זיך געיבט אין דעם קאפּויר-לימעד ,ביז די פאר-
דרייטע ווערטער האָבן גענומען שטענדיק שוועבן פאר מיינע אויגן ,אָפט-
מאָל זײיַנען זיי מיר אין געשטאלט פון אלערליי פארזעענישן אפילע גע-
קומען אין כאָלעם .אויסריידן ווערטער פארקערט איז בא מיר געװאָרן
א געוװוינהײַט ,פארוואנדלט זיך אין א מין ספּאָרט .אָנשטאָט צו זאָגן/ :איך
וויל ניט גיין אין כיידער" ,האָב איך א פּלאפּל געטאָן, :כיא ליוו טין גייגי
רעדייך" ,אָנשטאָט ,א גוטן טאָג" ;---גאָט נטוג א" ...זאָגן מײַן דאם-סוי-
נע  ---מײַן רעבע מאָטיע ציוויעס; ,גיין זאָל איך נאָך דײַן לעװײַע" ,האָב איך,
פארשטייט זיך ,ניט געוואגט .נאָר א שאָט טאָן גיך-גיך :נייג לאָז כיא
כאָן נײַד עייוועל* האָב איך זיך אייַנגעשטעלט .עמעס ,איך האָב סײַװיסײ
געכאפּט פון אים פּעטש ,אָבער ניט װײַל ער האָט פארשטאנען ,װאָס איך
! ווינטש אים ,נאָר פאר מײַן נײַעם ,,ציגײַנערשן לאָשן",
נאָך דעם אָנפאנג-קורס זײַנען מיר אריבער צום צוייטן קורס --
איבערשרייבן בריוו ,װאָס דער לערער האָט פאר מיר צוזאמענגעשטעלט,
בריוו צו מײַן טאטן ,צו מײַנע ברידער און פעטערס .אין די דאָזיקע בריוו
האָב איך באטיטלט מײַן באשיידענעם פאָטער ניט אנדערש װי אטאָראס
רוישי  ---די קרוין פון מײַן קאָפּ ,אָמוד אייש  --דער פּײַערזײַל ,וועג-
ווייזנדיקער שטערן ,לעבעדיקער קוואל און נאָך אזעלכע מעטאפאָרישע
הויך-קלינגענדיקע טיטולן ,גענוג צו באפרידיקן א כינעזישן מאנדארין
פון די אלטע גוטע צײַטן,
איין מאָל אין כוידעש איז דער בריוו צום טאטן פארביטן געװאָרן מיט
א בריוו צו מײַן עלטערן ברודער אָדער צו מײַן פעטער .דער נוסעך איז
געבליבן דער זעלביקער .דער איינציקער כילעק איז באשטאנען אין דעם,
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װאָס דאָס װאָרט ;אָװי*  ---פאָטער ,איז פארביטן געװאָרן מיטן װאָרט
;אָכי?  ---בּרודער אָדער ,דוידי?  ---פעטער.
אין די בריוז צו זיי איז מיר דערלויבט געווען אײַנצושפּאָרן איינעם
אָדער צוויי פון זי גאָר געהויבענע טיטולן,
ס'האָט מיר אויסגעזען מאָדנע קאָמיש צו שרייבן בריוו דעם טאטן,
וועלכער זיצט אין דערביייקן צימער .איך האָב אויך געפילט ,אז איך
זאָג ליגנס ,ווען איך רוף אָן מײַן פעטער געצל ,דער מופלעג בעטוירע",
;דער מאסקיל", ,ד,ער כאָכעם?" ,ווען איך האָב ניט איין מאָל געהערט אין
שטוב ,אז דער פעטער געצל קאָן ,קיין שײַטל איוורע ניט צעקייען".
דיקדוק ,װוי ארל שײַעס האָט מיט מיר געלערנט ,האָט מיר פארשאפט
ניט מער נאכעס אוֹן געבראכט ניט מער נוצן ,וי דער אלעפבייס קאפּויר,
| איך האָב פײַכט פארגעדענקט דעם ,פּקוד ,פּקדתי ,פּקדנו" (פּאַקױד,
פּאָקאדטי ,פּאָקאדנו) ,נאָר װוי און וען צו באנוצן זי האָב איך ניט
געוווסט ,און מײַן לערער האָט ניט געהאט קיין געדולד אָדער ער האָט
|
אליין ניט געװוסט ,וי צו דערקלערן עס מיר,
 -דו כאזער נאָר גוט אײַן ,װאָס איך הייס דיר ,דאָס איבעריקע.וועסטו מיט דער צײַט שוין אליין דערגיין -- ,פלעגט דער כמורער לע-
רער מיר ענטפערן אף מײַנע פראגעס ,צוהערנדיק זיך בײיסמײַסע צו
|
דער גאָגעניש אין זײַן קראנקער לעבער,
אוועקגעזעצט מיך איבערשרײיבן די בריו ,האָט ער א גאנצע שאָ
קעסיידער מיט שטילע טריט טרויעריק געשפּרײַוט הין און צוריק
איבערן צימער ,געגלעט די רעכטע זײַט בויך ,באגלייטנדיק דעם מאסאזש
מיט אָפּטע זיפצן; :אָך-אָך אָך"...
פון צײַט צו צײיט פלעגט ער זיך אָנבײגן איבער מיין אקסל ,קוקן
א װײַלינקע ,וי איך שרײיב ,און אומעטיק א זאָג טאָן
 -דו שרײַבסט? נו ,שרײַב ,שרייב!.און מיט שטילע פאָרזיכטיקע טריט ,ער זאָל ,כאָלילע ,ניט צעטרייס-לען די קראנקע לעבער ,ווידער געשפּרײיזט איבערן צימער,
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באמערקנדיק א גרייז אין מײַן אויסלייג אָדער א פלעק אין העפט,
פלעגט ער פלעגמאטיש ,וי פון יויצע וועגן ,באמערקן;
 -אײַדאיידאייז עס טוג ניט זײַן אזוי צעטראָגן זע ,װאָס דו האָסטאָנגעפּאטשקעט!..
מאנכעס מאָל האָט ער אין אזא פאל זיך באנוגנט בלויז מיט א טיפן
זיפץ ,װאָס האָט ,עפשער ,געהאט מער שײַכעס צו דער קראנקער לעבער
אָדער צו א מאכשאָווע וועגן זײַן ניט שיינער פארזעסענער טאָכטער ,וי
צו מײַן שלעכטן שרײיבן,
אין פארגלײַך מיט מײַן רעבע מאָטע ציוויעס ,דעם וילדן קײַסן,
איז דער לערער ארל שײַעס געווען א גוטער מאלעך ,אָבער די לימן-
דים פון לאָשנקױדעש מיט דיקדוק פלעגן פאָרקומען שפּעט אין אָװנט
נאָך דעם ,װוי איך האָב א גאנצן טאָג און א שטיק אָװנט זיך אָפּגעמאטערט
אין כיידער .אהיים בין איך אָפט געקומען א באליידיקטער און א דער"
צאָרנטער פון די אוולעס ,װאָס ס'זיינען באגאנגען געװאָרן בענעגייע מיר,
מיט א צעווייטעקט לײַב פון די פּעטש און סטוסאקעס ,װאָס איך האָב
פארן טאָג אריינגעכאפּט פון מײַן רעבע ,דעם בעפיירעשן סאדיסט ,די
לימודים פון לאָשנקױדעש און דיקדוק האָבן מיר דעריבער אויסגעזען
פּונקט אזוי לאנגװײַליק און נודנע ,װי אליין דער לערער .איך האָב מער
געגענעצט וי געלערנט אף ארל שײיַעס ;קורסן",
וי אן ענדיק ענטפערט אף יעדער פּײַף מיט א האָלדער-האָלדער",
אזוי האָב איך אף מײַן לערערס יעדן זיפץ געענטפערט מיט א ברייטן
גענעץ,
דאָס איינציקע ,פאר .װאָס איך האָב צו פארדאנקען מײַן מאָרעשכױ-
רעדיקן לערער ,איז פאר װײַזן מיר דעם װעג צו דער העברעישער
ליטעראטור,
פיר אָדער פינף ביכלעך האָב איך ,מיט זײַן הילף ,דורכגעלייענט
פאר דער צײַט פון מײַן לערנען בא אים ,די איבעריקע האָב איך שוין
אליין געלייענט,
אייניקע ביכלעך האָבן מיר געקלונגען װי טאנאך ,נאָר געלייענט האָב
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איך זיי מיט מער כיישעק ,װוי
פאר אליין ,װאָס איך האָב זי
איך האָב געמוזט ,נאָר אין דער
אָבער אזויווי אין ,לאָשן*
מאכט און אין דיקדוק  --נאָך
שײַעס מיט א צוייטן לערער
איז פארבליבן אין מײַן זיקאָרן

די קאפּיטלעך טאנאך .שוין כאָטש דער-
געלייענט ניט אין כיידער און ניט ווייל
היים ,ווען איך האָב געגלוסט צו לייענען.
האָב איך קיין גרויס פּראָגרעס ניט גע-
װייניקער ,האָט דער טאטע פארביטן ארל
 -מיט נאכמען ויניוויצקי .אלץ ,װאָספון מײַן צווייטן לערער ,איז  ---זײַן נאָד

מען ,זײַנע טונקעלע ברילן ,זײַן קײַלעכדיקער רוקן און זײַן קײַלעכדיק

ארומגעשאָרענע באָרד ,איך געדענק אויך ,אז געשפּרײַזט האָט ער
לאנגזאם ,מיט ברייטע טריט ,ארויסווארפנדיק די פיס פאָרויס ,װי א
קעמל .אלץ ,װאָס וויניוויצקי האָט מיט מיר געלערנט ,האָב איך פעסט
|
און אף שטענדיק פארגעסן,
צו יענער צײַט האָט דער טאטע אויך געדונגען פאר מיר א לערער
אף רוסיש, ,מיט גראמאטיקע און אריפמעטיקע".
אָבער פון די רוסישע לערער האָב איך געהאט ניט מער נאכעס ,וי
:
פון די ייִדישע לערער .זי פון מיר  ---נאָך װייניקער,

דער נאָמען פון מײַן ערשטן לערער אף רוסיש איז געװוען מאָשע
טארטאקאָווער ,נאָר אונדזער שטאָט מיט איר געװוינהײיט אָנצוהענגען
יעדערן א בײַנאָמען ,האָט אים א נאָמען געגעבן מאָשע טאראראם .גע-
וויינלעך זיינען די ביינעמען געווען וי אָנגעמאָסטן אוֹן האָבן זיך גע-
פּאסט צום געגעבענעם מענטשן ,װי א היטל צום קאָפּ .נאָר מאָשעס צו-
נאָמען איז געווען א בעפיירעשער בילבל אף אים; מיט זײַנע טונקל-
רויטע האָר ,אונטערגעשאָרענע אין א ,פּאָלקע* אפן רוסישן שטייגער,
מיט זײַן ברייטער ,אינצווייען צעטײילטער באָרד ,מיט זײַן גלײַיכן גאנג,
מיט זײַן מיליטערישן טראָט איז מאָשע טארטאקאַווער מער ענלעך גע-
ווען אפן גענעראל סקאָבעליעוו ,װוי ער איז אָפּגעמאָלט געווען אף ביליקע
אָלעאָגראפיעס ,וי אף א ייָד ,נאָך װייניקער איז ער ענלעך געווען אף א
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פארשמייעטן ,פארטאראראמטן ייָד .נאָר האָט מען בא אונדז אין שטאָט
געגעבן וועמען א צונאָמען ,איז עס צוגעשטאנען צום מענטשן װי א טא-
טויַראָװוקע ,אף אײביק .מע האָט אָפּט פארגעסן דעם עמעסן נאָמען פון א
מענטשן ,דעם צונאָמען  ---קיינמאָל ניט,
מאָשע טאראראם איז געווען א מענטש פון פארשיידענע טאלאנטן
און פארשיידענע פּראָפּעסיעס :ער איז געווען א קאליגראף ,א שרייבער
פון פּראַשעניעס ,אן אגענט פון שיפסקארטן פאר עמיגראנטן קיין אמע-
ריקע און א שטיקל ספּעציאליסט אין אָנטאָנען פאָרטעפּיאנעס ,פאריכטן
שפּיל-קעסטלעך און בלאָזדאינסטרומענטן,
און כאָטש ער האָט פון לערעריי געהאט וייניקער פּארנאָסע ,וי פון
זײַנע אנדערע פּראָפעסיעס ,האָט ער געװאָלט ,מע זאָל אים רעכענען
דאפקע פאר א לערער און ניט פאר עמעצן אנדערש .וי אזעלכער פלעגט
ער זיך טאקע געוויינלעך פאָרשטעלן;
 --מאַיַסײ איזראילעוויטש טארטאקאָווער ,ווניעשטאטני אוטשיטעלטשיסטאָפּיסאנייא דװוכקלאסנאָװאָ קאזיאָנאָװאָ יעװרײיסקאָװאָ  אוטשי-
|
|
לישטשא!
בײיסמייַיסע פלעגט ער מיט ביידע הענט פאנאנדערנעמען די סקאָ-
בעליעוו-באָרד ,װוי ער װאָלט אָן ווערטער געזאָגט :כאָטש ווניעשטאטני,
אָבער דאָך א לערער פון א קאזיאָנער שול.
טאראראם איז זיכער געווען ,אז זײַן ט,שיסטאָפּיסאניע*? איז אָן אן .
ערעך וויכטיקער פון אלע אנדערע לימודים ,װאָס עס לערנען מיט די
טאלמידים אין דער קאזיאָנער שול די שטאטנע לערער בעלענקי און לע-
|
ווינסאָן.
 -א מענטש מיט א פּאָטשערק איז א מענטש ,א מענטש אָן אפּאָטשערק איז קיין מענטש ניט!  --האָט ער מיר שוין אף דער ערשטער
לעקציע ארויסגעלייגט זײַן לעבנס-פילאָסאָפּיע --- .ווען איינער האָט א
מיעסן פּאָטשערק ,ער װעט אים גלייבן ,אז ער איז א געבילדעטער
|
|
|
מענטש?
 -פארװאָס זשע סינייסקי?  ---האָב איך געפרעגט -- .אפילע אין20

אפּטייק קאָן מען קוים איבערלייענען זײַנע רעצעפּטן ,און פונדעסטוועגן
איז ער א געבילדעטער מענטש ,א דאָקטער?
 -א דאָקטער מאכט ניט אויס -- ,האָט מיר דערקלערט מײַן נײַערלערער -- ,א דאָקטער שרייבט דאָך די רעצעפּטן סײַװיסײי אף לאטײיַן,
און קיינער ,אכוץ דעם פּראָװויזאָר ,דארף דאָס ניט לייענען ,אָבער ,לאָמיר
זאָגן ,אן אדװאָקאט? דער ריכטער װעט אפילע ניט אָנהייבן לייענען א
פּראַשעניע ,אָנגעשריבן מיט שאלעכטן קסאוו,
ציכטיקײַט אין מאלבושים און אקוראט פארקעמטע האָר איז געווען
|
טאראראמס צווייטע שוואכקײַט,
ריידנדיק מיט א מענטשן ,האָט מאַשע געהאלטן אין איין ארומקוקן
אים :אראָפּגענומען א פעדערל פון זײַן בעגעד ,אָפּגעקראצט מיטן נאָגל
א קליינטשינקן פלעק פון יענעמס לאץ ,גוט באקוקנדיק בײיסמײיַסע זײַנע
אייגענע קליידער ,צי איז אף זיי ,כאָלילע ,ניט פאראן עפּעס א פּנאם,
באמערקט בא טמעצן א פארשמאָלצענעם קאָלנער אָדער פארטריקנטע
בלאָטע אף דעם זוים פון די הויזן ,האָט ער זיך געקרימט;
 --פע ,כאלאָשעס! וי קאָן מען עס זײַן אזא אומצוכט? גיי ,רייניקזיך ארום!- .
צעשויבערטע האָר האָט ער פּאַשעט ניט געקאַנט פארטראָגן,
 -זעסט דאָך אויס ,וי א ווילדע בריע! נעם פארקעם זיך!זייַנע אייגענע געדיכטע פּאטלעס און די סקאָבעליעװו-באָרד האָט ער
געהאלטן אין איין פּוצן און קעמען,
װי א לערער פון /,טשיסטאָפּיסאניע" אין דער צווייקלאסיקער קא-
זיאָנער ייִדישער שול ,האָט טאראראם זיך זעלבסט צוגערעכנט צו דער
אינטעליגענץ .באגעגענענדיק אנדערע פאָרשטייער פון דער שטאָטישער
אינטעליגענץ ,האָט ער זיי באגריסט ,װי עס פּאסט פאר אן אינטעליגענטן
מענטשן ,װאָס טראָגט א היטל מיט א סאמעטענעם אָקאָלישעק ,כאָטש
אָן א קאָקארדע ,אראָפּגענומען דאָס היטל און מיט א ברייטן זשעסט:
זדרא-סטיע!..
גליַך נאָכדעם אָנגעשפּײַט אף די דלאָניעס ,פארגלעט די האָר און
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פאָרזיכטיק ,פּאװאָלינקע ,ניט צו צעשטערן ,כאָלילע ,די אקוראט צע-
קעמטע האָר ,צוריק אָנגעטאָן דאָס היטל מיטן סאמעטענעם אָקאָלישעק,
קומענדיק אפן אוראָק ,האָט ער פריער פון אלץ ארויסגענומען פון
וועסטל-קעשענע א קעמעלע און געבראכט אין אָרדענונג זיינע האָר און
באָרד ,נאָכדעם א נעם געטאָן זיך פאר די לאצן פונעם רעקל און אָפּגץ -
טרייטלט זיך :טאָמער איז אף אים ,כאָלילע ,געפאלן א האָר ,און געזאָגט
שטענדיק איינע און די זעלבע פראזע:
 -נו"ס ,א טיעפּער פּריסטופּים ק זאניאטיאם!  ---פּונקט די זעלביקעווערטער ,מיט וועלכע ער הייבט אָן דעם אוראָק אין דער קאזיאָנער
אוטשילישטשע,
דער לימעד איז באשטאנען דעריקער אין אויסארבעטן בא מיר א
גוטן ,פּאָטשערק? .צענדליקער און הונדערטער מאָל האָב איך געמוזט
איבערשרייבן איינע און די זעלבע װוערטער :וואסיא ,סאשא ,פּאשא ,מא-
שא ,דאשא ,קאשא ,און פארקערט :קאשא ,דאשא ,מאשא ,פּאשא ,סאשא,
וואסיא ...ער האָט קאליגראפיש אויסגעציקלט מיט א בלײַפּען ,יעוא
פּרעװאָסכאָדיטעלסטװוּ גאָספּאָדינו פּאָפּעטשיטעליו גאָראָדסקיך קאזיאָניך
אוטשילישטש מינסקאָי גובערניי* און געהייסן מיר איבערשרײיבן עס
פופצן מאָל ,דעמאָלט װעט ער מיר אָנצייכענען דעם װײַטערדיקן נוסעך
פון דער פּראָשעניע צום גאָספּאָדין פּאָפּעטשיטעל .ער האָט געפירט מיט
מײַן פּען ,געלערנט ,װוּ מע דארף דריקן דעם אָס און װוּ מע דארף פירן
מיט דער פּען איבערן פּאפּיר, ,וי מיט א סמיטשעק איבער די סטרן-
| נעס" ...ער האָט זיך געמאטערט געבן מיר צו פארשטיין די וויכטיקסטע
קלאָלים פון קאליגראפיע ,אָבער אָן שום נוצן פאר וואסיען מיט מאשען.
פארקערט ,װאָס מער טאראראם האָט מיך געפּײַניקט מיט זײַן /פּאַ-
טשערק" ,אלץ מער פארהאסט איז מיר געװאָרן קאליגראפיע און אלץ
גרעסערע קריפּלס און פארזעענישן זײַנען מאשא און פּאשא ארויסגע-
קומען פון אונטער מײַן פּען,
ווען מאָשע טאראראם װאָלט געװוּסט ,אז אינגיכן וועלן מענטשן
אָנהייבן שרײַיבן אף שרײַב-מאשינקעס  --אלע מיט איין און דעם זעל-
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ביקן ,פּאָטשערק*  ---און די הויכע קונסט פון שיין-שרייבן װעט אונ-
טערגיין --- ,װאָלט דאָס לעבן עפשער פארלאָרן פאר אים יעדער זין און
אינהאלט ,נאָר מײַן לעבן װאָלט דאן זיכער פארגרינגערט געװאָרן .צום
באדויערן ,האָט ער אפילע ניט כוישעד געווען דעם גיכן אונטערגאנג
גראפיע און האָט ניט אופ"
קנאסטל -י--
פון דער הויכער און נאָבעלער קו
געהערט צו דערגיין מײַנע טעג און יאָרן,
 -דאָס איז דען א פּאָטשערק?  ---האָט ער מיט ביטל און פאראכטונגגעמאָנט בא מיר -- .דאָס זיַנען דאָך צייכנס פון הינערשע פיסלעך אף
שניי ,ניט א פּאָטשערק! העקלעך מיט פעטליעס ,פּעטליעס מיט העק-
לעך  --אָט װאָס דאָס איז ,ניט א פּאָטשערק!
= אומזיסט אָפּמאטערנדיק זיך מיט מיר עטלעכע כאדאָשים ,האָט ער
זיך אָפּגעזאָגט פון אוראָק,
 -מיט אזא טאלמיד קאָן איך זיך גיט אָפּגעבן -- ,האָט ער געמאָלדןמײַן טאטן -- ,עס טרעפט ,איינגל האָט א שלעכטן פּאָטשערק-- ,
ס'פּאסירן אזעלכע זאכן ,באמיט ער זיך כאָטש אויסצוארבעטן די האנט,
ער אָבער וויל גאָר ניט האָבן קיין גוטן פּאָטשערקו טאָ װאָס איז די
פּולע פון מײין לערנען אים! אומזיסט וויל איך קיין געלט ניט נעמען.
| פאר זײַן לעצטן אוועקגיין האָט ער נעוויעס געזאָגט;
 -פון דיר װעט שוין קיין רעכטס ניט ארויסקומען .אפילע אן אד-רעס אָנשרײַבן װעסטו דאָך מוזן אָנקומען צו לײַטן! װועסט שוין זען,
צוזאמען מיט מײַן שלעכטן ,פּאָטשערק* און מיט מײַן ביטערער
סינע צו ,טשיסטאָפּיסאניע* בין איך אריבערגעגאנגען צו מײַן צווייטן
רוסישן לערער  --צום אלמען מיטן ייִנגעלע,
דעם נאָמען פון מײַן צווייטן לערער געדענק איך ניט און בין ניט
זיכער ,אז איך האָב אים ווען-עס-איז געװוּסט .מיר דאכט ,אז קיינער
אין שטאָט האָט זײַן נאָמען ניט געװוּסט .געקומען איז ער פון ערגעץ
ווייט ,איבערלאָזנדיק דאָרט אפן בעסוילעם א ינג-געשטאָרבן װייב,
213

ער האָט געבראכט מיט זיך א יינגעלע פון א יאָר זעקס .און שטאָט האָט
אים גלײַך באצייכנט , --דער אלמען מיטן ייִנגעלע".
דער נאָמען איז געווען וי אָנגעמאָסטן פאר אים :וועגן אלמענשאפט
האָט גערעדט דאָס גאנצע געשטאלט פון אָט דעם קליינגעוויקסיק ,קיי-
לעכדיק מענטשל מיט די בלאס-געלבלעכע באקן ,מיט זעקעלעך אונטער
די אויגן .וועגן אלמענשאפט האָט איידעס געזאָגט זייַן קורץ ,ענג ,אלט-
מאָדיש סורדוטל ,אויסגעריבן אין די נעט און גלאנציק אף די לאָפּעט-
קעס .וועגן אלמענדיקער פארװאָרלאָזטקײַט האָבן געשריִען די אָפּגץ-
ריבענע קנעפּ פון דעם ביז גאָר אָפּגענוצטן סורדוטל :פאריאָסעמט האָבן
זיי ארויסגעקוקט מיט זייער בלאסן מעטאלענעם גלאנץ פון הינטער
דעם אויסגעריבענעם געוואנט ,מיט ועלכן זיי זײַנען אמאָל געווען
איבערגעצויגן .איין אונטערשט קנעפּל האָט זיך קוים געהאלטן אפן
איין-איינציקן פאָדעם ,יעדער מינוט גרייט אראָפּצופאלן ,װי אן איבער-
געצײיַטיקטע פרוכט פון בוים .צוויי קנעפּלעך האָבן אינגאנצן געפעלט,
ס'איז בלויז פארבליבן א זייכער פון זײי :אפן אָרט פון איין קנעפּל --
א קניפל אָפּגעבליאקעװעטע פאָדעם ,מיט וועלכע ס'איז אמאָל צוגענייט
געווען ,אפן אָרט פון צווייטן  ---א קליין לעכעלע ,פון וועלכן ס'האָט
ארויסגעקוקט די װוײַס-גרױע לײַוונט פונעם אינװייניקסטן אונטערבעט,
אפילע די גומענע מאנישקע מיטן שווארצן האלדז-טיכל ,װאָס איז
אים שטענדיק פארפאָרן ערגעץ אָן א זײַט ,דאָס גומענע קעלנערל ,די
ברייטע גומענע מאנזשעטן מיט די גרויסע קײַלעכדיקע ביינערנע
שפּאַנקעס האָבן ניט געקאָנט פארמילדערן דאָס טרויעריקע געשטאלט
פון אָט דעם אלמען מיטן ייַנגעלע .די מאנישקע איז אָפּט ארויסגעקראָכן
פון אונטערן וועסטל ,אנטפּלעקנדיק א געדיכט-באוואקסענע געלהויטיקע
ברוסט ,און די קײַלעכדיקע ,ניט צוגעשפּיליעטע מאנזשעטן זײַנען בא
יעדער באוועגונג פון זײַן האנט ארױיסגעשפּרונגען פון די ארבל און
אראָפּגעפאלן אף די קורצע טיף-ארומגעביסענע געגל,
נאָר מער פון אלץ האָט אונטערגעשטראָכן די אלמענשאפט פון דעם
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מענטשן זיין ייִנגעלע :אף וועמען איבערצולאָזן דאָס קינד איז ניט גע-
ווען ,האָט ער אים אומעטום מיטגעפירט מיט זיך,
 --זיץ ,מישענקע ,שטיל --- ,פלעגט ער אָנזאָגן זײַן ייִנגעלע ,אוועק-זעצנדיק אים אף אונדזער הארטער ,מיט צעראטע באצויגענער קאנאפּע
אין ווינקל פון צימער,
און דאָס ייִנגעלע  --צוויי טראָפּנס וואסער דער טאטע  --זיצט
שטיל ,בלאַנדזשעט מיט די אומעטיקע שוארצע איגעלעך איבערן
צימער און ווייסט ניט װאָס צו טאָן מִיט זיך אין דער לאנגװײַיליקער
י'
לאנגער שאָ.
אָפטמאָל נעמט דער לערער פון טיש איינס פון מײַנע לערנביכלעך
און גיט עס זײַן ייִנגעלע:
 --נֹא ,מישענקע ,קוק קארטינקעס ,נאָר זע ,רײַס ניט,.שטיל ,װי א מייזעלע ,בלעטערט דאָס ייַנגעלע א בלעטל נאָך א
בלעטל ,פארהאלט זיך א װײַלינקע אף וועלכן-ניט-איז בילדל און בלע-
טערט װײַטער ,איבערקערנדיק א בלעטל ,הייבט ער אוף אף אונדו
זײיַנע אומעטיקע אייגעלעך ,װי ער װאָלט שטום געפרעגט, :איך זיץ
שטיל? איך רײַס ניט?? ..ווען דעם אלמענס בליק באגעגנט זיך מיט
דעם בליק פון זײַן יינגעלע ,שיקן זיי איינער דעם צוייטן א קורץ
בלאס שמייכעלע  --א צייכן פון קעגנזײיַטיקער ליבשאפט ,בלױז זי
|
אליין אפארשטענדלעכן,
מאנכעסמאָל באגלייט דער אלמען זײַן שמייכל מיט א פּאָר ווארעמע
דערמונטערנדיקע װערטער;
 --שפּיל ,מישענקע ,שפּיל,..ניט שווער געווען צוֹ באמערקן ,אז דעם לערערס געדאנקען זײַנען
פארנומען מער מיט זייַן ייַנגעלע ,װי מיט מיר,
שפּרײַזנדיק הין און צוריק איבערן צימער און לאנגזאם ,זילב נאָך
זילב דיקטירנדיק מיר ,ווארפט דער אלמען פארבאָרגענע בליקן אף
זיַן ייִנגעלע ,אָפּויפצנדיק בא יעדן בליק שטיל-שטיל ,אזוי אז עס איז
מער ענלעך אף א טיפן אָפּאָטעמען ,וי אף א זיפץ,
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| אן אנדערשמאָל ,ווען איך לייען אפן קאָל װעגן א קאץ ,װאָס איז
ארויס אף יאגד נאָך א מויז ,װעגן דעם פוקס ,װאָס האָט אויסגענארט
בא דעם ראָב א שטיקל קעז ,אָדער װעגן דעם פּױערל ,גרויס װי א
נעגעלע ,װאָס האָט געפירט א װאָגן טרוקענע צװײיגן ,הערט דאָס ייַנגע-
לע אוף צו פליסטערן מיט די בלעטלעך פון ביכל ,שפּיצט אָן די אויער-
לעך ,װי א העזל ,און הערט זיך צו .זײַנע אייגעלעך פינקלען דערביי
און אף די דינע װײַסע ליפּלעך בלאַנדזשעט א קינדערשער שמייכל,
באמערקנדיק עס ,הייבט דער לערער איך אָן שמייכלען ,רײַסט
7

איבער די לעקציע און זאָגט;

 -אנו ,מישענקע ,לייען אָקאָרשט קרילאָווס פאבל ,די ראָב אוןדער פוקס* ,דו ווייסט דאָך...
מישענקע גליטשט זיך אראָפּ פון דער צעראטענער קאנאפּע ,שטעלט
זיך אוועק גלײַך ,די הענטלעך בא די זײַטן ,װי א קליין סאָלדאטל ,און,
צוקלאפּנדיק צום טאקט מיטן פיסל ,קנאקט ער אִפּ דאָס פאבל ,וי אן
אָנגעשרויפטער.
דער טאטע קלאפּט אויך מיטן פוס און שאָקלט צו מיטן קאָפּ ,װוי ער
װאָלט דיריזשירט און געהאלטן טאקט מיט זײַן ייַנגעלעס דעקלאמא-
:
|
ציע.
 -און איצט ,מישענקע ,לייען דורך קרילאָווס קקווארטעט" .דוווייסט דאָך! דאָס ,װאָס איך האָב מיט דיר אנומלט אײַנגעכאזערט.
מישענקע לייענט אף אױיסװייניק א פאבל נאָך א פאבל,
|
מײַן לערערס פּאָנעם שייַנט,
 -זעקס יאָר ,דאָס זיבעטע ,און ווייסט פאבעלן מער פון דיר ,כאָטשדו ביסט מיט גאנצע פינף יאָר עלטער פון אים,..
דאָס איז ניט אזוי א פאָרװוּרף מיר ,װוי א שוואך זײַן ייַנגעלע.
נאָר גראָד אָט די געראָטנקײַט פונעם ייַנגעלע האָט געפירט דערצו,
אז מײַן טאטע זאָל אָפּזאָגן דעם אלמען מיטן ייַנגעלע פון אוראָק,
|  -=-הערט א מייַסע!  --האָט דעם טאטן פארדראָסן -- .איך צאָל
אים דריי זילבערנע קארבן א כוידעש פאר לערנען איין שאָ אין טאָג
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מיט מיין ייַנגל ,און ער פּאטערט האלב פון דער צײַט אף לערנען זייַן
יינגל! טיאיר שוין אזוינס געזען? און װאָס איז עס סטאם פאר א שטיי-
גער אומעטום צו שלעפּן מיט זיך דאָס ייִנגל? אזעלכע לערערס דארף
איך ניט!
לייבל ניישטאט  ---א הויכער דארער באָכער מיט א קײַלעכדיקן
רוקן און קורצזיכטיקע אויגן -- ,מיט דרי יאָר צוריק א יעשיװעבאָכער
אין דער סלוצקער יעשיווע און איצט אעןקסטערן פון דער סלוצקער
גימנאזיע --- ,האָט פארנומען דאָס אָרט פונעם אלמען מיטן ייִנגעלע.
קיין זאך אין דער וועלט האָט ניט געקאָנט באוועגן מײַן נײַעם לע-
רער אויסצוריידן אף די לעקציעס כאָטש איין װאָרט ייִדיש.
ז-ש-ארגאָן מאכט קאליע די רוסישע פּראַיזנאָשעניע -- ,האָט ער
גלײַך דעם ערשטן מאָל מיר דערקלערט און האָט ניט דערלאָזט קיין
שום אָפּנײגן פון דעם קלאל ,ניט פאר מיר ,ניט פאר זיך ,אפילע אין יענע
פאלן ,ווען איך האָב ניט אינגאנצן פארשטאנען זיינע דערקלערונגען
אין רוסיש,
געטאָן האָט ער עס ,וי איך פארשטיי איצט ,ניט אזויפיל צוֹליב
מײַנע נוצן ,װי צוליב זײַנע אייגענע :קעדיי זיך צויבן אין דער רוסי-
שער שפּראך  ---דער איינציקער געגנשטאנד ,װאָס איז געווען א שטרויכ-
לונג אף זײַן וועג צו אמאטורע-אטעסטאט,
ניישטאט האָט גערעדט רוסיש מיט אן איבעריקער פינקטלעכקייט און
מיט גרויס פאָרזיכטיקײיַט ,וי ער װאָלט געגאנגען איבער דינעם אייז.
באזונדערס האָט ער זיך באמיט ארויסצוברענגען די רוסישע ;אָי" און
;א  --יא אובע-דילדסיא ,טשטאָ ניע נא-דאָ באָדיאט-סיא כאָ-לאָד-נאָ
װואָדי .קו-פּאט-סיא וו כאָ-לאָד-נאָי װאָדדיע פּאָדלעז-נאָ .יא פּאָדגאַָדריא-
טשיל-סיא אי פּאָד-ראל-סיא ס טאָדבאָדיו .אָט אזעלכע ווערטער און זאצן
פלעגט ער שטענדיק אױיסקלײיבן פאר מײַן דיקטאנט ,אויסריידן דערביי
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די זילבן ;אֵי"; ,סיא" און דעם בוכשטאב ?אָ* אָפּנעטײלט איינס פון דעם
 אנדערן ,װוי דאָס װאָלטן געווען באזונדערע ווערטער.א צווייטער מיטל אויסצוארבעטן בא מיר א ריינע אויסשפּראך איז
געװען :צווינגען מיך אויסצוכאזערן אף אױסװײיניק װאָס לענגערע פאבעלן,
לידער און גאנצע פּאָעמען ,װי ,אשטייגער ,נעקראסאָווס ;קרעסטיאנסקיע
דיעטי* און ,גענעראל טאָפּטיגין" ,לערמאַנטאָװס ,באָראָדינאָ" ,פּושקיגס
,פּאָלטאווא* און נאָך אזעלכע לידער און פּאָעמען ,דעם פּראכט און איג" -
האלט פון וועלכע איך בין דאן װײַט געווען פון באנעמען,
מיין לערער איז ניט געלונגען אויסצוארבעטן בא מיר אזא ריינע אויס-
שפּראך ,וי זײַנע ,פּונקט װוי אים איז ניט געלונגען צו פארווירקלעכן דעם
טרוים פון זיַן לעבן  ---אויסהאלטן עקזאמען אף אן /אטעסטאט זרעלאָ-
סטי" .נאָר איך בין אים דאנקבאר פאר דעם ,װאָס ער האָט דער ערשטער
מיר געוויזן דעם וועג צו די רײַכע אויצרעס פון דער רוסישער ליטערא-
טור .אים האָב איך אויך צו פארדאנקען ,װאָס דער טאטע האָט מיך צוגע-
נומען פון כיידער און אָפּגעגעבן אין ;גאָראָדסקאָיע אוטשילישטשע".
מיט דער זעלביקער האסמאָדע און ברען ,מיט וועלכער ער האָט מיט
עטלעכע יאָר צוריק געלערנט א בלאט געמאָרע ,האָט ניישטאט איצט געכא-
זערט  ---אף אױיסװײיניק און אפן קאָל ,קעדיי אויסצוארבעטן בא זיך א
גוטע אויסשפּראך  ---לאנגע פּאָעמען און גאנצע קאפּיטלעך פּראָזע פון די
רוסישע קלאסיקער און האָט זיך באמיט אויך אין מיר אײַנצופלאנצן א
ליבע צו זיי ,כאָטש מע מוז זאָגן ,אז ער האָט ניט געװוסט ,וויָאזוי עס צו
טאָן,
קינדער-מײַסעלעך האָט ער ניט אנערקענט.
|  --מייסעס  ---דאָס איז פאר פּריצישע קינדער ,װאָס רוסיש איז זייער
מוטערשפּראך און פאר וועלכע די טירן פון די גימנאזיעס און אוניווער-
סיטעטן זײַנען ברייט אָפן ,אָבער א ייִדיש ייַנגל ,װי דו ,דארף גלײַך אָנ
הייבן פון גרויסע ערנסטע ביכער .נישקאָשע ,אויב דו קאָנסט צעקײַען א
בלאט געמאָרע ,װועסטו די רוסישע קלאסיקער אויך גויווער זײַן .און זי
וועלן דיר ברענגען מער נוצן ,װי דיַן געמאָרע .און לייענען זאָלסטו
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שטענדיק הויך ,אפן קאָל ,קעדיי אויסצוארבעטן בא זיך א גוטע רוסישע
:
|
אויסשפּראך,
מײַן באקאנטשאפט מיט דער רוסישער ליטעראטור האָט זיך אָנגע-
הויבן פון אלעקסיי טאָלסטאָיס /קניאז סערעבריאני"  ---דאָס ערשטע רו"
סישע בוך ,װאָס מײַן לערער האָט מיר געגעבן צו לייענען,
א גוטע העלפט װוערטער האָב איך ניט פארשטאנען ,נאָר דער אינ-
האלט איז צו מיר דערגאנגען .און דער אײַנדרוק ,װאָס דאָס ביכל האָט
אף מיר געמאכט ,איז געווען גוואלדיק :איך האָב קיינמאָל פריער ניט גע-
קאָנט פאָרשטעלן זיך ,אז א קייסער קאָן זיין אזוי גרויזאם ,אזא דעספּאָט!.
מײַן צװעלפיאָריק הארץ האָט געברענט מיט צאָרן און האס צו איוואן דעם
גרויזאמען און זײַנע אָפּריטשניקעס ,װאָס האָבן זיך געטראָגן איבער
מאָסקװע מיט הינטישע קעפּ אף די שפּיזן ,איבערלאָזנדיק הינטער זיך
טוט און טרערן,
| =נאָך ,קניאז סערעבריאני" איז געקומען גאָנטשאראָווס ,פרעגאט פּא-
לאדא" ,דערנאָך פּושקינס ,קאפּיטאנסקאיא דאָטשקא* ,טורגעניעווס ;זא
פּיסקי אָכאָטניקא* ,פיסעמסקיס ,באָיארשטשינא!  ---ביכער ,וועלכע האָבן
פאר מאינרטפּלעקט א נײַע גרויסע וועלט ,וועלכע האָט פארטונקלט אלץ,
װאָס איך האָב ביז דאן געלייענט אין די ייִדישע און העברעישע ביכלעך,
ס'פארשטייט זיך ,אז איך האָב קוים א העלפט פארשטאנען פוֹן דעם,
װאָס איך האָב געלייענט ,נאָר דאָס פארשטאנענע איז גענוג געווען ,מײַן
פאנטאזיע זאָל זיך צעפלאקערן און אז אין מיר זאָלן זיך דערוועקן נײַע,
ביז דאן מיר אומבאװװווסטע געפילן און שטרעבונגען,
געהיים פון מײַן לערער ,וועלכער האָט אויסער די רוסישע קלאסיקער,
,בא וועלכע מע דארף לערנען די רוסישע שפּראך" ,קיין אנדערע שרייבער
ניט אנערקענט -- ,האָב איך שוין אף מײַן אייגענער אכרייעס מיט פאר-
כאפּטן אָטעם געלייענט ווערק פון פענימאָר קופּער ,מײַן ריד און די פאנ-
טאסטישע װערק פון זשול וערן ,װאָס האָבן געזעטיקט מײַן ייִנגלשן
דאָרשט נאָך אומגעוויינלעכע פּאסירונגען און העלדישע מייסים,
ניישטאט איז געווען זייער צופרידן מיט מײַנע רוסישע ,ס,אָטשיניע-
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די זילבן

ניעס" ,נאָר מיין ,פּראָיַזנאָשעניע* האָט אים ניט באפרידיקט.
;אָ"; ,אֵי* און ,סיא" זײַנען בא מיר נאָך אלץ ניט הארויסגעקומען

אזוי

דײַטלעך ,וי אים האָט זיך געװאָלט.
אָבער אינגיכן האָב איך באמערקט ,אז מײַן לערער האָט אָנגעהויבן
אופפּאסן אף מײייַן אויסשפּראך ניט אזוי שטרענג ,וי פריִער .נאָך מער:
ער האָט אופגעהערט אָפּצוהיטן די רײינקײַט פון זײַן אייגענער ,פּראַיזנאָ
שעניע" ,אופגעהערט אָפּהיטן די שטרענגע פּינקטלעכקייט באם סאָף פון
די ווערטער אף ;אַ" און ;סיא"  --א זאך ,װאָס האָט אין נאָרמאלן צו"
שטאנד בעשום-אויפן ניט געקאָנט מיט אים פּאסירן .ס'איז דײַטלעך
געווען ,אז עפּעס באומרויקט אים ,אז זייַנע געדאנקען זײַנען מיט עפּעס
פארנומען ,עפּעס לעבט ער איבער.
פון אן אונטערגעהערטן שמועס צװישן מײַנע שוועסטער הָאָב איך
דערפארן ,װאָס ס'איז געשען.
 --האָסט געהערט? לייבל ניישטאט האָט דערהאלטן פון ביילקע |דער שווארצער א שיפסקארטע און קלײיבט זיך פאָרן קיין אמעריקע-- ,
האָט די ייַנגערע שוועסטער איבערגעגעבן א נײַס,
 -אים איז אזוי ניכע צו פאָרן צו איר ,װי מיר איז ניכע כאסענעצו האָבן פאר אן אלטן --- ,האָט די עלטערע שוועסטער געענטפערט,
 --ער'ט סייווייסיל פאָרן ,א בריירע האָט !ערי אדניט ,װצט מען איםדאָך צונעמען אין סאָלדאטן...
+

אצ

8

א יאָר צוואנציק שפּעטער האָב איך באגעגנט מײַן געוועזענעם לע"
רער אף דער איסט-סייד אין ניו-דיאָרק .ער איז געזעסן הינטערן שטא-
כעטל פון מאקס קאָברעס באנקירישער קאָנטאָר ,װאָס איז אין יעדער
ייִדישער שטאָט און שטעטל פון אוקראינע ,װײַסרוסלאנד און פּױלן בא"
געווען ניט וייניקער ,װוי די שטעטלדיקע באָד ,דער העקדעש און
װוּסט
פּאָזשארנער טורעם :אין מאקס קאָברעס באנק האָבן טויזנטער ייִדן"
דער
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אימיגראנטן געקליבן זייערע אָפּגעשפּאָרטע סענטן און דאָלארן ,דורך דעם
באנק האָבן זיי געשיקט זייערע ווייבער אין דער אלטער היים געלט,
,פּיקטשעס* און שיפסקארטן ,ווען זיי האָבן געװאָלט אריבערברענגען
|
זיי צו זיך קיין אמעריקע.
מאקס קאָברעס באנק האָט סאָפקאָלסאָף געפלאצט ,און טויזנטער וויי-
בער פון שנײַדערס ,בעקערס און קליינע פּעדלערס האָבן געדארפט היפּ-
שע יאָרן ווארטן ,ביז זייערע מענער וועלן ווידעראמאָל אָפּשפּאָרן קיש-
קע-געלט און ווידעראמאָל קויפן פאר זיי שיפסקארטן אף אראָפּברענגען
זיי צו זיך קיין אמעריקע.
| = פּונקט וי אין דער אלטער היים ,האָט לייבל ניישטאט -- ,דאָ איבער-
געניצעװועט אף לנויובאָראָ --- ,א קליינשטעטלדיקער ק;אמעריקאנער"
אין גרויסע ברילן  --פּרינציפּיעל ניט גערעדט קיין װאָרט ייִדיש,
 -זשארגאָן שטערט אויסצוארבעטן א גוטע ענגלישע פּראָנאָנסיעי-|
שאָן --- ,האָט ער מיר דערקלערט,
אָבער נײַנציק פּראָצענט קליענטן פון מאקס קאָברעס באנק זייַנען
געווען ייִדן ,װאָס האָבן קיין ענגליש נאָך ניט גערעדט אָדער גערעדט
אף אזא ענגליש ,װאָס נאָר זיי גופע האָבן פארשטאנען .האָט ניישטאט-
ניובאָראָ געמוזט גיין אף א קאָמפּראָמיס :ער האָט מיט אלעמען גערעדט
ענגליש און ווען ס'האָט זיך געפאָדערט ,גלייך אפן אָרט איבערגעזעצט
אף ייִדיש,
צוהערנדיק זיך צו מײַן ענגליש ,האָט ער זיך פארכידעשט:
 -דו רעדסט דאָך זייער א גוטן ענגליש ,װוי גוט עס קומען בא דירארויס דער ,טי-עיטש" ,װי בא אן עכטן אמעריקאנער!  --האָט ער מיט
דײַטלעכער קינע באמערקט -- .מיר גיבן זיך ניט אײַן די גאָט-פאר-
דאמטע טי-עיטשן,.
נאָך אזויפיל יאָרן אין אמעריקע איז ער נאָך אלץ געווען פארנומען
מיט זײַן ענגלישער ,פּראָנאָנסיעישאָן" ,וי אמאָל אין דער אלטער היים
מיט זיין ,פּראַיזנאָשעניע? .ענגליש האָט ער גערעדט פּינקטלעך לט
אלע קלאָלים פון דער ענגלישער גראמאטיק ,נאָר דער אקצענט זיינער
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איז געווען ייַדישלעך און די אומגליקלעכע ,טי-עיטש" האָבן זיך בע-
שום-אויפן ניט געלאָזט באהערשן,
און דאָך האָט מיסטער ניישטאט-ניובאָראַ בעשום-אויפן ניט גערעדט
קיין װואָרט ייִדיש,
 -אז דו וועסט ריידן ייִדיש ,װועסטו קיינמאָל זיך ניט אויסלערנען|
ריידן א גוטן ענגליש,.,
ער האָט בעשום-אויפן ניט געקאָנט פארשטיין ,פארװאָס איך רעד
ייִדיש,
 -דו ביסט ,דאכט זיך ,אן אינטעליגענטער מענטש און רעדסט גוטענגליש ,גראמאטיקאליש ,מיט זייער א גוטער אויסשפּראך .אפילע דער
;טי-דעיטש* קומט בא דיר ארויס אפן עכט אמעריקאנישן שטייגער ,און
דו רעדסט ייִדיש! איך פארשטיי ניט ,צו װאָס טויג עס דיר? דו דארפסט
פארשטיין ,אז דאָ איז אמעריקע און מע דארף רעדן ענגליש .רעד ענ-
גליש!,
141

*14

אפן וועג צום צויבער-לאנד

יריל זובילא ,איינער פון די זעכציק
טויזנט רוסישע אוריאדניקעס ,װאָס האָבן
אונטער דער הערשאפט פונעם אויבער-
אוריאדניק ניקאָלײַ ראָמאנאָוו געטראָטן
די רוסישע ערד ,איז שולדיק דערין ,װאָס

מײַן נאָמען שטייט ניט אין איין ריי מיט די נעמען פון סטענלי ,לעווינג-
סטאָן ,וואמבערי ,פּרזשעוואלסקי ,מיקלוכא-מאקליי און אנדערע וועלט"
בארימטע רײַזנדער און פאָרשער פון לענדער און פעלקער,
ווען ניט אָט דער פארפלוכטער אוריאדניק מיט די געלע שטייפע
װאָנצעס ,װאָלט איר איצט ,עפשער ,געלייענט אָטעם-פארכאפּנדיקע בא-
229

שרייבונגען פון מיינע רייזעס איבער װײַטע לענדער  --באװוּסטע און
אומבאוווסטע ,רייזעס ,פוֹל מיט װונדערלעכע פּאסירונגען ,מיט אויסער-
געוויינלעכע געשעענישן און וויכטיקע אנטדעקונגען ,און ניט א באשריי-
בונג פון בלויז דעם אָנהייב פון מײַן פארטראכטער רײייזע ארום דער
|
וועלט,
אָט וויאזוי דאָס האָט פּאסירט...
מיינע דרײיצן יאָר האָבן שטארק געבונטעוועט אין מיר  ---געבונטע-
וועט קעגן טאטן ,קעגן מײַנע ראביייִם ,קעגן מײַנע לערער און דערציִער,
קעגן אלע ,װאָס האָבן זיך אָנגעלײגט אף מיר צו מאכן מיך פאר לא ייד
און אמענטש",
איך האָב ניט געװאָלט זײַן ניט קיין ייָד און ניט קיין מענטש .איך
האָב גאָר געװאָלט זײַן אװעלט-רײַזנדער ,א פאָרשער פון אומבאװוּסטע
און ווייניק-באװוּסטע לענדער ,א פליִער אף לופט-באלאָנען ,אן עלטסטער
פון א שייוועט אינדיאנער ,א באפרײיער פון נעגערס ,א קאָװבאָי אין די
פּרעריעס פון מיסורי ,א יעגער אין די בערג פון אריזאָנא ,א גאָלדגרע-
בער אין אליאסקא ,א פּיראט אף די ברייטע יאמען ,א פּלאנטאטאָר אין
אינדיע ,א יאם-סויכער ,א פּערלזוכער -- ,מאלע-װאָס ,מע קאָן אלץ אופ-
טאָן ,ווען מע זאָל פון זיך אראָפּווארפן דעם שווערן יאָך פון ייִדישקײַט
|
|
און מענטשישקייט!
און איך האָב אלץ אָפּטער און אָפְטֶער גענומען טראכטן וועגן אנט-
לויפן פון דער היים און מאכן א רײַזע ארום דער וועלט,
אָבער װוּהין לויפט מען? צו וועלכן טייל פון דער ערד זאָל איך צום
ערשטן ווענדן מײַנע טריט? דאָס איז ניט אזוי גרינג געווען צו אנטשיידן.
מײַן באליבטער פרײַנט קאפּיטאן מײַן ריד  --א בראווער און מוטי"
קער מענטש ,װאָס איז דורכגעגאנגען דורך פּײַער און וואסער -- ,האָט
מיר געראטן ,איך זאָל פריער פון אלץ זיך אװעקלאָזן קיין צאָפןאמערי"-
קע צום רויטן טײַך אָדער צו די פעלדזן-בערג .דער אינדזל באָרנעאָ איז
אויך אטשיקאווע אָרט פאר יונגע רײַזנדער...
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מײַן צווייטער פריינט ,כאָטש ניט אזא נאָענטער װי מײַן ריד-- ,
פענימאָר קופּער ,האָט מיר איינגערוימט :װוילסט זען און לערנען עפּעס
רעכטס ,טאָ לאָז זיך אוועק צו די רויטהויטיקע קיין מעקסיקע אָדער צו
די רעזערוואציעס פאר די אינדיאנער צווישן דעם טײַך מיסיסיפּי און די
פעלדזן-בערג און גיי אין די טריט פון דעם ערלעכן און העלדישן בומפּאָ,
באקאן זיך מיט דעם ,לעדערנעם זאָק" ,מיט די אינדיאנישע יעגער
טשינגאטשגוק און אונקאס ,לערן זיך פון זיי דרייסטקייט ,מוט ,ערלעכ-
קײַט און איבערגעגעבנקײַט,
און פונעם פאָדערבלאט פון מײַן באליבט ווערק ד,י פּאסירונגען פון
קאפּיטאן האטעראס" האָט אף מיר געקוקט מײַן סאמע באליבטער פריינט
זשול ווערן מיט זײַן געניאלן שטערן און מיט אויגן פון א מענטשן ,װאָס
קוקט אריין אין דער צוקונפט ,װוי ער װאָלט מיר געזאָגט :װאָס זײַנען די
פּרעריעס פון צאָפן-אמעריקע און די אוראלטע וועלדער פון קאנאדע אין
פארגלײַיך מיט די דזשונגלס פון צענטראל ראפריקע און די נאטור-וווּג-
דער פון פּאָלינעזיע און זאנזיבאר?,,
און סאָפיע װעריסהאָפער האָט געזשמורעט אירע לאכנדיקע אויגן און
פארפירעריש געשמייכלט צו מיר :פראנץ און האנס ,די צוויי יינגלעך,
װאָס האָבן באגלייט דעם דר .האָלם אין זײַן וויסנשאפטלעכער רייזע
איבער יאמען און לענדער --- ,אָט פון וועמען דו דארפסט זיך אראָפּנע-
מען א בײַשפּיל! ייִנגלעך קימאט אין איינע יאָרן מיט מיר ,און װוּ זײַנען
זיי ניט אויסגעווען ,װאָס האָבן זיי ניט געזען ,מיט וועמען האָבן זי גיט
געקעמפט ,און װאָס האָבן זיי ניט דורכגעמאכט!
זיי האָבן בארײיזט צענטראל -און דאָרעם-אפריקע ,אווסטראליע און
אינדיע ,באזוכט יאווא און צײילאָן ,באָרנעאָ און גווינייע ,פּאַלינעזיע און
מאווריקיע ,דעם טאָל פון טויט און דעם אינדזל פון פריינטשאפט ,די
זאָנדישע אינדזלען און דעם שווימענדיקן אינדזל ,קאפּשטאט און סידניי,
מאדאגאסקאר און זאנזיבאר ...געקעמפט מיט נעגערס ,געשלאָסן פריינט"
שאפט מיט מאלײַצעס ,געפּראװעט מאָלצײַטן מיט האַטענטאָטן ,געהאט
צו טאָן מיט פּאפּואסן ,מיט סענעגאלער ,מיט מענטשנפרעסער און ערד-
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פרעסער ,באגעגנט זיך מיט בושמענער ,מיט קארליקעס ,מיט דאיאקעס,
מיט אמאקאָשן ,מיט מאלאקאָשן ...געראטעוועט זיך פון פּיטאָנען ,געטייט.
קראָקאָדילן און אקולעס ,געשאָסן וואלפישן ,טיגערן ,לעמפּערטן ,פּאג-
טערעס ,קענגורעס ,בעגעמאָטן און העלפאנדן ,שאקאלן און פליענדיקע
הינט ...בייגעשטאנען שטורעמווינטן און פארפלייצונגען ,געשלאָגן זיך
מיט ווילדע כייעס און ווילדע מענטשן ,געזאמלט וויסנשאפטלעכע קאָ-
לעקציעס און אנטדעקט נײַע אינדזלען ,און אומגעקערט זיך צוריק אין
,ליבן פאטערלאנד" געזונט ,מונטער ,רײַך און בארימט ...יאָ ,דער פערצנ-
יאָריקער האנס און דער זעכצניאָריקער פראנץ  --אָט אין וועמעס טריט
דו דארפסט גיין!..
אָבער דער וועג צו װעריסהאָפּערס צויבער-לאנד איז מיר באװוּסט
געווען ניט מער ,װי דער וועג צו די אינדיאנישע .רעזערוואציעס אין
צאָפן-אמעריקע ,און די מעגלעכקײַטן צו דערגרייכן אהין  ---אויך די
זעלביקע .איז בא מיר געבליבן :דערװײַל אנטלויפן צום פעטער נאפטאָ-
לע קיין בראנטשיץ  ---א דאָרף ,צוועלף ווערסט פון מײַן הײמשטאָט ,און
פון דאָרטן ,צוזאמען מיטן שוועסטערקינד יודקע ,א ייִנגל אין מײַנע
יאָרן --- ,זיך אװעקלאָזן אין א רײַזע ארום דער וועלט ,פונוואנען מיר .
וועלן ,מיט יאָרן שפּעטער ,זיך אומקערן צוריק באוואקסענע מיט בערד,
וי זשול װערן ,באלאָדענע מיט גאָלד און איידלשטיינער ,װי די גאָלד-
גרעבער פון קאליפאָרניע ,און באדעקט מיט רום ,װי פראנץ און האנס,..
איך האָב געהאט נאָך פעטערס אפן וועג קיין אינדיע און פּאָלינעזיע,
נאָר בראנטשיץ איז ,פון אלע זײַטן ,געווען דאָס פּאסיקסטע אָרט פאר
דער ערשטער סטאנציע אף מײַן רײַזע ארום דער וועלט :דער וועג קיין
בראנטשיץ איז מיר גוט באקאנט געווען און מיט דעם פעטער נאפּטאָלעס
הויזגעזינד בין איך געווען נעענטער ,װי מיט אלע אנדערע פעטערס און
|
מומעס מײיַנע- ,
יעדעס מאָל ,ווען דער פעטער נאפּטאָלע ברענגט אין שטאָט ארײַן
פארקויפן האָלענדער קעז פון זײַן פּאכט ,װאָס ער האלט באם בראנטשי"
צער פּאָרעץ ,פארפאָרט ער צו אונדז .די מומע ליבע ,דעם פעטער נאפ-
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טאָלעס װײַב -- ,א קרענקלעכע ייִדענע מיט א פּלאטשיקער נאָז אף א
בלייך ,פלאך פּאָנעם און מיט א גרויסן פליישיקן װאָרצל אפן לינקן
שלייף --- ,קומט אָפּט אין שטאָט צום דאָקטער זיך היילן און זיצט בא
,יוואלער"
אונדז אָפּ װאָכנלאנג ,דעם פעטערס עלטערער זון ,יויסעף ,א ב
יונג ,װאָס שנײַדט זיך אף א שטאָטיקן ,איז אויך אן אָפטער גאסט בא
אונדז .אונדזער שטוב איז דאָס אָרט ,װוּ דעם פעטער נאפּטאָלעס איינצי-
קע טאָכטער דאָבע  --א געזעצטע ,געדיכט-פארקנאַטענע מויד מיט א
הויכן בוזעם ,מיט פלאמענדיקע באקן און מיט שטײַף פארפלאַכטענע
ליכטיקע צעפּ ,פארלייגט ארום קאָפּ װוי רייפן --- ,לאָזט זיך אָנקוקן און
קוקט אליין אָן כאסאנים,
איין מאָל אין יאָר ,אף יאָמים-נױיראָיִם ,קומט דער פעטער נאפטאָלף
אראָפּ צו אונדז מיט זײַן גאנץ ביסל באלעבאטישקײַט :מיטן קרענקלעכן
װײַב ,מיט דער געדיכט-פארקנאָטענער טאָכטער ,מיט אלע זײַנע באָנים,
װאָס טראָגן די נעמען פון די אסערעס-האשװאָטים  ---רוּוון ,שימען ,ליי-
ווי ,יויסעף און יעהודע ,מיט די געבונדענע קאפּאָרעס ,מיט די עמער-
דיקע טשוהונענע טעפּ ,מיט פערד און לאָשעקלעך און אפילע מיטן קוד-
לאטן הונט ,װאָס האלט זיך דעם גאנצן וועג פונװײַיטן ,די באלעבאטים
זאָלן אים ניט דערזען און ניט אוועקטרייבן צוריק אחיים,
דעמלט טומלט זיך בא אונדז אין שטוב ,װי אין א פולער אכסאניע,
געזונטע דאָרפישע באָכערים ,אױיסגעפּוצטע אין געווענטענע גארניטערס,
פון וועלכע עס שמעקט מיט פארלעגנקײיט ,אין נײַע ,שטײַפע היטלען אָן
איין קנייטשעלע ,אין קאָלירטע גומענע קעלנערלעך מיט בלויע האלדז-
טיכלעך ,אין סקריפּענדיקע שטאָטישע קאמאשן ,אין וועלכע זייערע פיט,
געװוינטע צו גרויסע געראמע שטיוול ,פילן זיך װוי געפּענטעט --- ,פאר-
נעמען די גאנצע שטוב ,וי דאָ װאָלטן געווען ניט פינף ,נאָר פופצן
זייערע,
די עפּל-באקן פארפלאמט און די ארבל פון דער קאָפטע פארשארצט
אריבער די עלנבויגנס פון די שטייפע הענט ,שטייט דאָבע גאנצענע טעג
באם אויוון ,רוקט ארײַן און שלעפּט ארויס פון דאָרטן גרינג און גע
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שווינד די עמערדיקע טשוהונענע טעפּ  --גרייט אכילע פאר דעם גרויסן
|
|
געזינד געזונטע עסערס,
אין אָװנט הייבט זיך אָן א טומל מיט געלעגערס פאר די געסט .עס
ווערן באלייגט די צעראטענע קאנאפּעס ,דער רויטגעפארבטער הילצער-
נער טאָפּטשאן ,די שלאָפבאנק און דער הינטער-אויוון .פאר דעם פעטער
נאפּטאָלעס צוויי ייִנגערע יינגלעך און פאר מיר מיט מײַן ייִנגערן ברו-
דערל ווערט אויסגעבעט איין בעשוטפעסדיקער געלעגער ,צונויפגערוקט
פון בענקלעך ,שטולן און טירן ,אראָפּגענומענע פון די זאוועסעס .דער
טאטע װאָרטשעט שטילערהייט אונטער, :געמאכט פון דער שטוב א
קרעטשמע" ,נאָר מיר איז די מײַסע דאפקע געפעלן .דער טומל באם
טיש ,װי אף א כאסענע ,דער טאראראם באם שלאָפן גיין ,די ענגשאפט
אין שטוב איז פאר מיר א גרויסע אָפּפרישונג פון דער טאָגטעגלעכער
| אײנטאָניקײַט ,א דערלייזונג פונעם יאָך צו ,ווערן א מענטש",
אויסער דעם האָב איך נאָך אין מײַן רעשוס צוויי פערד ,וועלכע איך
פיר צוויי מאָל אין טאָג צום ברונעם אָנטרינקען ,א לאָשעקל ,װאָס
שפּרינגט און הירזשעט פריילעך ,װוי א ייִנגל ,װאָס איז באפרייט אף א
גאנצער װאָך פון כיידער ,און דעם גרויסן שלעפעריקן הונט סװירעפּי ---
א מילדן ,װי א לעמעלע ,כאָטש זעץ זיך אף אים רייטנדיק,
דאָס אלץ האָט מיך שטארק דערנעענטערט צום פעטער נאפּטאָלע און
זיַן הויזגעזינד ,און דעריבער ,ווען ס'האָט זיך פאר מיר געשטעלט די
פראגע ,װוּהין לויפן ,האָב איך פאר דעם ערשטן עטאפּ פון מײַן געפּלאנ-
טער רײַזע ארום דער וועלט אויסגעקליבן דעם פעטער נאפטאָלעס שטוב
אין בראנטשיץ,
מיט א סוקעוואט שטעקל אין דער האנט ,מיט דרײַ בייגל און א האר-
טער גאָמלקע אין איין קעשענע ,מיט א מעסערל און א שטיקל קיזלשטיין
אין דער צווייטער קעשענע שפּרײַז איך איבערן וועג ,װאָס פירט קיין
בראנטשיץ,
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פון ביידע זײַטן וועג ליגן ברייטע ,פלאכע פעלדער און לאָנקעס .איך
קאָן ניט אונטערשיידן צווישן איין געוויקס און דעם צווייטן .פאר מיר
איז עס אלץ טװוּע און גראָז  --גרינס ,באשפּרענקלט מיט ראָז ,מיט
בלוי ...און װײַסע קווייטלעך מיט געלבע קנעפּעלעך אינמיטן ,און אלע
זייַנען זיי אזעלכע העלע און לעבעדיקע ,אז עס פרייט דאָס אויג צו קוקן
אף זיי ,און אלע שמעקן זיי מיט אזעלכע מאָדנע זיסע רייכעס ,וועלכע
איך קאָן יט אָנרופן ,איך ווייס נאָר ,אז ס'איז א מעכייע...
אָבער עפּעס שטערט מיר האנאָע צו האָבן אין דער פולער מאָס פון
די שיינע פארבן ,פון די זיסע רייכעס און פונעם געפיל פון פרייהייט,
נאָך וועלכער איך האָב אזוי געגארט ,עפּעס פיל איך זיך זייער קליין און
פארלאָרן אין דער ארומיקער ראכוועס .איך שפּרײַן מיטן שמאָלן
סטעזשקעלע בא דער זײַט פונעם וועג ,און מיר הייבט זיך אָן דאכטן ,אז
איך גיי שוין אזוי ווער ווייסט װוי לאנג און ער ווייסט װוי לאנג איך װועל
נאָך דארפן אזוי גיין אף מײַן רײַזע ארום דער וועלט ..איך בין אויך
ניט גאנץ זיכער ,צי האָב איך גוט געטאָן ,װאָס איך בין אנטלאָפן פון
דער היים .װאָס װעט זײַן ,ווען מע װעט זיך כאפּן ,אז איך בין ניט גע-
װאָרן? און װאָס פאר א טערעץ װעל איך זאָגן דעם פעטער נאפּטאָלע
מיט זײַן הויזגעזינד? וי װעט מען מיך דאָרטן אופנעמען? וועט מיך דער
פעטער ניט אָפּשיקן מיט דער ערשטער פור צוריק אהיים! די אלע
פראגן ,וועגן וועלכע איך האָב פריער ניט געקלערט ,באומרויקן מיך
איצט זייער שטארק .איך האָב אויך א ביסל מוירע פארן וואלד ,װאָס
דערנעענטערט זיך מיר אנטקעגן .ס'איז אפילע ליכטיקער טאָג ,אָבער
ס'איז דאָך פאָרט א וואלד ...אין מײַן זיקאָרן דערוואכן אלע שוידערלעכע
מײַסעס וועגן ווילדע כײַעס און וואלד-גאזלאָנים ,װאָס איך האָב זיך אין
מײַנע דרײַצן יאָר אָנגעהערט .מיר װוערט אומהיימלעך ...ניט ווייניקער
פונעם געדיכטן וואלד שרעקן מיך די באגעגענישן מיט הינט און דאָר-
פישע ייִנגלעך ,וועלכע איך קאָן טרעפן אין דערפל ,װאָס ליגט אפן וועג
קיין בראנטשיץ,
עפשער אומקערן זיך צוריק אהיים ,קאָלזמאן ס'איז ניט שפּעט?
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וי מע ווארפט אָפּ מיטן פוס א שטיינדל פון וועג ,אזוי ווארף איך אָפ
דעם פּאכדאָנישן געדאנק :א שיינער װעלט-רייזנדער ,ניטאָ װאָס צו
|
זאָגן!..
מיט פארשנעלערטע טריט און מיט מוט ,װאָס קומט פון מוירע,
טרעט איך אריין אין געדיכטן וואלד  --די ערשטע ,דוזשונגלס" אף
|
מײַן לאנגן וועג-,
פון אינװוייניק ,װײַזט זיך ארויס ,איז דער וואלד גאָר ניט אזוי שרעק-
לעך וי פונװײַיטן .דער זעלביקער וועג ציט זיך װײַטער ,צעשנײַדט דעם
וואלד אף צוויי העלפטן .הויכע ,גלײַיכע סאָסנעס שטייען ,װי אין ערן-
וואך ,פון ביידע זייטן וועג .איינצלנע בערעזעס ,װײַסע און שלאנקע,
שאָקלען מיט זייערע בלעטערדיקע צװײיגן און ווארפן ,העזעלעך" אפן
זאמדיקן וועג ...די קילקײַט און פרישקייט פון וואלד ,דאָס צוויטשען
פון פייגעלעך ,די שאָרכן און קלאנגען ,מיט וועלכע דער וואלד איז פול,
מאכן מיך פארגעסן אָן דער שרעק ,װאָס א וואלד דארף אף מיר אָנווארפן,
דאָס דערפל בין איך אויך דורכגעגאנגען בעשאָלעם,
אָרעם און פארװאָרלאָזט ,װוי א בלינדער בעטלער באם זײַט וועג ,איז
געלעגן דאָס קליינע װײַסרוסישע דערפל באם שטױביקן שליאך-- ,
נידעריקע ,אויסגעקרימטע כאטקעס מיט שטרויענע ,פון זון געסמאליע-
טע ,פון רעגן גענעצטע און פון װוינטן געטריקנטע סטרעכעס ,וי גרוי-
סע היטלען ,נידעריק אראָפּגערוקטע איבער די אויערן אף קליינע יינגל-
שע קעפּ.

|

|

עס איז געווען די צײַט פון היי-שניט .מיטן זאמדיקן שליאך האָבן
זיך געצויגן צום דערפל וועגענער ,הויך אָנגעלאָדענע מיט היי .פונװײַטן
האָט אויסגעזען ,װי די פערד װאָלטן געווען אײַנגעשפּאנט גלײַך אין די
סטויגן היי .קיין רעדער האָט מען ניט ארויסגעזען .אױבן ,אף די
שווימענדיקע קופּעס היי ,זיינען געזעסן פון זון פארברענטע יאטלעך אין
לייוונטענע העמדער און אין שווארצע ;זאָקן" פון פארטריקנטער בלאָטע
אף די באָרװעסע פיסלעך .מיט נײַגעריקע בליקן האָבן זי באגלייט דאָס
טשיקאווע ייִנגל  --א פּאניטש ניט קיין פּאניטש ,יאָ א פּויער-קינד ,ניט
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קיין פויער-קינד ,װאָס שפּרײזט איינער אליין בא דער זייַט װעג ,א
טשמאָקע געטאָן מיט די ליפּן ענאָ!" ,מער קעדיי צו באווייזן זייער גליים-
גילטיקײַט צו מיר ,וי פון באדערפעניש אונטערצוײַלן די פערד ,און
אָפּגעקערט די קעפּ,
אינעם דערפל גופע זײַנען קימאט קיין מענטשן ניט געווען .ווו"ניט-
װוּ איז אף א פּריזבע געזעסן אן אלטיטשקער פּויער אין א שעפּטענעם
פּעלץ און אין װאָליקעס און געווארעמט זײַן אלט-ווייטעקדיקן גוף אף
דער הייסער זון ,פון הינטער געפלאַכטענע פּלויטלעך האָבן דאָ און דאָרט
ארויסגעקוקט נײיגעריקע אייגעלעך פון פלאקטהאָריקע און בלאַנדהאָריקע
פארשמאַדערטע קינדער .אינמיטן פון דער דאָרפישער גאס ,װי מע
װאָלט אים דאָרטן אומיסטן אוועקגעשטעלט ,איז געשטאנען א פּיצל פּױ-
ערש ייַנגל ,דעם זוים פון דער גראַבער לײַוונטענער העמד צװישן די
ציין און א פארשמאָדערט פינגערל פארשטעקט אין נעזל .מיט זײַן
שטארק אופגעבלאָזן נאקעט בײַכל אף דינע ,קרומלעכע פיסלעך ,מיטן
גרויסן קײַלעכדיקן קעפּל און מיט דעם דארן הענטל פארבייגן צום נעזל
איז ער ענלעך געווען אף א סאמאָוואר מיט א טשייניק פון אויבן ..,עט-
לעכע קודלאטע שמוציקע הינט האָבן געדרעמלט אין שאָטן פון שייערן
און האָבן ,װויַזט אויס ,זיך געפוילט צו רירן זיך פונעם אָרט אָדער אפילע
א ביל צו טאָן .עטװאָס אופגעהויבן דעם קאָפּ ,האלב געעפנט איין אויג
און ,װוי פון יויצע וועגן ,איין מאָל א ריטשע געטאָן --- ,דאָס איז אלץ,
מיט װאָס א הונט האָט געלאָזט וויסן ,אז ער פילט א פרעמדן און טוט
|
|
.
זיין הינטישן כויוו' ,
 -פּאניטש ,דײַ באראנקו!א קליין מיידעלע מיט צויי פלאקסענע צעפּלעך ,װי די מייזישע
עקלעך ,האָט אויסגעשטרעקט א דאר הענטל ,און א פּאָר בלויע אייגלעך
האָבן פון הינטער א נידעריקן געפלאָכטענעם פּלױט לאכנדיק געקוקט
אף מיר ,וי זיי װאָלטן געזאָגט :ס/איז גלאט אזוי זיך ,אף קאטאָוועס ,איך
ווייס ,אז קיין בייגל גיט קיינער ניט,,,
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פּויערים אף פורלעך זײַנען אנטקעגנגעקומען און איבערגעיאָגט
מיך אפן וועג ,אָבער קיינער פון זיי האָט זיך אף מיר ניט אומגעקוקט,
וי איך װאָלט געווען עפּעס א געוויינלעכער פוסגייער  --ניט קיין דריי"
סטער װעלט-רײיַזנדער אפן וועג צו רום און רײַבקײַט,
ווען איך בין שוין געווען דורכגעגאנגען צוויי דריטל וועג ,האָט מיך
אָנגעיאָגט א פּויער אף א פורל ,און ,אָפּהאלטנדיק א ביסל דעם זשוואוון
געלויף פון זײַן בײַכלדיקער קליאטשע ,האָט ער א פרעג געטאָן:
 --קודי ,כלאָפּטשיק ,אידזשעש?  ---װוהין גייט עס א יינגל? -קיין בראנטשיץ ,צו א פעטער, --טשאסאָם ניע דאָ נאפטאָלי -- ,ניט אמאָל צו נאפּטאָלען --- ,אהא,איך קען אים ,נאפּטאָלען ,װי דען ,מע קאָן זאָגן שכיינים .נו ,זעץ זיך,
וועל איך דיך אונטערפירן ,איך פארקערעווע אינגאנצן איין װוערסט פון
בראנטשיץ ,דאָרטן װועסטו שוין צולויפן דאָס רעשט וועג צופוס,
,צי װעט ער מיך אמאָל ניט פארפירן טיף אין וואלד און הארגע-
נען?*  --איז מיר דורכגעלאָפן א געדאנק אין קאָפּ .נאָר װאָס ס'וועט
זיַן ,זאָל זײַן! ניט איין געפאר װעט מיר נאָך אויסקומען צו באגעגענען
אף מײַן רײַזע ארום דער וועלט .זאָל איך שוין אָנהייבן מוירע האָבן?..
ערשט איצט האָב איך דערפילט ,אז איך בין הונגעריק .איך האָב
ארויסגענומען פון קעשענע א בייגל מיט א שטיקל הארטע גאָמלקע און
| גענומען עסן .א צווייטן בייגל האָב איך געגעבן מײַן פורמאן,
אויב ער איז א וואלד-גאזלען ,װעט דער בייגל ,עפשער ,ווייך מאכן
זייַן הארץ,
 -אָהאָ ,דאָברא באראנקא!  ---האָט דער ,גאזלען" ,באטראכטנדיקדעם בייגל פון אלע זײַטן ,געטשמאָקעט מיט די ליפּן,
ער האָט שוין געהאט אונטערגעטראָגן דעם בייגל צום מויל ,גרייט
איינצובײיסן זיך אין אים מיט די ציין ,נאָר אָפּגעהאלטן זיך,
 -סײַדן ברענגען עס מײַן אניוטקען א מאטאָנע ,הא? זי האָט ליב| בייגל -- .נאָכאמאָל א קוק געטאָן אפן בייגל און פארוקט אים אין
|
בוזעם,..
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אפן שיידוועג פון די צוויי שליאכן האָט דער פּויער אָפּנעשטעלט דאָס
פערדל און געזאָגט;
 -נו ,בלאָפּטשיק ,קריך אראָפּ .גיי מיטן שליאך לינקס ,װועסטו אקו-ראט ארויסגיין צו נאפּטאָלעס שטוב -- .א שמיץ געטאָן דאָס פערדל און
|
אוועקגעפאָרן,
פונדערװוײיטנס האָב איך דערזען דעם פעטער נאפּטאָלעס טאָכטער
דאָבע .זי איז געשטאנען באם גאנעק און מיט א האנט איבער די אויגן,
וי פון אונטער א דאשעק ,האָט זי געקוקט אין מײַן זײַט ,אָנשטרענגענ-
דיק זיך ,אפּאָנעם ,צו דערקענען ,ווער דערנעענטערט זיך עס אהער צו
זייער שטוב- ,
ווען איך בין צוגעקומען נעענטער ,האָט זי א פּאטש געטאָן מיט די
קורצע הענט איבער די שטייפע ליטקעס און אויסגעשריען;
 --אוי ,,איך זאָל אזוי געזונט זײַף ס'איז זשאמקע דעם פעטערכאימס!  ---און איז פארשווונדן,
איידער איך האָב נאָך באוויזן צוגיין צו דער שטוב ,איז שוין אפן גא-
נעק געשטאנען דעם פעטערס גאנץ הויזגעזינד ,פון פאָרנט ,אין א זשי-
לעטקע ,פארשפּיליעט ביון סאמע האלדז ,מיט די העמד-:ארבל דרויסן
און מיט זײַן לאנגן פּאָרצעלײַענעם ליולקע-ציבעק אין מויל אין גע"
שטאנען דער פעטער נאפּטאָלע אליין .לעבן אים ,אָנגעטאָן אין א וואטאָוון
ליַיבל ,איז געשטאנען די קרענקלעכע מומע ליבע .פון הינטער זיי האָבן
ארויסגעקוקט די פינף באָנים .דאָבע איז מיר אנטקעגן געלאָפן,
 --סקאַצל קומט! אן אוירעך אף שאבעס -- ,האָט דער פעטער נאפ-טאָלע מיך באגעגנט ,װווי מיר האָט זיך געדאכט ,מיט שפּאָט,
 -זע ,ער איז געקומען צופוס!  ---האָט דאָבע זיך פארווונדערט, --אוואדע אנטלאָפן פון דער היים -- ,האָט מײַן שוועסטערקינדיודל ,א יינגל אין מיינע יאָרן ,ארױיסגעזאָגט זײַן האשאָרע.
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 -נו ,נו ,דערצייל שוין ,װאָס פאר אן אקציע האָסטו דאָרטן אָפּגע-טאָן --- ,האָט דער פעטער מיך גענומען אפן פארהער.

איך בין געשטאנען א צעטומלטער .וויפל איך האָב זיך ניט געגרייט
צו דער באגעגעניש ,האָב איך זיך צו אזא קאבאַָלעס-פּאַנעם ניט צוגע-
גרייט ,איך האָב ניט געװוּסט ,וועמען איך זאָל פריער ענטפערן און װאָס
איך זאָל ענטפערן אף די פראגן און האשאָרעס ,װאָס האָבן זיך אף מיר
געשאָטן פון אלע זײַטן,
 -זע ,װאָס ווילט איר פונעם ייַנגל? װאָס זײַט איר אלע אָנגעפאלןאף אים? קום אהער ,זשאמעלע ,דערצייל מיר ,װאָס איז דאָרטן בא אייך
געשען .אוואדע צעקריגט זיך מיט דער פארזעעגיש,
איך בין גרייט געווען א קוש טאָן די מומען אין איר פליישיקן װאָרצל
פאר דעם רעטונג-רונג ,װאָס זי האָט מיר מיט אירע לעצטע װערטער
צוגעװאָרפן,
מיט עטלעכע כאדאָשים צוריק האָט דער טאטע ,נאָך דריי יאָר אל-
מענשאפט ,געבראכט א באלעבאָסטע אין שטוב .דאָס איז געווען א ווייבל
פון א יאָר פערציק  --א קלייניטשקע ,א מאָגערינקע ,מיט א בלאס-גריג-
לעך פּענעמל ,װוי א מאסקע ,מיט א טויטן שמייכל פון א פיש און מיט
א פּאָר קליינע ,שווארצע קאסאָקע אייגלעך ,װאָס יעדער אויג האָט גע-
קוקט אין אן אנדער זײַט .א שטימעלע האָט זי געהאט א סקריפּענדיק-
קוויטשיקס און גערעדט האָט זי מיט ,זשייענס", :זשע זשאָלסטו מיר
| געזשונט זשײַן" ...אירע קליינע װײַסע הענטלעך פון א פיזיש ניט אנט-
וויקלט קינד מיט דיקע בלויע אָדערן ,װי בא אן אלטער ייִדענע ,אירע
דראָכנינקע ,פאַרזיכטיקע טריטעלעך ,איר אָפּגעהיטע פּינקטלעכקייט אין
אלץ ,װאָס איז נעגייע געווען איר אייגן נעפעשל ,איר איבערגעטריבענע
ציכטיקייט פון א צעבאלעוועט קעצל ,װאָס האלט אין איין ארומלעקן
זיך --- ,האָבן געדארפט איידעס זאָגן אף איר גאָר-גאָר איידעלן שטאם,
וי דער טאטע האָט אָנגעגעבן,
קיין שום סינע האָב איך צו איר ניט געפילט .פאראכטונג און עפּעס
א מין פיזישן עקל ,דעריקער צו איר לימענע-פּענעמל און צו אירע ניט-
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דערוואקסענע הענטלעך מיט די בלייכע באוועגלעכע פינגערלעך ,װאָס
האָבן דערמאָנט אָן װײַסע ערד-ווערעם -- ,דאָס איז אלץ ,װאָס זי האָט
אין מיר ארויסגערופן .איך האָב אפילע ניט געקאָנט פּױיעלן בא זיך ,אז
זי איז מײַן שטיפמאמע .א שטיפמאמע האָט זיך מיר פאָרגעשטעלט אין
דער געשטאלט פון א גרויסער ,בייזער ,שווארצער ייִדענע מיט לאנגע,
בייניקע הענט ,מיט בייזע אויגן און מיט א מויל ,װאָס שיט מיט טויטע
קלאָלעס ...דאָס קליינע ,סקריפּענדיקע נעפעשל ,װאָס האָט זיך ארומגע-
דרייט אין שטוב ,װי א פרעמדע ,ניט צורירנדיק זיך צו קיין שום אר-
בעט --- ,איז פּאָשעט געווען ?זי", ,די פארזעעניש", ,די פּאצעצע" ,דער
;,טרייסט אין קאַשעק" ,װי די װויַבער פון אונדזער גאס האָבן זי בא-
קרוינט ,אָדער די ,פּיגאליצע" ,װוי איך האָב איר באלד פון אָנהײיב א
|
נאָמען געגעבן.
מוירע געהאט האָב איך פאר איר קיין האָר ניט .גיכער האָט זי מוירע
געהאט פאר מיר ,דעם פעסטן ,ברענענדיקן יינגל ,װאָס ק,יין זאך איז
פאר אים ניט צו קליין" ,נאָר איצט ,אז די מומע ליבע האָט מיר אונטער-
געזאָגט א דערקלערונג פאר מײַן אנטלויפן פון דער היים ,האָב איך גלײַך
פארשטאנען ,אז אויב איך װעל ניט אויסנוצן די גינסטיקע געלעגנהײַט.
צו געווינען אף מײַן זײַט דעם פעטער נאפּטאָלע ,קאָן ער הייסן שפּא"
נען א פערד און אָפּשיקן מיך אף א פור מיט א גלעקל צוריק אחהיים...
דעם פעטערס פארחער און דער מומעס וייכע רייד און איר שוואכע,
קרענקלעכע שטים האָבן נאָך דערצו דערװועקט אין מיר ראכמאָנעס צו
זיך אליין ,דעם עלנטן יאָסעם ,װאָס װערט ,נעבעך ,פארפאָלגט פון א
בייזער שטיפמוטער ,א גיפטיקער שלאנג,.
 -איך קאָן מער אין שטוב ניט זײַן ,זי מאכט מיר דעם טויט ,גיטניט עסן ,שלאָגט מיך,.
|
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יאָרן! נו ,נו ,זשאמעלע ,עס זיך ניט אָפּ דאָס הארץ .װועסט זײַן דערװײַל
בא אונדז,
 -נו ,זאָל שוין זײַן גענוג!  --האָט דער פעטער מיט געמאכטערשטרענגקײַט זיך א בייזער געטאָן -- .גיב אים בעסער עסן גיב אים ,ער
מוז אוואדע זײַן הונגעריק פון וועג ,דער פּעשעכאָד דײַנער!
 --שא ,דער טאטע ווייסט כאָטש ,אז דו ביסט אוועק צו אונדז? --האָט לייוויק ,א באָכער מיט א גריבל אין באק ,א זייכער פון א געהאק-
טער וװוונד ,מיטאמאָל זיך דערמאַנט,
מײַן שווייגן און מײַנע אראָפּגעלאָזטע אויגן האָבן געענטפערט פאר
מיר,
 -אזיזוי!  --האָט דער פעטער נאפּטאָלע געקראצט אין זײַן רויט-גראַװולעכער באָרד --- .אזוי ,ביסטו ,הייסט עס ,א בוירייעך ,אוועק ,לאָ-
מיר זאָגן ,פון דער היים אָן א זײַגעזונט ,א מיעסע מיי-סע-ע!.
 --שא ,שא ,קיין בייז ניט!  --האָט די מומע ווידעראמאָל גענומעןמיך אונטער איר שוץ -- .װועסט זונטיק ,מירצעשעם ,זײַן אין שטאָט,
װועסטו זאָגן כאימען ,אז ער איז בא אונדז,
 -בעהיימע! און ביז זונטיק? ער'ט דאָרטן ניט וויסן װאָס איבער"צוקלערן ט'ער דאָך ניט וויסן ,כאיִם,
 -זע ,וי ער זאָרגט זיך עס א ביסל פאר דעם געטרײַען שװאָגערזיינעם!  ---האָט שוין דער מומען פארדראָסן -- .אז כאים װאָלט אזוי
געזאָרגט פאר די יעסוימים ,װי דו פאר אים ,װאָלט ער ניט אריינגענוד
מען אין שטוב אזא פּאסקודסטווע- .
( -פונדעסטוועגן דארף מען אים נאָך הײַנט צושיקן א צעטעלע מיטכוועדערן -- ,האָט דער פעטער באשלאָסן,
 -שיק יאָ ,שיק ניט ,טו ,װוי דו װוילסט ,נאָר דאָס ייִנגל לאָז צורו.קום ,זשאמעלע ,אין שטוב ארײיַן ,װעל איך דיר געבן עפּעס איבערבײיסן.
|
ביז וועטשערע איז נאָך לאנג צו ווארטן,
אין עטלעכע מינוט ארום בין איך שוין געזעסן איבער א ליימענער
שיסל הייסע קארטאָפּל מיט קאלטער זויערמילך ,פארװײַסט פון מיין
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קאַװועד וועגן מיט א פּאָר לעפל סמעטענע,
בײַסן אף דער רײַזע ארום דער וועלט,

און געגעסן מײַן ערשטן אָנ"

יעדן צווייטן טאָג פירט דער פעטער נאפּטאָלע אָדער איינער פון
זײַנע זין מילכיקס אין שטאָט ארײַן ,און יעדן .טאָג זאָגט אָן דורך זי
דער טאטע ,איך זאָל קומען אהייםי.
דער טאטע ט'געזאָגט, :גענוג דיר גאריש צו מאכן זיך ,צײַט קומען
אהיים און נעמען זיך פאר עפּעס" -- ,גיבן זיי מיר יעדעס מאָל אָפּ
|
גרוסן פון אים,
אָבער די מומע ליבע מאכט זיך פון די אָנזאָגן ניט וויסנדיק,
 -א קלײניקײַט ,די היים ,װאָס ער האָט דאָרטןף נישקאָשע ,ער'טנאָך באווייזן אָנבידעווען זיך בא דער פארזעעניש .פון שקאָלע איז ער
דאָך איצט סייוויסיי פריי ,טאָ זאָל ער זײַן בא אונדז איבערן זומער,
 -ער איז אזוי אויך א גרויסער שייגעץ ,װילסטו ,ער זאָל װוערן נאָךא גרעסערער ,װאָס?  ---איז דער פעטער ניט צופרידן ,װאָס זי צעלאָזט
מיך,
 --טשעפּע זיך אָפּעט ,איך בעט דיך!  --פארלירט די מומע דאָסגעדולד -- .זע ,סארא פּאָנעם דאָס ייַנגל האָט .ער איז דאָך בא איר גע-
װאָרן א האלבער ,בא דער קאסאָקער פּאצעצע ,וי איז מיר! לאָז אים
כאָטש א קאפּ צו-זיך קומען,
איך מאך א ראכמאָנעס-פּאָנעם :זאָל טאקע דער פעטער זען; ,סארא
פּאָנעם איך האָב*...
| אָבער דער פעטער נאפּטאָלע זעט ניט ,אָדער ער וויל דאָס ניט זען,
 -זע ,ליבע ,דו מאכסט א טעל פון דעם באָכער!  ---װאָרנט ער זי. -גישקאָשע ,נישקאָשע ,ניט ערגער אף מײַנע קינדער געזאָגט גע-װאָרף?  --ווינטשט זיך די מומע --- .װעסט זען ,סארא לײַט ער'ט נאָך,
מירצעשעם ,זײַן,
מײַן הארץ איז פול מיט דאנקבארקייט צו דער גוטהארציקער מומע,
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אהיים! װאָסער היים! איך בין איצט ניט צוועלף ,נאָר צוועלף טויזנט
ווערסט װײַט פון דער היים .מײַנע לערער ,מײַנע כאוויירים ,אונדזער
שטוב ,די פּיגאליצע  --אלץ ,מיט װאָס איך האָב געלעבט ביזן אנטלויפן
פון דער היים ,איז מאָדנע גיך ,גיכער ,וי איך האָב זיך געקאַנט פאָר-
שטעלן ,אָפּנעבלאקירט געװאָרן .ווען ניט דעם טאטנס אָנזאָגן ,װאָלט איך
אפילע פארגעסן ,אז איך האָב אמאָל געהאט אן אנדער היים..
איך בין מיט לײַב און לעבן אין דער נײַער וועלט .איך קאָן שוין
אונטערשיידן ווייץ פון קאָרן ,גערשטן פון האָבער ,קלעווער-צוויט איז
שוין פאר מיר מער ניט פויגלמילך ,און גריקע אין בלי קאָן שוין פאר
מיר מער ניט גילטן ,װי א פעלד ,אף וועלכן עס וואקסט סמעטענע ,װי
ס'האָט זיך די ערשטע צײַט געכאָכמעט מײַן שוועסטערקינד יויסעף ,אָט
דער ,װאָס שנײַדט זיך אף א שטאָטיקן,
א באָרװעסער ,די מײַטקעס פארקאשערט העכער די קני ,דעם קאָל-
נער פון העמד צעשפּיליעט ,די ארבל פארשארצט איבער די עלנבויגנס,
טראָג איך זיך איבער דער דאָרפישער זאמדיקער גאס ,איבער פעלדער
|
און לאַנקעס ,פארקלייב זיך טיף אין וואלד,
דאָס זײַנען ,פארשטייט זיך ,ניט די פעלדער פון די בראנטשיצער
פּויערים און ניט דעם בראנטשיצער פּאָרעצס וואלד ,װוּ קאָמארן און
האָזן זײַנען די איינציקע ווילדע כײיעס --- ,דאָס זייַנען די פּרעריעס פון
אינדיאנא און מינעסאָטא און די אומבארירטע אורוועלדער פון קאנאדע...
איך בין ניט איך ,און יודקע איז ניט יודקע .מיר זײַנען קאָװבאָיעס ,װאָס
|
צוימען ווילדע פערד אף די ראנטשעס פון צאָפן-אמעריקע.
ארופגעװאָרפן זעק אף די דארע רוקנס פון אונדזערע ,מוסטאנגען",
די טרוקענע ביינער זייערע זאָלן אונדז ניט אָנרײַבן די געזעסן-- ,
טראָגן מיר זיך אין פולן גאלאָפּ צום װיהאָן  ---היי ,היי!..
באנאכט פאָרן מיר פּאשען די פערד אין וואלד,
די קעשענעס ,פול אָנגעשטאָפּט מיט רויע קארטאָפּל ,רײַטן מיר פּא-
װאָלינקע דורכן וואלד אױיסשפּירן א לאגער פון רויטהויטיקע .אין וואלד
איז רעכט טונקל .א װײַסלעכער נעפּל הענגט צוישן די ביימער .אלע
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וויילע קומט אונדז אויס אָנצובייגן די קעפּ ,די פײַכטע צווייגן זאָלן אונדו
ניט שמייסן איבער די פענעמער .גאנצע כמארעס מאָסקיטן טראָגן זיך
אין א געווירבל איבער אונדזערע קעפּ ,אָנפילנדיק דעם וואלד מיט אייג-
טאָניקער פישטשעריי ...שטיל דערנעענטערן מיר זיך צו א גרינער לאָנ-
קע .װי קולטיאפּקעס פון אָפּנעהאקטע פיס ,טאַרטשען דאָ און דאָרט
שווארץ-געװאָרענע פּניאָקעס פוֹן אָפּגעזעגטע ביימער .וי אויסגעהאקט
פון שטיין ,זעען אויס די איינצלנע דעמבן אין דער העלער לעװאַנע-שײיַן
אף דער לאָנקע :ניט א צװײַג רירט זיך אף זיי ,ניט א בלעטל באװועגט
רוקענע צווייגן ליגן אויסגע-
זיך .ארום א טרעשטשענדיקן פּײַער פטון
צויגן טונקעלע פיגורן .בלויז די פּענעמער זייערע זײַנען קופּער-רויט
פונעם אָפּשײַן פון פײַער ,און אין די אויגן שפּיגלען זיך אָפּ די פלאמען..
פון דער פינצטערניש פון וואלד דערטראָגט זיך דאָס טופּען פון געפעג-
טעטע פערד .יודקע פענטעט אונדזערע פערד און לאָזט זיי אוועק .ער
גיט א װאָרף א זאק לעבן פײיער ,ציט זיך אויס אף אים און געמט שטופּן
:
|
קארטאָפל אין הייסן פּריסעק,
איך בין ניט אין בראנטשיצער וואלד ,נאָר אין די דושונגלס פון
דאָרעם-אמעריקע .ארום פײיער ליגן ניט פעדקע ,און וואנקע ,און פּעט-
רושקע ,און גאוורילקע ,נאָר מעקסיקאנער יעגער אָדער רויבער .און
עפשער איז עס א לאנער פון די ערשטע איבערוואנדערער קיין אמערי" -
קע ,װאָס זײַנען אראָפּנעקומען מיט דער ערשטער זעגלשיף ,מייפלאו"
ער"? דער אויסוואל איז גרויס,,,
דער זומער איז דערװײַל ניט געשטאנען אף אן אָרט .די זאנגען זיי-
נען געוואקסן אלץ העכער ,אָנגעגאָסן זיך אלץ פולער .ווייץ האָט זיך
אױיסגעפּוצט אין גאָלד ,פּויערים האָבן שוין געשניטן קאָרן פון די פעל-
דער ,און דער פעטער נאפטאָלע האָט ,קומענדיק יעדן צווייטן טאָג פון
שטאָט ,גענומען ברענגען  --דאָס א טיכל פאר זײַן באסיעכידע ,דאָס
נײַע היטלעך פאר די יינגלעך ,דאָס א טײַטשכומעש פאר דער מומש
ליבע  ---אלץ סימאָנים ,אז די יאָמים-נױיראָיִם דערנעענטערן זיך ,און
דאן ...דאן װועט ער ,צוזאמען מיט זײַן קרענקלעכער ווייב ,מיט זיין גע"
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דיכט-פארקנאָטענער טאָכטער ,מיט זײַנע פינף באָנים ,מיט זײַנע פערד
און לאָשעקלעך און מיט זײַן קודלאטן הונט ,אָפּפירן אין שטאָט אויך
מיך  ---דעם דרייסטן קאָוובאָיי,
אָבער ניין ,דאָס װועט ניט געשען! צוזאמען מיט וואסקע לאָפּוך װעלן
מיר אנטלויפן קיין זאנזיבאר ,נאָך איידער דער פעטער ,װאָס איז גאָר
ניט מײַן פעטער ,נאָר א הױיפּט פון א פיינטלעכן שייוועט ,װועט מיך נע-
מען געפאנגען,

|

|

וואסקע לאָפּוך איז געווען א גליקלעכע באגעגעניש אף מײַן רײיזע
ארום דער וועלט,
באקאנט האָב איך זיך מיט אים אף א געוויינלעכן און דאָך װוונדער-
לעכן אויפן,
ווען דאָבע דעם פעטער נאפּטאָלעס גייט אין הויף מעלקן די בעהיי-
מעס פון זייער פּאכט ,נעמט זי מיך אָפט מיט ,אין הויף איז פאראן װאָס
צו זען ,דאָס גרויסע פריצישע הויז מיט די מעזאָנינען ,מיט די קײַלעכ-
דיקע ווייסע זײַלן ,מיט די ברייטע טרעפּ ,מיט די קאָלירטע שויבן אין
דער גלעזערנער וועראנדע ,װאָס האָט זיך געצויגן לענגויס דעם גאנצן
הויז ,די בונטע ,פילפארביקע ,דופטנדיקע בלומען פאר דער וועראנדע,
די גרויסע זילבערנע קוילן אף װײַסע זײַלכלעך ,אין וועלכע אלץ שפּיגלט
זיך אָפּ קאפּויר ,די גאָלדיזאמדיקע סטעזשקעס צװישן די בלומען-
בייטן  ---דאָס אלץ האָט מיר אויסגעזען װי א צויבער-פאלאץ .אזוי
דארפן אוואדע אויסזען די פּאלאצן ,אין וועלכע עס װוינען די מאהא-
ראדזשעס אין אינדיע און די רײַכע פּלאנטאטאָרס אין דאָרעם-אמע-
|
ריקע...
איינמאָל ,ווען איך בין געשטאנען לעבן פי-שטאל און פוגװײַטן בא-
װוּנדערט די פּראכט און שײינקײַט פונעם פּריציש-מאהאראדזשישן פּא-
לאץ ,האָב איך פאר זיך דערזען א װוונדערלעכע וויזיע :דורך די אָפענע
טירן פון די פּריצישע פּאָקאָיעס האָט אף דער וועראנדע מיט די קאָ-
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לירטע שײַבלעך ארויסגעשוועבט א בלאָנד מאלעכל  ---גאָלע מוסלין,
בלויע בענדער און בלאַנדע לאָקן,
אין העל-בלויע קורצע זעקלעך און אין א װײַס ,פײַכט קליידעלע
האָט דאָס מאלעכל געשװעבט איבער דער וועראנדע  --אָט-אָט צע"
שפּרייט עס די פליגלען און פליט אוועק,
 -אוי ,דאָבע ,זע!  --האָב איך אן אנציקטער אויסגעשריען אָנ-|
|
װײַזנדיק מיט דער האנט אפן מאלעכל,
דאָבע האָט אופגעהויבן דעם קאָפּ פונעם מילך-שעפל ,א קוק געטאָן
אין דער ריכטונג פון מײַן האנט און גלייכגילטיק א זאָג געטאַן
 -דאָס איז די פּאניענקע וואנדא .צען יאָר איז איר ניט לאנג גע-װאָרן,
און צוריק גענומען מעלקן ,װוי דאָס װאָלט געווען ניט א פּרעכטיק
|
מאלעכל ,נאָר עפּעס א דאָרפיש שיקסל,
ווער ווייסט ,װי לאנג איך װאָלט נאָך אזוי געשטאנען און מיט אן
אָפן מויל געגאפט אפן בלאַנדן מאלעכל ,ווען איך דערזע ניט עטװאָס
אזוינס ,באם אָנבליק פון וועלכן מײַן הארץ האָט א צאפל געטאָן פון
אנציקונג און פרייד; א פּויערש יינגל פון מײַן עלטער ,מיט א געדיכט
באשפּרענקלט פּאָנעם און מיט א קוטשמע טונקל-רויטע האָר האָט ארויט-
געפירט פון סטאָדאָלע ,װאָס קעגניבער דער קו-שטאל ,א װוּנדערלעך
שאָקאָלאד-פארביק פערדל  --א קליינס ,אף קורצע פיסלעך ,מיט א קליין
קעפּל ,מיט פּיצינקע אָנגעשפּיצטע אויערלעך ,מיט א קורץ-אָפּגעשױירע-
נער הריווע ,װאָס איז װי א בארשט געשטאנען אף זײַן קורצן דיקלעכן
נאקן -- ,אן עכט שפּילצײיג-פערדל ,נאָר א לעבעדיקס- ,
די קאָמישע קורצע טשאָלקע אף זײַן װײַס-געפלעקטן שטערן און
דער לאנגער ,לאנגער עק  --ביז צו די סאמע טלאָען  --האָט דערמאָנט
אָן עפּעס א קליין מיידעלע ,װאָס האָט אף זיך אָנגעהאנגען דער מאמעס
א קלייד ניט נאָך איר מאָס .קאָמיש און מילד!
אזעלכע פערדלעך זעען יינגלעך איין מאָל אין א יויוול אין צירק,
אזא פערדל איז דער טרוים און באגער פון יעדן יינגל,
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כֿאָטש דאָס פערדל האָט געשפּרײַזט רויק און געהאָרכזאם ,װי א
קעצל ,האָט אים דאָס ייִנגל געפירט ,פּונקט װי אלטע קאָניוכעס פירן
הייסבלוטיקע נאָראָװויסטע פּערד :איין האנט הארט באם מונדשטוק ,אין
דער צווייטער  ---דאָס צײַמל ,און דער גאנצער קערפּער אָפּגעװאָרפן
אהינטער  --קוים-קוים װאָס ער האלט אײַן דעם הייסבלוטיקן אָגער..
מיט איין שפּרונג בין איך געווען לעבן ייִנגל,
 --אוי ,סארא פערדעלע! -א פערדעלע!  --דאָס ייִנגל האָט אף מיר געװאָרפן א שפּאָטישןבליק -- .ס'איז א פּאָני ,ניט קיין פער-דעלע .א שאָטלענדישע פּאָני .נעלי
רופט מען זי ,און דו  --אפערדעלע ...וועמעס ביסטו?
 -איך בין פון שטאָט, -א שטאָטישער?  --זײַנע בלוי-גרויע אויגן האָבן מיך שנעל אמעסט אָפּ געגעבן -- .קערסט אוואדע גיין אין שול?
 --וי דען? אין פערטן קלאס גאָראָדסקאִיע. -איש טי!  ---אין זײַן שטים איז געווען אי װוּנדער ,אי רעספּעקט,אי קינע -- .ביסט געוויס גוט גראמאָטנע?

|

|
 -כ'זאָג דאָך דיר :אין פערטן קלאס...וואסקע האָט אָפּגעלאָזט דאָס צײַמל און איז ארײַנגעפאָרן מיט אלע
פינף פינגער אין דער געדיכטער קוטשמע האָר,
 -עך ,ס'מוז זײַן גוט צו קענען לייענען און שרײיבן!װאָס מיר לייענען ,ווער מיר שרײַבן -- ,מיך האָט אינטערעסירט
נעלי! כ'װאָלט אוועקגעגעבן מײַן גאנצע טוירע פון אלע פיר קלאסן פאר
איין אזא פערדל ,כאָטש איין מאָל דורכפאָרן זיך אף אים,
 -אוי ,אוי ,סארא פערדעלע ....סארא פּאָני ,מיין איך .אן עמעסעקארטינקע!  ---בין איך אלץ מער אריין אין היספּײַלעס -- .וועמעס איז
עס ,דײַנס?
אין דעם ייִנגלס בליק איז געווען אזויפיל שפּאָט ,וי כ'װואָלט געזאָגט
עפּעס אן אויסערגעוויינלעך ווילדע זאך,
|
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 ---דיי-נס!

נו ,געזאָגט!

ס'איז

דען א פּערש

פערדל?

ס'איז

דער

פֿאניענקע וואנדעס פּאָני .דעם פּאנס א מאטאָנע צו איר צעניאָריקן גע-
בורטסטאָג .אזש פון שאָטלאנד אראָפּגעבראכט ,א לאנד אזא { אף יענער
זײַט יאם ,און ער זאָגט דיר  ---דײַ"גס?,,
געלין האָט ,אפּאָנעם ,דערעסן צו שטיין אף איין אָרט און הערן וועגן
זיך א שמועס ,װאָס קערט איר ניט אָן ,האָט זי לאנג ניט געטראכט און
גענומען שפּרײַזן װײַטער אף אירע קורצע פיסלעך ,וי זי װאָלט געזאָגט;
,וי לאנג װעט איר נאָך שטיין און פּלױידערן? מיך האָט מען ארויסגע-
פירט דורכלופטערן זיך ,על איך מיר שפּאצירן".
אָבער דאָס ייִנגל האָט נאָך ,אפּאָנעם ,געדארפט קלאָר מאכן עפעס
וויכטיקס ,האָט ער אָפּגנעשטעלט דאָס פערדל;
 --שטיי ,נעלי ,איך האָב פאר דיר עפּעס,א גרונטעווע געטאָן אין די טיפע קעשענעס פון די גראָבלײַװונטענע
פּליודערן ,ארויסגענומען א שטיקל צוקער און דערלאנגט נעלין,
מיט פּײַכטע ליפּן האָט נעלי אראָפּגעלעקט דאָס שטיקל צוקער פון
זײַן דלאָניע און ,אָנבײיננדיק דאָס קעפּל ,א טאָרכע געטאָן דאָס ייִנגל אין
אקסל ,וי זי װאָלט העפלעך אָפּגעדאנקט פארן קיבעד און געבעטן נאָך.
דערוף האָט דאָס ייַנגל איר נאָר געענטפערט מיט א גלעט איבערן
נאקן און א קער געטאָן זיך צו מיר;
 -ס'איז עפּעס שווער אויסצולערנען זיך לייענען און שרייבן? -א האָר אויך ניט .לאָז מיך זיך דורכפאָרן אף דער פּאָני ,לערןאיך דיך אויס לייענען און שרייבן  ---איינס און צוויי,
דעם ייַנגלס אויגן האָבן זיך צעשיינט;
 -ניין ,טאקע? גוט ,וועסט פאָרן,נאָר באלד האָט ער זיך א כאפּ געטאָן,
 -אף נעלין קאָן איך ניט .אף אן אנדער פערד ,אויב דו ווילסט, --ניין ,אף נעלין? -כ'זאָג דיר דאָך ,מע קאָן ניט! אויסער דער פּאניענקע האָט נעלי248

קיינמאָל אף זיך קיינעם ניט געטראָגן .זי װעט גלײַך דערפילן א פרעמדן

אפן רוקן .זי וועט דיך אראָפּווארפן,
 --נו ,יאָ ,אראָפּווארפן! כ'זע ניט ,אז זי איז א רוֹיִקע ,װאָס? -איך זאָג דיר דען ,אז זי איז א נאָראָװויסטע? אוואדע א רויקע.אָבער מע קאָן ניט ,זי װעט קאפּריזעווען .א ונל איז נאָך קײינמאָל אף
איר רוקן ניט געזעסן .פארשטייסט? -
מע קאָן ניט זאָגן ,אז איך האָב פארשטאנען ,נאָר איך בין ,פונדעסט-
וועגן ,איינגעגאנגען.
 -נו ,גוט .זאָל זײַן אף אן אנדער פערד .װי רופט מען דיך? --וואסקא .וואסקא לאָפּוך .איך בין אונטערן קאָניוך אנטאָן .דערפּידקאָניוך --- ,האָט ער זיך וואזשנע פאָרגעשטעלט -- ,און דיך װוי רופט
מען?
 -זיאמקא,און אזוי איז עס געבליבן; איך װעל לערנען וואסקען לייענען און
שרייבן; ,און די ציפערן אויך" ,און ער מיך  ---רײַטן,

וואסקע האָט אפילע דעם אלעפבייס ניט געװוּסט ,נאָר דאָס ,װאָס ער
האָט געקענט און געװוּסט ,האָט מיר אויסגעזען אָן אן ערעך וויכטיקער,
וי קענען לייענען און שרײיבן .שוין דאָס אליין ,װאָס וואסקע האָט גע
װוּסט וועגן פערד ,האָט איבערגעווויגן אלץ ,װאָס איך האָב געלערנט פון
אלע מיינע ראביייִם און לערער,
וואסקע האָט אָפּגעהיט א צײַט ,ווען אנטאָן ,דער עלטערער קאָניוך,
איז אין סטאניע ניט געווען ,און האָט פאר מיר פאָרגעשטעלט דעם פּאן
בראנטשיצקיס גאנצע נאָבעלע מישפּאָכע פערד :דעם פּאנס רײַט-פערד
דעמאָן  --א ריינבלוטיקן יונגן ;אראב" אף דינע ,אָדערדיקע פיס ,מיט
א הויכן ,שטאָלצן האלדז ,אן אויסגעבויגענעם ,װוי דער גריף פון עפּעס
אן אומבאװוּסטן מוזיקאלישן אינסטרומענט; דער פּריצטעס רײַט-פערד
לעדי  --א ברוין-רויטלעכע ;ענגלענדערן" מיט אן אײַנגעצױגענעם
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בויך ,װי בא א יאגד-הונט ,מיט טרוקענע פיס ,פארבינטעװועטע מיט
געלע בינטן ,מיט א לאנגער שמאָלער מאָרדע ,װי בא א פארזעסענער
מויד ,און מיט א קולטיאפּקע אָנשטאָט אן עק :דריי ,אָרלאָווצעס* ,אלע
וי איין מאמע װאָלט זיי געהאט :גרויע ,אין שווארצע עפּל ,מיט מעכטיקע
העלדזער ,מיט געדיכטע הריוועס און לאנגע עקן  --די עמעסע פייער-
דיקע רוסישע טראַיקע,
נאָר באזונדערס האָט ער זיך בארימט מיט דעם פּאניטש סטאסיקס
ארגאמאק ,וויכר" ,װאָס װעט ,אויסער אנטאַנען און דעם פּאניטש ; ---ער
איז א קאוואלעריסט"  ---ניט צולאָזן צוֹ זיך ,אפילע דעם סאמע גובער-
נאטאָר" --- ,אלץ פערד פון ריינע בלוטן און גרויס ייִכעס ,װי וואסקע
האָט געװוסט צו דערציילן ,אָנגעבנדיק די נעמען פון זייערע טאטע-
מאמעס און דעם הויכן פּרײַז ,װאָס מע האָט פאר יעדן פערד באצאָלט,
צוגיין נאָענט צו די פערד האָט וואסקע גיט געלאָזט,
 -סי דיר ניט א פּויערשע קליאטשע ,װאָס יעדער קאָן צוגיין אוןאריינקוקן איר אין די ציין --- ,האָט וואסקע שטאַלץ מיר דערקלערט-- ,
א ריינבלוטיקער פערד װעט דיר אבי-וועמען ניט צולאָזן צוֹ זיך,..
|
 -אוּן דיך לאָזן זיי צו? -איך בין דאָך דער פּידקאָניוך?  --האָט וואסקע וואזשנע א זאָג|
געטאַן.
 -אנו ,גיי צו זיי צו -- ,האָב איך געװאָלט אױספּרוּוון וואסקען,וואסקע האָט אף מיר שטרענג א קוק געטאַן;:
 -דוֹ זעסט ניט ,אז זיי עסן איצט?!= נו ,איז װאָס?
 -עך ,בראטאָק ,איך זע ,אז דו ביסט א שטאָטישער .א פערד איןדיר ניט קיין מענטש .א פערד ,אז ער עסט  ---א ריינבלוטיקער פערד --
האָט פיינט ,אז מע שטערט אים,
די פערד ,יעדערער אין אן אָפּנעצאמט אָרט ,אף א ריינעם הילצער-
נעם דיל ,זיַינען געשטאנען און לאנגזאם געקייט האָבער פון די מול-
טערס ,פון צײַט צו צײַט האָט א פערד א קער געטאָן א בלוט-פארלאָפן
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אויג ,װי ער װאָלט געקוקט ,ווער שטערט עס אים דאָ צו עסן רויק זײַן
|
|
מאָלצײַט,
 --זיי מוזן שוין אוואדע זײַן זאט .זע ,װוי פויל זיי עסן --- ,האָב איךאָנגעויזן וואסקען,
 --זיי הייבן ערשט אָן עסן ,און דו זאָגסט  ---זאט, --פארװאָס זשע עסן זיי אזוי פויל? מינאסטאם איבערגעזצטיקט? -א פערד איז דיר ניט קיין פּױיער --- ,האָט וואסקע דערקלערט-- ,א פערד ,װוי הונגעריק עס זאָל ניט זײַן ,װעט עס דיר קיינמאָל ניט עסן
איילנדיק ,זשעדנע .א פערד  --אלציינס ,דעמאָן זײַן פּאָרציע האָבער,
צי א פויערשע קליאטשע איר סיטשקע  --װעט דיר שטענדיק עסן
רויק ,געלאסן ,ריין און ציכטיק .און װעט דיר קײינמאָל ניט עסן מער,
וויפל עס דארף ,און דו זאָגסט איבערגעזעטיקט .יאָ ,ברודערקע ,א פערד
איז דיר ניט קיין מענטש .א פערד איז בעטעווע איידל..
 -דו מיינסט ,דער פּאן האָט געבראכט צו פירן דעמאָנען אָדער לע-דין און שוין ,פארטיק :אוועקגעזעצט זיך און  ---הײַדא!  ---האָט וואסקע
װײַטער דערקלערט מיר די טעווע פון פערד --- .ניין ,בראטאָק ,ס'האָט
גענומען װאָכן און כאדאָשים ,ביז איך מיט אנטאָנען האָבן זיי אײַנגע-
בראָכן אונטערן זאָטל,
וואסקע איז גוואלדיק אויסגעוואקסן אין מײַנע אויגן :ער ברעכט איין
ריינבלוטיקע פערד גאָר װי די קאָװבאָיעס אף די ראנטשעס פון אמע-
|
|
ריקע!..
 -אוי ,באווייז מיר ,װי מע ברעכט אײַן פערד!  --האָב איך גע-|
צאפּלט,
 -קום מאָרגן גאנצפרי ,װועסטו זען ,װי איך מיט אנטאָנען פירן דיפערד אפן קאָרד --- ,האָט מיך וואסקע איינגעלאדן.
אף מאָרגן מיט זון-אופגאנג בין איך געווען אין הויף .איך האָב געזען,
וי אנטאָן פירט ארויס פון סטאָדאָלע איין פערד נאָכן צווייטן און פירט
זיי ארום און ארום איבער א מיט זאמד און גראווי באשאָטענעם פּלאץ
הינטער דער סטאניע .אז א פערד האָט זיך פארקאפּריזעװעט ,האָט אים
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אנטאָן געגלעט איבערן האלדז און רוקן און גערעדט צו אים ,וי מע
רעדט צו א פאראקשנט ייַנגל :שטרענג ,אָבער פאָטערלעך,
 -כאװאָלט ער אים דערלאנגט ,װאָלט ער בא אים געגאנגען --האָכ איך געייצעט וואסקען.
וואסקע האָט אף מיר א קוק געטאָן ,װוי אף א פּערעאָדאָם,
 -איידעלע פערד זײַנען דיר ניט קיין פּויערים ,װאָס אָט האקט מעןזיך איינער דעם אנדערן אין די מאָרדעס און אָט טרינקט מען שוין איניי-
נעם בראנפן .ניין ,ברודערקע ,א ראסעווער פערד איז דיר שטאָלצער פון
א פאניענקע און קאפּריזנער אויכעט .ניט װאָס א קלאפּ  --א צו הויכן
געשריי קאָן ער ניט פארליידן ..,װאָס דארף מען א גרעסערן גאזלען וי
אנטאָן?  --האָט וואסקע מיר שטיל אײַנגערוימט --- .װוי נאָר עפּעס ניט
אזוי ,איז גלײַך גיט ער דיר א כמאל אין די ציין ,א פליק פאר די האָר,
אָבער מיט די פערד  --ני ,ני! זעסט דאָך :א פינגער לייגט ער אף זי
ניט ארוף ,נאָר מיט גוטן ,מיט געדולד ,מיט ווייכע רייד .יאָ ,בראטאָק,
א פערד איז דיר ניט קיין מענטש ,א פערד האָט ליב לאסקע..
זען ,װי ער מיט אנטאַנען ברעכן אײַן פערד ,איז מיר ניט אויסגע-
קומען .אלץ ,װאָס איך האָב געזען ,איז געווען ,װי אנטאָן ברעכט וואסקען
די ביינער ,ווען ער דערלאנגט אים ניט אזוי גיך צו דער האנט די
בארשט ,דעם עמער וואסער אָדער די שמאטע באם ריגיקן די פערד .נאָר
וואסקע איז דערפון ניט קלענער געװאָרן אין מײַנע אויגן,
לערנענדיק מיך רײַטן אף אן אלט פערד ,װאָס איז ;אמאָל געגאנגען
אונטערן פּאניטש" ,האָט וואסקע ניט אופגעהערט צו לייענען מיר לעק-
ציעס וועגן דעם ,וויאזוי מע דארף שאנעווען א פערד ,ויאזוי מע דארף
זיך מיט אים באגיין ,איבערכאזערנדיק ,קאָנטיק ,די טוירע ,װאָס אנטאָן
האָט אין אים אריינגעהאקט דורך דער פאטילניצע,
 -װאָס װועסטו טאָן --- ,האָט וואסקע מיט דער וואזשנעקײַט פון אןאלטן קאָניוך מיך פארהערט -- ,װען מע װעט דיך אװעקזעצן אף א
פערד  --אף א גוט פערד  --און מע װעט דיר זאָגן; :יאָג אין שטאָט און
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ברענג ,נו ...א רעפוע פון אפּטײק ,אָבער װאָס גיכער" .וי װועסטו רײַיטן
די צוועלף ווערסט צו דער שטאָט און דערנאָך צוריק?
דערהערט אזא פראגע ,האָב איך גאָר פארגעסן ,אז לערנענדיק זיך
רײַטן ,בין איך ניט איין מאָל אראָפּגעפאלן פון פערד און געבליבן ליגן
מיטן פּאָנעם אין שטוים .וועלנדיק ,כּאָטש אין װאָס-עס-איז ,זיך אויס-
גלײַכן מיט וואסקען ,האָב איך זיך א בארים געטאָן;
 -װאָס כ'וועל טאָן? כ'וועל א שפּרונג טאָן אין זאָטל ,א צי אויסמיטן אראפּניק איבערן פערד ,א ריב מיט די שפּאָרן אין די זײַטן און ---
פּאָשאָל ,און פּאָשאָל! אין איין שאָ בין איך דיר הין און צוריק,
 -נו אי דוראק!  ---האָט וואסקע גלײַך אפן אָרט אָפּגעפּאסקנט--- .;א צי אויס מיטן אראפּניק?, ,אין איין שאָ הין און צוריק!" קאָפּ יעלאָ-
װער! אזוי װעסטו ברענגען צוריק א פּייגער ,ניט קיין רעפוע פארן
קראנקן .אזעלכע רײַיטער ,װי דו ,דארפן רײַטן אף א בעזעם ,ניט אף א
פערד ...א גוטער רײַטער -- ,האָט ער אזש גענומען ריידן אף א באס,
באמיענדיק זיך נאָכצומאכן אנטאָנען --- ,א גוטער רײַטער ציט ניט אויס
איבער פערד מיט אראפּניקעס און לאָזט זיי ניט גלײַך פון אָרט אין
קאריער .דער איקער איז האלטן אין צוים זיך  --ניט דאָס פערד .וי דו
זאָלסט זיך ניט אײַלן ,לאָז דאָס פערד פריער אין א טראָט ,דערנאָך אין
א לײַכטן גאלאָפּ און ערשט ,ווען ער װעט זיך פאנאנדערווארעמען ,לאָז
אים אין פולן קאריער ,אי דאָס ניט דעם גאנצן ועג ,זאָלסט אים ניט
ברענגען א פארפּאליעטן ,אָן אָטעם .פארשטייסט? געקומען אף אן אָרט,
רייב אים גוט אָפּ ,וויש אים ארום ,פיר אים דורך ,ער זאָל זיך ביסלעם-
װײַז אָפּקילן ,דערנאָך טרינק אים אָן .עסן  --זאָל גאָט היטףת  --און
פאָר אפן זעלביקן שטייגער צוריק .אָט ווען דו װעסט ברענגען א רעפוע
פארן קראנקן און א פערד צוריק ...און ער זאָגט; :אין איין שאָ הין און
צוריק" .עך ,שטאָטישע!
וואסקע וייסט ניט נאָר אלץ ,װאָס ס'איז קעדיי צו ויסן ועגן
פערד -- ,ער ווייסט אלץ ,װאָס איך האָב ביז דאן ניט געװוּסט :ער ווייסט,
וועלכע שװאָמען זײַנען גיפטיקע און וועלכע ניט ,מיט וועלכע גראָזן און
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קרייטעכצער מע קאָן ,אין א נויט ,זיך דערנערן און וועלכע מע קאָן
צולייגן צו א װוּנד .ער ווייסט ,װי מע כאפּט פוקסן און האָזן ,װי צו טייטן
שלאנגען און יאשטשערקעס ,אים זיינען באקאנט אלע סטעזשקעלעך אין
וואלד ,ער ווייסט פון אלע קרעניצעס און סאזשלקעס ,פון אלע גריבער
און היילן .ער קאָן פאָרױיסזאָגן ,ווען ס'וועט רעגענען און ווען ס'וועט זײַן
א גוטער וועטער -- ,וואסקע ווייסט אלץ און קאָן אלץ,
אָט ,ווען איך האָב אים פאר א כאווער אף דער רײַזע ארום דער
וועלט! מיט אזא וואסקען װעסטו שוין אין ערגעץ ניט פארפאלן װערן!
מיט גרויס ברען שילדער איך פאר אים דאָס פרייע לעבן אין זאנזי"
באר ,די יאגד נאָך זעברעס און אנטילאָפּן ,דעם פאנג פון לייבן אין די
דזשונגלס פון אפריקע ,די רײַכטימער אין אינדיע ...איך צערייץ זײַן
אפּעטיט מיט די באנאנעס און קאָקאָס-ניס פון טאיטי און טאָקלאו און
רוף אים טיילן מיט מיר מיין רויב און מײַן רום,
צו מיין גרויס פרייד איז וואסקע גלײַך מאסקים צושטיין צו דער
רײַזע .ער וויל עסן קאָקאָס-ניס און באנאנעס .דער בויך פּוישט אים שוין
פון שטענדיק עסן גאָלע קארטאָפל און קארטאָפל ,ער וויל פארזוכן באנא-
נעס :זיי מוזן אוואדע זײַן געשמאק ,די באנאנעס ...ער וויל בלויז וויסן,
צי איז דאָרטן פאראן בייגל אויך .און צוקער ,יאָ ,צוקער .ער האָט זייער
0
האָלט צוקער,
 -כע ,צוקער! א באטרעף צוקער! מירן דאָך זײַן אין אינדיע אוןאף די האװײַער אינדולען .דאָרטן וואקסט צוקער אָט װי בא אונדז
טשערעט אף דער פאָסע ...ברעך אָפּ צוקערנעם טשערעט און עס ,באָטש
|
ביזקל דער בויך וועט דיר פּלאצן .כע!
וואסקע איז געפּלעפט,
 -צוקער וואקסט? אָט וי בא אונדז ,זאָגסטו ,טשערעט אף דער פאַ-סע? געהאקטער אָדער אין גאנצע קעפּ וואקסט ער ,דער צוקער?
איך האָב בלויז געװוּסט ,או אין אינדיע און אף די האװוײַער אינדזלען
וואקסט צוקער ,נאָר צי וואקסט ער אין קעפּ אָדער געהאקטער ,האָב איך
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אליין ניט געװוסט ,נאָר קעדיי ניט אָפּצוקילן וואסקען ,האָב איך .אים
פארזיכערט;
 -אי אזעלכער ,אי אזעלכער...וואסקעס פאנטאזיע איז צעהיצט ניט וייניקער װי מײַנע .ער איז
גרייט צו לאָזן זיך אין וועג ארײיַן כאָטש מאָרגן .נאָר מיט דער פּראק-
טישקייט פון א פּויערש ייִנגל האלט ער ,אז מע דארף זיך גוט צוגרייטן
צו אזא וועג :ערשטנס ,דארף מען אָנגרייטן א ביסל כארטש אפן װעג;
ביז מ'וועט נאָך קומען צו די באנאנעס מיט די קאָקאָס-ניס ,דארף מען
האָבן א ביסל סוכארעס און כאָטשבי ציבעלעס .צוקער א ביסל װאָלט
אויך צוניץ געקומען .ער הייסט מיר דערװײַל ברענגען אלע טאָג עט-
לעכע ריפטלעך ברויט ,װעט ער טריקענען אף דער זון סוכארעס .און
צוקער זאָל איך צו ביסלעך צושלעפּן פון דער מומעס צוקער-פּושקע ,צי-
בעלעס װעט ער שוין אליין פארזאָרגן .צווייטנס ,דארף מען זען קריגן
ערגעץ א שרויט-ביקס און א יעגערישן מעסער,
 -ניט װאָס א לייב ,א האָז װעסטו אָן א שרויט-ביקס ניט אוועק-לייגן --- ,זאָגט דער פּראקטישער וואסקע,
אוןן א יעגערשער מעסער איז אויך נייטיק .מאלע-װאָס עס מאכט
זיך .עפשער טרעפט מען זיך אין די אפריקאנער װעלדער פּאָנעם-צו-
פּאָנעם מיט א בער ...און ער װאָלט געראטן ,מיר זאָלן יודקען אויך מיט-
נעמען אין אונדזער קאָמפּאניע .אן איבעריקער מענטש שאט ניט אין אזא
וועג .וויבאלד צוקער וואקסט דאָרטן ,װעט קלעקן פאר אלעמען.
נאָר יודקע האָט קיין כיישעק ניט צו לאָזן זיך מיט אונדז אין אזא
װײַטן וועג.
ס'איז אזוי װײַט ,און ער דארף אינגיכן ווערן בארמיצווע .ווו װעט ער
| דאָרטן נעמען טפילן?
נו ,מיילע ,איז אָן יודקען .אבי וואסקע בלײַבט מיר געטרײי .מיט אזא
וואסקען וועלן מיר שוין אין ערגעץ ניט פארפאלן ווערן.
אָבער ,אפּאָנעם ,אז עס איז ניט באשערט געווען מיר בארימט צו
|
ווערן און וואסקען  ---צו עסן באנאנעס און קאָקאָס-ניס.
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אײינמאָל ,אין א סאָפזומערדיקן שאבעס-אינדערפרי ,סאמע ערעו
אונדזער לאָזן זיך אין וועג ארײַן ,ווען דעם פעטערס גאנץ הויזגעזינד
איז געזעסן ארום טיש און מיט ייִשוּװישן אפּעטיט געריבן דעם איינגע-
פּריעטן טשאָלנט  --גריקענע קאשע מיט בעבלעך --- ,האָט יויסעף ,אָט
דער ,װאָס האָט זיך געשניטן אף א שטאָטישן ,אָנגעשפּיצט די אויערן
און ,וי איינער ,װאָס ווייסט אלץ ,א זאָג געטאָן:
 -איך קאָן זיך װעטן ,אז דאָס פאָרט דער אוריאדניק זובילא .זײַןגלעקל,
מיט די לעפל האלב וועג צו די מײַלער ,האָבן אלע ארום טיש זיך
אָנגעהויבן צוהערן צום קלאנג פון גלעקל ,װאָס האָט זיך אלץ מער דער-
נעענטערט צו דער שטוב,
 -מע דארף ארויסגיין באגעגענען דעם דאָוועראכער -- ,האָט דערפעטער א זאָג געטאָן און זיך אופגעהויבן פון אָרט .די מומע איז ארויס
גלײַך נאָך אים,
מיר זײַנען אלע געבליבן אף די ערטער ,נאָר געגעסן האָט שוין
קיינער ניט ,װוי מע װאָלט געװאָלט איבערווארטן דעם אומגעריכטן גאסט,
 -דזשען דאָברענקי ,האָספּאָדין אוריאדניק!  ---האָט די מומע גע-נייגט זיך פאר אים און געשמייכלט מיט איר בלאסן שמייכל --. ,אין
שטוב ארײיַן זײַט זיך מאטריעך ,אָפּפרישן זיך מיט װאָס-עס-איז ,קיריל
פּעטראָװויטש,
 -ניין ,נאפּטאָלאָוונא ,מיר האָבן קיין צײַט ניט .כ'האָב זיך אָפּגע-שטעלט בלויז אף איין װײַלעטשקע :נאָר אָנפּױען דאָס פערד ,און מיר
פאָרן װײַטער .א סאך צו טאָן,
דער אוריאדניק איז אראָפּ פון זיַן רײַטװעגל און מיטן בייטש-
שטעקל גענומען אָפּקלאפּן דעם שטויב פון די כאַליעװעס,
 --זאָל דער האָספּאָדין אוריאדניק ניט באומרויקן זיך ,מיַן יינגלוועט שוין אָנטרינקען דאָס פערד .עפשער א ביסינקע פרישינקע היי אים
|
אונטערווארפן ,ביז איר וועט צובייסן?
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 -פּאָזשאלוסטא ,קיריל פּעטראָװיטש! א גלעזל בראנפן אָדער וויש-ניאָווקע ,אייגענע געשטעלטע .עפּעס צובייסן ,ס'איז דאָך היַנט בא אונדז
שאבעס ...ניט ברידזעט זיך ,קיריל פּעטראָװיטש -- ,האָט דער .פעטער
אונטערגעהאלטן דער מומעס איינלאדונג,
 -נו ,לאדנאָ ,מירן ארײַן אף איין מינוטעלע -- ,האָט דער אוריאד-ניק זיך געלאָזט איבעריידן,
די מינוטעלע האָט זיך פארצויגן אף א האלבער שאָ .דער אוריאדניק.
האָט געטרונקען בראנפן און װישניק און פארביסן מיט הערינג ,מיט
פּעטשא ,מיט כאלע און צימעס-פלייש .דער ניט-דערעסענער טשאָלנט
האָט געקילט אפן טיש ,נאָר קיינער האָט זיך ניט געפילט פריי צו עסן,
קאָלזמאן דער אָדן האלט נאָך באם פארבייסן,
 --ווער איז דאָס באָכערל?  ---האָט דער אוריאדניק ,אָנצילעװעגדיקזיך אין מיר מיט א געמארינירטער שװאָם אפן נאָפּל ,פון אײדלקײַט
| וועגן א פרעג געטאָן --- .דאכט זיך ,ניט פון דײַן שוירעש ,נאפּטאָלאָוונא?
צפּעס געדענק איך ניט ,איך זאָל אים פריער דאָ האָבן געזען בא דיר,
 -דאָס ייִנגעלע?  --האָט די מומע געזוכט צו פארקלענערן מיךאין דעם אוריאדניקס אויגן -- .מײַנער א פלעמעניקל ...א פארשטאָר-
בענער שוועסטערס  ---א ליכטיקן גאניידן זאָל זי האָבן!  ---א זונעלע ...א
בידנער יאָסעם ,נעבעך ...האָט אויסצושטיין פון א שטיפמאמע ,אָרעמינ-
|
|
קער!..
דער אוריאדניק האָט אראָפּגעשלונגען די גליטשיקע שװאָם ניט קיין.
צעקײַטע און הילכיק אָפּגעגרעפּצט,
 -טאק"ס ...שוין לאנג דאָ בא דיר? -ערשט נעכטן פארנאכט געקומען ..מאָרגן גאנצפרי ,מיט גאָטסהילף ,וועלן מיר אים צוריק אָפּפּירן אין שטוב --- ,האָט די מומע גלאט
אָפּגעזאָגט א טאָפּלטן ליגן,
דער אוריאדניק האָט אָפּגעװישט די דיקע װאָנצעס ,פריִער מיט דער
דלאַניע ,דערנאָך מיט דער צווייטער זײַט האנט ,איז אופגעשטאנען ,פאר-
צויגן דעם אָפּגעלאָזטן פּאסעק און א זאָג געטאָן:
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 --אָט װאָס ,נאפּטאָלאָוונא ,און דו ,נאפּטאָלע! איער פּלעמעניקל האָט

קיין רעכט ניט צו פארבלייבן אין דאָרף אפילע איין שאָ ..דאָס איז אײַך
באוווסט .זאקאָן ,ניט צו מאכף! ..פא זאקאַנו דארף איך צונויפשטעלן א
פּראָטאָקאָל און אים גליַך אָפּשיקן מיטן עטאפּ צום אָרט ,וו ער אין
צוגעשריבן ...מיט אנדערע װאָלט איך געטאָן ,װי דער געועץ שרייבט
פאָר .נאָר דיר ,נאפטאָלאָוונא ,אווואזשע איך ,ביסט א פראווילנע זשעג-
שטשינע ...אזוי ,אז נאָך היינט זֹאֵל ער פונדאנען גיט װערן .איר'יט מיך
פארשטאנען? נו ,און איצט וועלן מיר פאָרן װײַטער .א דאנק דיר ,נאפ-
טאָלאָוונא ,פארן קיבעד ,גוטע װישניאָווקע בא דיר .קאַנסט גוט צו"
גרייטן ...נו ,בלייבט מיר געזונט! פארגעסט ניט ,װאָס איך האָב אײַן
אָנגעזאָגט ...אויב איך על אף צוריקוועגס אים נאָך טרעפן דאָ ,על
איך מוזן האנדלען פּאָ זאקאָנו ..,נו ,זײַט מיר געזונט!
 -נאסן דעם קעלעוו עפּעס אין יאד ארײַן -- ,האָט דער פעטער.
איינגערוימט דער מומען,
 --שאבעס?  --האָט די מומע ניט געקאַנט קיין אייצע געבן זיך, -א פּאפּירענעם -- ,האָט דער פעטער געפונען אן אויסוועג,די מומע ליבע האָט זיך א פּאָרע געטאָן אין קאָמאָד און איז ארויס
נאָכן אוריאדניק .דורכן פענצטער װאָבן מיר געזען ,װי זי זעגנט זיף
מיטן ,,קעלעוו" פאר דער האנט ,וי מיט א דאָקטער ,בייס מע צאָלט אים
פאר א וויזיט,
|  ---מיך װאָלט ניט געארט ,נאפּטאָלאָוונא -- ,האָט דער אוריאדניק,
פארקוועטשנדיק דאָס פּאפּירל אין האנט ,פארזיכערט די מומע -- ,אָבער
דו קענסט דאָך אונדזער סטאנאָוואי פּריסטאוו .ער קאָן גראָד דורכפאָרן
און געפינען אים דאָ ,דאן װועט זײַן מיעס פאר אונדז ביידן .פאר דיר
מער וי פאר מיר .ס'איז רעכט ,ער זאָל דערפון מאכן א גאנצע דיעלע
און ארויסשיקן אײַך פון דאָוף .,א מעשוגענער זאקאָניק ..טאק שטאָ,
פארגעס ניט  --װאָס גיכער אָפּשיקן אים אהיים .זיי געזונט!
אוועקגעזעצט

זיך אפן רײַטװעגל,

און;
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א צי געטאָן

די רימענע

לייצעס

 -פשׂאָל ,װאָראָנאָי! -אלץ דײַנע אופטועכצן! --האָט דער פעטער באגעגנט די מומען--- .|
כ'האָב אָבער געזאָגט :גענוג דעם באָכער ארומצױאָגן פוסט-און-פאס,
שיק אים אָפּ אהיים,
 -אָן סאקאָנע --- ,איז די מומע ביז צום סאָף געבליבן מיר גע-טרײַ --- ,פארשטאָפּט דעם כאזער די הלאָטקע מיט א קערבל ,קאָן שוין
דאָס ייִנגל בלײַבן דאָ ביז ראָשעשאָנע ,מירצעשעם,
 --װאָדאָס?!דאָס איז געווען אזא ,װאָ-אָס" ,נאַך וועלכן אפילע די מומע ,װאָס
האָט געהאט גאָר א גרויסע דייע באם פעטער ,האָט ניט איינגעשטעלט
זיך צו פארהאלטן מיך לענגער,
;איר פארשפּאָרט זיך ארומצוקריגן איבער מִיר -- ,האָב איך פאר
זיך געטראכט --- ,נאָך א פּאָר טעג ,װעלן מיר מיט וואסקען שוין זײַן
װײיַט-װײַט פונדאנען".
אָכער איידער דער פעטער האָט נאָך פארענדיקט אָפּצודאװנען דעם
אומעטיקן שאבייסענאכטיקן מײַרעװ ,האָט ער שוין א זאָג געטאָן:
 --לייוויק ,נו ,אָ! ..סוסים ...מייכין לאדערעך -- ...שפּאנט ,הייסט עס,פערד און מאכט אים גרייט צום וועג,
און נאָך איידער זײַנע שפּיץ פינגער זײַנען אָפּנעטריקנט געװאָרן פון
דעם עפּל-קוואס ,אין וועלכן ער האָט זיי באנעצט בייסן האװודאָלע מאכן,
האָט מיך דער פעטער ארײַנגעזעצט אין בריטשקע און אין גרויס אײילע-
ניש ,אָפּגעפירט צוריק אחיים  --צום טאטן ,צו דער פּיגאליצע ,צו דער
פארהאסטער אוטשילישטשע ,צו אלץ ,פון װאָס איך האָב זיך געקליבן
אנטלויפן אין װעריסהאָפּערס צויבער-לאנד,
ניט געלאָזן מיך אפילע זיך געזעגענען מיט וואסקען.
מײַן גרויסע וועלט-רייזע האָט זיך פארענדיקט אף דער ערשטער
סטאנציע  --אין בראנטשיץ,
1938
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דער קלוב און דאָס קרײַזל

ארפס צימער אין מאָנאסטירסקן געסל--
א גרויסער ,ברייטער צימער מיט א נידע-
ריקן סופיט און מיט דרײַי קליינע פענצ-
טער ,װאָס האָבן ארױסגעקוקט אין
וילד-צעוואקסענעם
א פֿארװאָרלאָזטן
סאָד --- ,איז געווען א מין קאָהאָלשע אכסאניע ,פריי פאר יעדערן צו קו-
מען אהין ,ווען ער וויל ,און טאָן דאָרטן ,װאָס ער וויל,
די יוגנט האָט דעם צימער גערופן ,קארפּס קלוב" .אין קלוב האָבן
זיך שטענדיק ארומגעדרייט דערוואקסענע און איבערדערוואקסענע גימ-
נאזיסטן ,עקסטערניקעס ,סעמינאריסטן  ---גרויסע ,לעפּישע יונגען מיט
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פּרישטשעוואטע פּענעמער און מיט א שטענדיקער גרײטקײַט צו עסן
בארישניעס ,װאָס האָבן געהאט אין שטאָט א נאָמען פאר ,פרייע?; מייד-
לעך , --מאנציפּאציעס" ,װאָס האָבן קײינמאָל ניט פארגעסן ,אז זי דארפן
זײַן ערנסט ,און האָבן קעסיידער גערעדט ועגן פּראָגרעס און רעגרעס...
אָפּטמאָל ,אין א פינצטערן אָװונט ,פלעגט זיך שטילינקערהייט אריינכאפּן
א יעשיװעבאָכער ,פון די ,װאָס האָבן זיך געריסן אף די ברייטע שליאכן
פון האסקאָלע ,אוועקגעזעצט זיך אין א ווינקל און שװײַגנדיק זיך אָנגע-
נומען מיט כאָכמע אָדער אנטליען בא קארפּן א בוך ,און ארויס פּונקט
אזוי שטיל און ביגנייווע ,וי ער איז אריין,
אין קארפּס קלוב האָט זיך יעדער איינער געפילט ,װי בא זיך אין
דער היים ,ווער ס'האָט געװאָלט ,האָט געקנײַפּט שטיקער פון דעם לאבן
ברויט ,װאָס איז שטענדיק געלעגן אפן טיש ,געשניטן מיט טאשן-מע-
סערלעך ריפטלעך דארע קישקע ,װאָס איז געהאנגען אף א טשװעקל
באם פענצטער ,אָנגעגאָסן זיך טיי פון דעם פארגרינטן סאמאָוואר ,וועלכן
אװודאָטיע ,דער כאלעבאָסטעס דינסט ,האָט געהאלטן אין איין דערגיסן.
פון האנט צו האנט איז געגאנגען קארפּס פּעקל ,אסמאָלאָװס* טוטין
און דאָס צעקנייטשטע ביכעלע פּאפּיראָס-פּאפּיר .אלע ,אפילע די מייד-
לעך ,האָבן געדרייט פאפּירעסלעך ,גערײכערט און אָן אופהער
|
|
וי
גערעדט,
ווערטער און געדאנקען זײַנען געפאלן ,װוי נאסער שניי אין שפּעטן
הארבסט :פאלט און װערט גלײַך צעשמאָלצן ,איבערלאָזנדיק נאָך זיך
בלויז א שיטערע בלאָטקע ..,דאָס זייַנען געווען שמועסן וועגן אלץ און
קיין זאך ניט :וועגן דער אלזײַטיק אנטװויקלטער פּערזענלעכקײַט; וועגן
דער באוועגנדיקער קראפט אין דער געשיכטע; ועגן אן ארטיקל אין
לעצטן נומער פון א זשורנאל און ועגן זאָליאס א ראָמאן; װועגן דעם
קוייזיס פונעם פראנצויזישן מיניסטאָרן-קאבינעט און וועגן דעם שטרײַק
פון די גארבערס אין מינסק; וועגן פּראָבלעמען פון ליבע און פרייַנט-
שאפט; וועגן פראגן פון קולטור און וועגן דעם ,ווער נאָך װועמען עס
,אוכאזשעוועט" -- ,שמועסן אָן אן אָנהייב און אָן א סאָף .אָנגעהױבן
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פֿון איינע ,איז דער שמועס אריבער צו צווייטע און פארענדיקט געװאָרן

דורך דריטע ,ווען די ערשטע ,װאָס האָבן אָנגעהױיבן דעם שמועס ,זיינען
שוין לאנג אין צימער ניט געווען,
אן אָנגערייכערטער צימער ,אש און פּאפּיראָסן"עקלעך אפן דיל ,אף
די פענצטער און אין די שמוציקע טיייטעצלעך ,קלעפּיקע טיי-גלעזער
און ברויט-ברעקלעך אף דער שטענדיק נאסער טיש-צעראטע  --דאָס
איז אלץ ,װאָס ס'פלעגט איבערבלייבן נאָך שאָענלאנגע ענלעכע
שמועסן,
אָפּטמאָל פלעגט איבער א װעלכער-ניט-איז פראגע אופלאקערן א
הייסער וויקועך .ווערטער זײַנען דאן געפאלן שנעל און ראשיק ,וי האָגל
אף הארטער ערד .אלע האָנן גערעדט מיטאמאָל ,און איינער דעם צווייטן
האָט ניט געהערט .אין אזא מינוט נעמט קארפּ א בוך ,גייט ארויט אין
סאָד ,גיט זיך א וואלגער אונטער א בוים און פארטיפט זיך אין לייענען.
אָדער ער נעמט זײַן סוקעוואטן שטעקן און לאָזט זיך ארויס איבער דער
שטאָט אף זיינע אוראָקן;
 -גייט אײַך מיט אייערע אייביקע דעבאטן!קיינער באמערקט ניט זײַן אָפּװעזנהײַט ,װי מע באמערקט ניט דאָס
קומען און אוועקגיין פון אן אנדער באווכער פון קלוב,
נאָר פאר מיר איז דאָס אלץ געווען נײַ און אינטערעסאנט,
וי א שװאָם זויגט אײַן וואסער ,אזוי האָב איך גײַציק איינגעזויגן
די נײַע פאר מיר געדאנקען ,באגריפן ,אידייען ,גאָר באזונדער האָבן מיך
אינטערעסירט  ---גיכער אינטריגירט  --נאָטקין דער ,פּאַדנאדזאָרנער"
און די ,פילאָסאָפֿן? ,װוי מע האָט זיי אין שטאָט גערופן -- ,באַכערים מיט
לאנגע האָר ,אין שווארצע קאפּעליושן מיט ברייטע ראנדן און אין פּץ-
לערינעס ,װאָס אין א װוינטיקן טאָג האָבן זיי זיך געבלאָזן אף זייערע
אקסלען ,וי זעגלען אף שיפלעך,
פאר קיינעם אין שטאָט איז קיין סאָד ניט געווען ,אז די ,פילאָסאָפן"
פירן אָן מיטן אומלעגאלן קרייזל ,װאָס נאָטקין האָט אָרגאניזירט .איך
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האָב געברענט פון נײַגער צו וויסן ,װאָס אזוינס טוט מען אין קרײַזל,
װאָס מע דארף עס האלטן בעסאָד,
און גאנץ אומגעריכט בין איך אריינגעפירט געװאָרן אין קרייזל,
|
און ניט פון קיין אנדערן ,וי אליין פון נאָטקינען,
פאר די קארגע צויי יאָר ,װאָס קארפּ לערנט מיט מיר ,איז זײַן
צימער געװאָרן מײַנער ,פּונקט אזויפיל וי זיַנער ,איך האָב געקאַנט
קומען אהין צו יעדער צײַט ,אפילע ווען קארפּ איז אין דער היים ניט
געווען ,און פאנאנדערלייגן זיך װי בא זיך אין דער היים :גרייטן מיינע
לימודים ,לייענען זייַנע ביכער און צובײַסן ,מיט װאָס איך האָב אין זײַן
|
שרענקל געפונען,
אין איינעם א פארנאכט ,ווען איך בין איינער אליין געזעסן אין
קארפּס צימער און געהאָרעװעט אף געאָמעטריע ,איז ארײַן נאָטקין ,א
מורמל געטאָן /זדראסטיע?  ---א באגריסונג אזוי קורץ און פעסט וי זײַן
האנט-דרוק ,און ,װי זײַן שטייגער איז געווען ,גלײַך גענומען איבער-
|
קלײַבן די ביכער אפן טיש.
איך בין געוווינט געווען צו נאָטקינס שװוײיגן .אן אָפּטער אריינגייער
צו קארפּן ,איז ער ,פונדעסטוועגן ,מיט קיינעם ניט צו נאָענט געװאָרן
עס האָט אויסגעזען ,װי ער קוקט זיך צו צו מענטשן ,װי ער װאָלט זי
ארומגעטאפּט מיט זיינע גרויע פאָרשנדיקע אויגן ,װי איינער ,װאָס וויל
|
וויסן ,מיט וועמען ער האָט דאָ צו טאָן.
נאָענט באפריינדעט איז ער געוען בלויז מיט איין קארפן .אָבער
דאָס איז געווען א מאָדנע פריינטשאפט ,װאָס האָט זיך אויסגעדריקט אין
שטענדיקן ארומקריגן זיך ,אין איין דערװײיזן איינער דעם אנדערן ,אז
דעם צווייטנס מיינונגען און באגריפן זײַנען אין גרונט פאלש ,ווייל זי
זײַנען א רעזולטאט פון פאלשע אידייען און פאלשער װעלט-אָנשױונג,
קארפּ וויל האָבן ,אז די באוועגנדיקע קראפט אין דער געשיכטע איז
פדּיערזענלעכקײַט ,אין דער ערשטער ריי  --דער אינטעליגענט .און
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דעריבשר ועט נאָר א קאַלעקטיוו פון אלזײַטיק ,הארמאַניש-אנטוויקלטע
אינדיווידן אונדז פירן צו א פרײיער געזעלשאפט ,געגרינדעט אף יעטוי-
דעס פון פרלװױיליקײַט און פולער פערזענלעכער פרײהײַט ..נאָטקין,
ווידער ,האלט ,אז די באוועגנדיקע קראפט אין דער געשיכטע איז דער
פּראַלעטאריאט און נאָר ער איינער װעט אנטשיידן דעם גוירל פון דער
קומענדיקער רעװאָליוציע אין רוסלאנד,
קארפ ,א היציקער ,א טעמפּעראמענטפולער ,ווארפט נאָטקינען אין
פּאָנעם באשולדיקונגען אין העלפן אנטוויקלען דעם קאפּיטאליזם אין
רוסלאנד און אפילע אין פארשקלאפן דעם פּראַלעטאריאט ,און נאָטקין. ,
א רויקער ,א געלאסענער ,ענטפערט מיט א שמייכל ,אז קארפּ זעט די
וועלט דורך זיַנע פארשטויבטע פענצטערלעך ,װאָס גייען נאַָך דערצו
ארויס אין א פארװאָרלאָזטן סאָד,.,
 -בא דיר אין קאָפּ איז א פּלאַנטער פון קליינבירגערלעכן דאדיקא-ליזם מיט פּרימיטיוון קאָמוניזם --- ,זאָגט נאָטקין צו קארפּן -- ,א מיש-
מאש פון אומקלאָרע איזייען ,װאָס װאָלטן געקאַנט שאָדן ברענגען דעם
פּראָלעטאדיאט ,ווען דו װאָלסט צן אים געהאט א צוטריט און ווען דער
ארבעטער װאָלט ניט פארפּאנצערט געווען מיט געזונטן פארשטאנד און
פּראָלעטארישן אינסטינקט ,װאָס זאָלן אים אונטערזאָגן זײַן ריכטיקן וועג.
 -דאָגמאטיזם ,סכעמאטיזט ,פארגליווערטע קאנאַנעף  --קאָכט זיךקארפּ,
אלפּי-סײכל האָט נאָטקין אויסגעזען צו זײַן גערעכט .נאָר מיינע
סימפּאטיעס זײַגען געווען מיט קארפּן  ---דעם ווארעמען ,הארציקן און
אימפולסיוון קארפּן .רעספּעקט האָב איך ,פונדעסטוועגן ,ניט װילגדיק
געפילט מער צום ערנסטן ,טרוקענעם נאָטקינען .דער רעספּעקט צו אים
האָט זיך גענומען דערפון ,װאָס נאָטקין איז געווען א ,,פּאַליטיטשעסקער?.
אין שטאָט זײַנען אומגעגאנגען לעגענדעס וועגן נאָטקינס רעואַליו-
ציאָנערער טעטיקייט אפן דאָרעם ,און ,האָט קיין זאָרג ניט --- ,ער זיצט
דאָ אויך ניט מיט צונויפגעלייגטע הענט ,כאָטש ער האלט זיך ,לעפּאַ-
נעם ,פונװוײלטן",,

 -קארפּ האָט אײַך מיר רעקאַָמענדירט וי איינעם ,װאָס איז גוטבאהאוונט אין נאטורוויסנשאפט ,
נאָטקין האָט עס ארױיסגעזאָגט מיט זײַן נידעריקער ,ברוסטיקער
שטים וי פארבייגייענדיק ,ניט אופהייבנדיק די אויגן פונעם ביכל ,װאָס
ער האָט געהאלטן אין בלעטערן.
פון אומגעריכטקייט האָב אֹיך מער ניט געפונען װאָס צו ענט"
פערן ,ווי;
 --נאטורוויסנשאפט איז איינער פון מײַנע באליבטסטע געגנשטאנדן,נאָטקין האָט א וויילע געשוויגן ,װוי ער װאָלט זיך מעיאשעוו געווען
צי זאָל ער מיט מיר װײַטער פירן דעם שמועס אָדער ניט .נאכער האָט
ער לאנגזאם ,וי צוקלייבנדיק פּאסיקע ווערטער ,געזאָגט;
| --איך זאָג דאָס אײַיך ,װײַל ...װײַל ,.,נו ,מיט איין װאָרט ,איר האָט
געוויס געהערט וועגן אונדזער בילדונג-קרײַזל פאר ארבעטער ,ריכטי-
קער  --פאר האנטווערקערישע געזעלן ,װאָס מיר האָבן דאָ אָרגאנגי-
זירט ,איז ,.,אויב איר װאָלט געװאָלט ,װאָלט איר אונדז געקאָנט נוצן
ברענגען :פירן דאָרטן דעם קורס נאטורוויסנשאפט ,אן אָנפאנג-קורס,
פארשטייט זיך .ביז איצט האָט מערע ראסקין געפירט דעם קורס ,אָבער
זי איז זייער טרוקן און קאָן ניט פארינטערעסירן די שילער .און איר--- ,
זאָגט נאָטקין --- ,ווייסט גוט דעם געגנשטאנד און פארמאָגט טעמפּערא-
מענט און ...פאנטאזיע .א גרויסע זאך  ---פאנטאזיע ...איז אָט..
א גליק ,װאָס נאָטקין האָט ביײיסמײיסע געקוקט אין ביכל ,אז ניט,
װאָלט ער געזען ,װי דאָס בלוט האָט מיר אזש א שלאָג געטאָן אין פּאָנעם
פון דעם אומגעריכטן פאָרשלאָג .אף אזא צוטרוי האָב איך זיך גאָר ניט
געריכט,

 -כאָטש יעדן טאָג!  ---האָב איך געענטפערט, -יעדן טאָג איז ניט נייטיק == ,נאָטקין האָט א לײַכטן שמייכלגעטאָן -- ,אונדזערע טאלמידים האָבן אינמיטן װאָך קיין צײַט ניט; זי
ארבעטן ביז שפּעט אין אָװונט .צוויי מאָל א װאָך :פרייַטיקצונאכטס און
שאבעס באטאָג .מער דארף מען ניט,
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איך האָב לעכאטכילע אף אלץ מאסקים געווען.
 --און ס'איז אָפּגעמאכט ,אז מיר באטראכטן די ארבעט אין קרייזלאלס אומלעגאלע ,דאָס הייסט ,מיר האָבן דערוף בא קיינעם קיין דערלוי-
בעניש ניט געבעטן ,װײַל מע װאָלט זי אונדז סײַװויסײַ ניט געגעבן-- ,
וועלן מיר דעריבער וועגן דעם ניט ריידן ,מיט וועמען מע דארף ניט,
אָפּגערעדט?,,
דעם עמעס געזאָגט ,האָב איך ניט פארשטאנען ,פארװאָס נאָטקין
מאכט א סאָד דערפון .בא אונדז אין שטאָט זיינען קיין סוידעס גיט
געווען ,און ס'איז ,וי מיר האָט זיך געדאכט ,ניטאָ פאר וועמען אויסצו-
באהאלטן זיך ,די צוויי פּראָפּעסיאַנעלע מאָטרים  --באראָנסקי ,דער
קאָנטראָליאָר פון דער קאָראָבקע ,און אלטערקע  --קורצע הענטל ,דער
פּראַשעניעשרײַבער ,האָבן צו טאָן בלויז מיט פּריזיוו-זאכן ,מיט אקציז-
גאנווענען ,מיט האנדלען אָן פּאטענטן ,מיט אריינפירן פון דער פרעמד
פלייש אָן קאָראָבקע-שטײַער און מיט נאָך אזעלכע ציווילע קרימינאלן,
פּאָליטיק איז ניט זייער זאך .פארקערט ,כאָטש זיי זײַגען אויסגעבונדן
מיט פּאַליציי ,זײַנען זיי שטענדיק גרייט אונטערצושטעלן איר א פיסל,
|
ווען עס האנדלט זיך וועגן פּאָליטישע,
מע האָט אפילע געשמועסט אין שטאָט ,אז אפּמאן ,דער ראבינער,
איז א נאָענטער מעכוטן מיט דער זשאנדארמעריע ,אָבער די זשאנדאר-
מעריע גופע  ---די צוויי וואכמיסטערס ,װאָס האָבן שוין יאָרנלאנג גע-
װווינט אין שטאָט ,האָבן ניט אויסגעזען צו זײַן שטארק געפערלעך ,אין
פּאָלנע פּאראדנט פאָרמע? האָבן די צוויי היטער פון די מעלוכע-יעטוי-
דעס טאקע געהאט א שטרענג-בראוון אויסזען ,אָבער די פאראדנע פאָרמע
און די מעדאלן פוֹן אלערליי גרייס האָבן זי אָנגעטאָן בלויז אין פייער-
לעכע פאלן :אין די געבורטסטעג פונעם צאר אָדער עמעצן פון זײַן
מישפּאָכע ,אין די טעג ,ווען די שטאָט איז באזוכט געװאָרן דורכן גובער-
נאטאָר אָדער ארכייעריי ,צי ווען דורך דער שטאָט איז דורכגעגאנגען
א פּאָלק הוסארן אף מאגעוורעס און אָרטיקע נאטשאלסטווע האָט געגעבן
די -אָפּיצערן פון פּאָלק א באל אין דװאָריאנסקן קלוב .אין װאָכעדיקע
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טעג זײַנען זיי געווען געוויינלעכע שטאָטישע מעשטשאנעס ,װי אלע
מעשטשאנעס  ---האלב-פּױער ,האלב-קוסטאר,
אין א ציצעגער ניט אונטערגעגארטלטער העמד איבער די הויזן ,אין
שקראבעס אף די באָרװעסע פיס האָט דער עלטערער ואכמיסטער
זאוויאלאָוו גאנצענע טעג געייסעקט זיך בא זיך אפן גאָרטן ,און דעם
ייַנגערן וואכמיסטער אָנופּריִעוו  --א גרויסער ליבהאָבער פון אויפעס
און קליינפי --- ,האָט מען אין מארק-טעג געקאָנט זען פּלאָנטערגדיק
זיך אפן מארק צווישן פּויערשע פורלעך ,טאפּנדיק הינער .געוויינלעך
האָט ער צוריק געשפּרײַזט פון דאָרטן ,א באלאָדענער מיט הינער ,מיט
ענטלעך ,מיט א לאנגהאלדזיקן גאָנער ,וועלכן ער האָט געטראָגן אף די
הענט ,װי מע טראָגט א פּיצל קינד ,אָדער מיט א קוויטשיק כאזערל
אונטער דער פּאכווע.
דאָס אלץ האָט זיך עפּעס ניט געקלעפּט מיט נאָכשפּירן ,מיט פאר-
פאָלגן און אױסראָטן ,מיט דעם גאנצן געשטאלט פון א זשאנדאר ,װי
איך האָכ אים זיך פאָרגעשטעלט .אָבער נאָטקין איז ,װי עס װײַזט אויס,
געווען געניטער פון מיר אין אזעלכע זאכן,
 --גלייבט ניט אין דער אומשעדלעכקייט פון זשאנדארן ,אפילע ניט|אין דער אומשעדלעכקײַט פון אזעלכע אומשולדיקע פּויערימלעך ,װי
אונדזערע היימישע זשאנדארן-מעשטשאנעס .איר דארפט וויסן ,אז לער-
נען מיט ארבעטער פּאַשעטע גראמאָטע אָן דער דערלויבעניש פון גא-
טשאלסטווע װוערט אויך באטראכט ,װי א פּאָליטישער פארברעכן אין
אונדזער פאָטערלאנד ,און בעטן בא זיי דערלויבענישן װעלן מיר ניט,
ווייל זיי וועלן אונדז סײיװיסײַ ניט גלייבן ,אז מער וי מיט בילדונג
וועלן מיר זיך אין אונדזער קרײַזל ניט פארנעמען .טאָ זאָל שוין בעסער
בלייבן ,װי מיר האָבן אָפּגערעדט :באטראכט עס פאר אן אומלעגאלער
ארבעט,
| צו מיַן שטאָלץ איז קיין גרענעץ ניט געוען :איך װוער ארײַנגעצויגן
אין אומלעגאלער ארבעט..
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די געחיימניס האָט זיך ארויסגעוויזן צו זיין ווייניקער געהיימניספול,
וי איך האָב זיך עס פאָרגעשטעלט .צוויי מאָל א װאָך  ---פרייטיקצונאמטס
און שאבעס באטאָג  ---האָבן צו גרונע דער אגונע אין שטיבל אף זארע"
טשיער גאס זיך צונויפגעקליבן באָכערים און מיידלעך ,וועלכע מע האָט
געלערנט לייענען און שרייבן רוסיש ,גראמאטיק ,אריפמעטיק ,געאָגרא-
פיע ,אָנפאנגס-געשיכטע ,די גאנצע קאַנספיראציע איז באשטאנען אין
די שמועסן ,אָדער ,קורסן" ,װוי זיי האָבן אין קרייזל געהייסן ,װאָס די
,פילאָסאָפן? האָבן דאָרטן געפירט .דער פּריוואטער לערער ,עקשטיין
דער לאנגער  --א באָכער שוין אין די פערציקער ,א שטעכיקער ,א ביי
סיקער ,שטענדיק מיט א גאליק שמייכעלע אף די ליפן  ---האָט געפירט
שמועסן וועגן דער אנטשטייונג פון דער ערד ,באקאנט געמאכט די צו"
הערער מיט די עלעמענטארע געזעצן פון פיזיק ,כימיע און דאָס גלליכן,
יעפים ריפּס  --א באלעבאטישער באַכער ,מיט א גלאט ,פריש פּאַנעם
פון א גוט אױסגעשלאָפּענעם מענטשן  --האָט דערציילט די געשיכטע פון
שקלאפעריי און לײַיבייגנטום ,גערעדט וועגן דער אנטשטייונג און אנט-
וויקלונג פון דער געזעלשאפט און פון קאפּיטאליזם .מער פון אלץ האָט
ער ליב געהאט צו ריידן אף דער טעמע ,מאסן און קלאסן",
זארעצקי דער ,שפּאניער?  --א הויכער ,דארער ,שווארצער ,לאנג-
האָריקער און לאנגנאָזיקער באָכער אין א קעסטלדיקער פאטשיילע ,פאר-
װאָרפן איבערן אקסל --- ,האָט געפירט דעם פּאָליטישן קורס :ער האָט
דערקלערט דעם כילעק צװישן רעפּובליק און מאָנארכיע ,געגעבן צו
פארשטיין ,,װאָס אזוינס איז קאָנסטיטוציע ,פארלאמענטאריזם ,פרייע
וואלן ,און האָט ניט אופגעהערט צו רימען די ,דעמאָקראטישע פריי-
הײַט* אין ענגלאנד ,פראנקרייך און אמעריקע.
 -אן ענגלישער ארבעטער האָט וייניקער מוירע פאר דער קיניגןװיקטאָריע ,וי מיר דאָ פאר א גאָראָדאָװאִי -- ,האָט זארעצקי מיט
שטאָלץ דערקלערט ,װי ער אליין װאָלט געווען אן ענגלענדער  --ניט
קיין ,שפּאניער" --- .פון פראנקרייך איז שוין אָפּגערעדט .דאָרטן ,אז די
רעגירונג געפעלט ניט דעם פארלאמענט  --די אויסדערויילטע פון
202

פאָלק --- ,ווארפט מען זי אראָפּ אין איין מינוט .,.אין אמעריקע קאָן מען
אפילע א פּרעזידענט אראָפּשלײַדערן פון בענקל איינס און צויי .אָט
דאָס הייסט א פרייע רעפּובליק!..
דאָ ,אין קרליזל ,האָב איך זיך װוידעראמאָל באגעגנט מיט אייניקע
מיינע כאוויירים פון די קינדער-יאָרן  --מיט מענדקע דעם שטריקל-
דרייערס  ---איצט א קירזשנער-געזעל בא עליע די פּליאמע ,מיט מײַן
געוועזענעם שוטעף צום געלערנטן הונט צעזאר  --נאָטקע דער אל
מאָנעס  --א זעצער אין יאבראָווס דרוקערײַ ,מיט ניאָמקע שפּאלט --
א בלעכער און פארבער ,װאָס דעקט און פארבט דעכער אף קלויסטערס
און קאָסטיאָלן ,ניט טראכטנדיק וועגן דעם פינצטערן סאָף ,װאָס פרומע
ייִדן זאָגן אים צו פאר ארבעט אף טומע :מיט שלױמקע דארער
פויגל  --א געזעל בא פאָלקע קראוועץ ,דעם פּריצישן שנײַדער :מיט
פישקע בלינדע קישקע  ---אין דער לער בא יאָשע סטעלמאך --- ,קימאט
אלע פון ,אמעריקע?  --דעם קאפּצאָניש-האָרעפּאשנעם און גנייוויש-
בלאטן געסלעך-לאבירינט ,װאָס איז אָפּגעטײלט פון דער איבעריקער
שטאָט מיט אן אָקעאן בלאָטעס ,וועלכע װערן אפילע אין די גרעסטע
וומערדיקע היצן ניט אויסגעטריקגט,
די באקאנטשאפט אונדזערע האָט זיך געצויגן נאָך אזש פון יענע
צײַטן ,ווען איך האָב געביטן טויבן מיט די ;אמעריקאנטשיקעס? --
די ערשטע טױבנטרײַבער אין שטאָט  ---אָדער אויסגעקויפט בא זי
מיינע אייגענע טויבן ,װאָס זיי האָבן צו זיך פארנארט .שפּעטער איז די
;געשעפטלעכע" באקאנטשאפט אונדזערע איבערגעגאנגען אין נאָענטער
כאווערשאפט,
אונדזער גרויסע שטוב חינטערן בראָם האָבן פּראָצענטניקעס פאר-
קויפט פאר כויוועס ,און מיר זײַנען אריבער װוינען אין פרעמדע די"
רעס ,װוייט פון די זאכארטשוקס און פון מײַן נאָעענטסטן כאווער פּאוו"
ליק מיט אונדזער שוטפעסדיקן טויבנשלאק ,מיט זײַן הונט פּאָלקאן.
די יינגלעך אף דער וילנער גאס  --אן א,יידעלע גאס? ,אף וועלכער
מִיר האָבן זיך באזעצט ,האָבן אין מײַנע אויגן אויסגעזען עפּעס אזעלכע
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אויסגעווייקטע ,סטאטעטשנע ,אזעלכע פרומינקע און קרומינקע  --קליינע
ייִדעלעך ,ניט קיין ייִנגעלעך! און דאָ ,אונטער דער האנט ,ליגט ,אמע-
ריקע" מיט מײַן באקאנטער לעבעדיקער כעוורע  --טױבנטרייבער,
כאזײירימשלאָגער ,עפּלרײַסער און אוגערקעספליקער אין פרעמדע סע"
דער און גערטנער ,ניט ערגער פון פאווליקן .בין איך טאקע ,געחיים
פון טאטן ,גאָר גיך געװאָרן אן אייגענער צווישן די ,אמעריקאנער" יאט-
לעך,
ווערן אן אייגענער צװישן די ,אמעריקאנטשיקעס" איז געווען א
זכוס ,װאָס ניט יעדער שטאָטיש ייִנגל איז דערצו זויכע געווען; ,אמעי
ריקע" האָט געהאָרעװעט אף דער שטאָט און האָט פיינט געהאט די
שטאָט  --די דערוואקסענע וי דאָס קליינווארג.
;אמעריקאנער" ייִדן האָבן געגראָבן ברינעמער און קאנאוועס אין
שטאָט ,ברוקירט גאסן און גערייניקט קלאַזעטן ,געהייצט די באָד און
געקערט די קוימענס ,געפירט זאמד און געטראָגן וואסער ,געקליבן ביי-
נער און שמאטעס אף די שטאָטישע סמעטניקעס ,צוגעשטעלט דער שטאָט
דינסטן און אמען ,געגאנגען אין שטאָט איבער די הײַזער און געבעטלט
אף די שטאָטישע גאסן ,באדינט די לעבעדיקע און באגראָבן די טויטע,
און פון דעם אלעמען געפינצטערט אין דאכקעס און געשאָלטן די שטאָט
מיט קלאָלעס ,װאָס נאָר אין ,אמעריקע" האָט מען אזעלכס געקאַנט
הערן,
די סינע פון די /,אמעריקאנטשיקעס" צו די שטאָטישע ,שמענדרי-
קעס" איז געווען ניט קלענער ,װי די סינע פון זייערע טאטע-מאמעס
צו די ,גראָבע בײַכער" ,און אז ,אמעריקאנטשיקעס" האָבן געפאקט אף
זייער טעריטאָריע אן איידל-געפאטשקעטן שמענדריק ,האָבן זיי אים
קיין קלאפּ ניט געזשאלעוועט .אָבער איך בין זיי שוין לאנג באװוסט
געווען װוי א צווייטער פּאווליק זאכארטשוק ,װאָס קאָן געבן און צונעמען
א קלאפּ ניט ערגער פון זייערן איינעם .האָבן זיי מיך גלייך פון אָנהייב
אריינגענומען אין זייער כעוורע װוי אן ,א,ייגענעם יאט",
געבוירן אין נויט און געהאָדעװעט אין דאלעס ,האָבן די ,אמערי-
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קאנטשיקעס" צו פרי געװוסט די שאָטנדיקע זײַט פונעם לעבן און האָבן
זיך געײַלט מיך אויך צו באקאנען מיט איר,
דורכן בוידעם-פענצטערל אין דעם שטריקלדרייערס שטיבל האָבן
זיי מיר ,דעם צענניאָריקן מאנצבל ,באויזן ,װי באָכערים און מוידן
טאנצן שאבעס באטאָג בא נעליע דער דינסט-מעקלערקע אין שטיבל
און װי נעליע נעמט בא זיי געלט אום שאבעסן דורך א שפּאלט אין
פּלויט האָבן זיי מיר געהייסן קוקן ,װאָסעטוטצעך? בא זאַשקע דער
,מומע* און ווער סע גייט צו אירע ,נאפקעס?; זי האָבן מיר דערציילט
אָטעמפארכאפּנדיקע מײַסעס וועגן פּיניע דעם ,נאָװי* ,װאָס אז עס פּא-
סירט אין שטאָט א גנייווע ,טרעפט ער ,װוּ די גנייווע ליגט ,און נעמט
געלט דערפאר ...פאר אָפּוואשן מייסים נעמט ער קיין געלט ניט; :ער
טוט עס פון מיצווע וועגן"  --האָבן זיי מיר פארטרויט .זיי האָבן מיר
אָנגעװיזן אף מאָטיע טשװאָק ,א שפּיצאסטן .פארשוין ,װאָס לעבט פון
ווארפן קאָרטן; אף טאנעלע די אײַזערנע הענטשקע ,וועלכער איז גרייט
,פאר א קערבל און א פלאש בראנפן פּלעטן דעם מויעך ,װעמען דו
ווילסט"; אף דאָבצע-הראבליעס  --א בעטלערקע מיט צונויפגעוואקסענע
און איבערגעפלאַכטעגע פינגער ,װאָס ,דו װעסט עס ניט פארדינען מיט
צוויי געזונטע הענט אין א װאָך ,װאָס זי זשעברעוועט צונויף מיט אירע
הראבליעס אין א טאָג" .,.זיי האָבן מיך באקאנט מיט טאָליע הויקער,
װאָס שרײַבט בריוולעך פאר ווייבער צו זייערע מענער אין דער עמע-
סער אמעריקע; מיט ניסל דעם בלינדן ,װאָס ;האלעוויי אף אונדז געזאָגט
געװאָרן די אשירעס ,װאָס ער נעמט צונויף מיט זײַנע לידער און שפּילן
אפן פידל אונטער די פענצטער" ,און מיט א סאך אנדערע ;אמערי-
קאנער" בארימטהײַטן און ,אמעריקאנער" געשעענישן ,װאָס ניט אלע
דערוואקסענע האָבן וועגן זיי געװוּסט,.
אָבער קינדהײַט האָט זיך פרי פארענדיקט אין ,אמעריקע" .צו עֹלף-
צוועלף יאָר זײַנען אלע מײַנע ,אמעריקאנער? כאוויירים ,איינער נאָכן
אנדערן ,אײַנגעשפּאנט געװאָרן אין יאָך פון ארבעט  --אוועק אין דער
לער צו שוסטער ,צו קעמלמאכער ,צו שטריקלדרייער ,צו שמידן און
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סטעלמאכער ,בא וועלכער זיי האָבן גיך פארלאָרן גאָר זייער קינדערשע
זאָרגלאָזיקײַט און זייער גאנצע יינגלשע בראווקייט,
און אָט האָב איך זיך ווידעראמאָל באגעגנט מיט זיי,
א גרויסער מעהאלעך ,א סאך א גרעסערער װי די זיבן-אכט יאָר,
װאָס מיר האָכן זיך ניט באגעגנט ,איז געלעגן צװישן די אמאָליקע
האלנ-העפקערדיקע ;אמעריקאנטשיקעס" און די איצטיקע לײַטישע
באלמעלאָכעס  ---שניידערס ,קירזשנערס ,בלעכערט ,רימערס ,גארבערס,
סטעלמאכערס,
א טייל זייערע זיינען געװאָרן ס,טאטעטשנע" יונגע באלמעלאָכעס
מיט ,אידעאלן?; אייניקע האָבן געטרוימט כאסענע האָבן און מיט די
פּאַר הונדערט קערבלעך נאדאן ווערן זעלבשטענדיק ,אָנהײיבן ,טאָן פאר
זיך" ,אנדערע האָבן געקלערט וועגן אמעריקע :א קאָרעוו װועט צושיקן א
שיפסקארטע און מע װעט אװעקפאָרן קיין אמעריקע .געװען אויך
אזעלכע ,װאָס האָבן זיך געריסן צו גרויסע שטעט אין טיף רוסלאנד ,װוּ
מע קאָן זיך צו עפּעס דערשלאָגן ,עפּעס אופטאָן ,כאָטש װאָס אופטאָן
איז ניט אלעמען קלאָר געווען ,און יעדערער פון זיי האָט זיך פאָרגע-
שטעלט עפּעס אנדערש,
מענדקע זאוולס ,װאָס איז אמאָל געווען דער סאמע אָפּגעשטאנענער
און פארטויקעטעה פון היימישער אָרעמקײַט און באלעבאטישער עקספּלן-
אטאציע --- ,האָט זיך פאָרגעשטעלט די גרויסע שטאָט אין טיף רוסלאנד
וי אן אָרט ,װוּ מע קאָן װײַטער אנטוויקלען זיך און עפּעס לערנען,
 --אוי ,סארא מעכייע ,אז מע קאָן לייענען ס'האָבן זיך דאָךד בא מירדי אויגן געעפנט!  --האָט ער זיך געפרייט ,װוי א בלינדער ,װאָס איז
מיטאמאָל זעעוודיק געװאָרן,
זשעדנע און אָנגעשטרענגט האָט ער זיך צוגעהערט צו יעדן װאָרט
אף די לימודים און אף די שמועסן ,װוי ער װאָלט מוירע געהאט דורכ-
צולאָזן עפּעס אזוינס ,פון װאָס זײַן װײַטערדיק לעבן הענגט אָפּ,
 -וי נאָר כ'וועל אָנקלײַבן א ביסל געלט ,װעל איך באלד אוועק-פאָרן קיין קאטערינאָסלאו ,קיין אָדעס ,צי אין אן אנדער גרויסער
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שטאָט אין טיף ראסייע ,װוּ א נאש-בראט קאָן עפּעס דערגרייכן ,אנט-
וויקלען זיך --- ,האָט מענדקע געפּלאנעוועט,
דקלעײרינװוּקסיקער ,דארינקער מענדקע איז ,דאכט זיך ,גאָר אונ-
טערגעוואקסן ,זינט ער האָט זיך אָנגעהױיבן לערנען ,פריער האָט ער
דעם קאָפּ שטענדיק געהאלטן צװישן די אקסלען ,װי ער װאָלט זיך קע-
סיידער געריכט אף א כמא? אין דער פּאַטיליצע ,און איצט טראָגט ער
אים גלײַך און הויך ,װי ער װאָלט דערפילט ,אז ער האָט ניט װאָס צו
זײַן אראָפּגעפאלן בא זיך; דער אויסדרוק פון שטענדיקער איבערגע-
שראַקנקײיַט אין זײַנע אויגן איז פארביטן געװאָרן מיט אן אויסדרוק פון
|
אומרויקן ,ניט געזעטיקטן נײַגער,
העסל-פעסל ,נאָך איינער פון מיינע געוועזענע כאויירים ,איצט א
געזעל בא איסער דעם מעכאניק ,ציט זיך צו די פאבריקן און זאװאָדן
אין די גרויסע שטעט ,ווייל,
| =  --דאָרטן ,פּאָ קרייניע מיערע ,קאָן מען ווערן אן עמעסער מעכאניק!
װאָדען ,דאָ װועסטו זיך עפּעס אויסלערנען? אז מער וי זינגערס אן
אלטע ניידמאשין צי א שפּיל-קעסטל ,װאָס אן אלטע פּריצטע ברענגט
איין מאָל אין א שמיטע פאריכטן ,זעסטו דאָ קיין רעכטן מעכאניזם אין
די אויגן ניט אָנעט,
ס'האָבן זיך געפונען אויך אזעלכע ,בא וועלכע די בענקשאפט נאָך
דער גרויסער שטאָט איז געווען פארבונדן מיט העכערע שטרעבונגען.
וי אמאָל ,אין אונדזערע קינדערשע שפּילערײַען און אופטועכצן,
שפּילט אויך איצט די פאנטאזיע א גרויסע ראָליע אין נאָטקע דער
אלמאַנעס פּלענער און מײַסים,
יאבראָווס קליינע דרוקעריי מיט די דריטהאלבן ארבעטער  --נאָט-
קע  --דער זעצער און דרוקער ,דער קאנטאָניסט  --אן אלטער ניקאָ-
לײַעווסקער סאָלדאט ,װאָס דרייט די ראָד פון דער פלאכער דרוק-מאשין,
און א לערן-יינגל ,װאָס באדינט די באלעבאטים מער װי די דרוקע-
רײַ --- ,איז פאר נאָטקען ניט אנדערש ,װי קאפּיטאליסטישע אונטער-
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נעמונג מיט ארבעטער  --פּראָלעטאריער ,װאָס דארפן זיך אומבאדינגט

|
אָרגאניזירן,
נאָטקע קאָן ביכלאל ניט בארויקן זיך ,װאָס די ארבעטער אין שטאָט
זײַנען ניט אָרגאניזירט ,עס גייט ניט פארביי יעפימט קיין איין לעקציע
וועגן ;מאסן און קלאסן* אָדער וועגן ענגלישן טרעד-יוניאַניזם ,אז נאָטקע
זאָל ניט אופחייבן די פראגע וועגן אָרגאניזאציע,
 --װאָס קומט אונדז ארויס דערפון ,װאָס די ענגלישע ארבעטער זיי-נען אָרגאניזירט ,אז מיר דאָ האָבֿן בי איצט אפילע קיין חילף-קאסע 
ניט געקאָנט שאפן?  --מאַנט ער פון ריפּסן,
גיין ,ער זעט ,אז מיט די היגע באלמעלאַכעס װעט מען גאָרנישט
אופטאָן ,זיי קלערן נאָר וועגן ווערן באלעבאטים ,עפאר זיך" .,,ער װעט
אװעקפאָרן אין א גרויסער שטאָט ,װוּ ארבעטער באנוגענען זיך ניט מיט
יי
ריידן --- ,זיי טוען!.
דאָס אלץ איז געווען א ביסל װײַטלעך פון דער ראָמאנטישער פאָר"
שטעלונג ,װאָס איך האָב זיך געהאט געשאפן וועגן אומלעגאלן קרייזל,
איידער איך האָב אָנטײל גענומען אין זײַן ארבעט; איך בין געווען וי
אנטוישט א ביסל,
מײַן לערער קארפּ האָט ,װוי זײַן שטייגער ,געלאכט פון מײַנע סענטי-
|
|
מענטן;
 --װאָס האָט איר געמיינט ,אז מיט לערנען שניידער-געזעלן די פיףקלאָלים פון אריפמעטיק װעט איר אונטערגראָבן דעם פונדאמענט פון
דער צארישער זעלבסטהערשונג? .,ניין ,מײַן טײַערער ,מיט א טייילע*
פעלע װועסטו דעם יאם ניט אױסשעפּן .געוויס ,לערנען ארבעטער גרא-
מאָטע איז זיך א גאנץ גוטע און נייטיקע זאך ,אָבער ניט דערמיט וועט
מען צעטרייסלען דעם צארישן טראָן .דעם צאריזם דארף מען אופרייסן
פון אינװײיניק ,אי דאָס גיט מיט אלעפבייסן ,פארשטייט זיך ,נאָר מיט
דינאמיט ,מיט באָמבעס...
נאָטקין איז אן אופגעקאָכטער געװאָרן פון קארפּס ווערטער,
 -הערט זיך גיט צו צוֹ זײַנע האלב-אנארכיסטישע טעאָריעס! --209

האָט ער ,אזש רויט וערנדיק פון אופרעגונג ,מיך געװאָרנט --- .גראמאָטע
איז דער ערשטער שריט פון דעם ארבעטער צוֹ באװוסטזײַן .איבער-
געבנדיק די ארבעטער אײַער ביסל וויסן ,טוט איר זייער א וויכטיקע זאך,
טוט עס גוט און מיט ליבע ,מיטן באוװוסטזײַן ,אז איר פילט אויס איער
כויוו פארן ארבצטער-קלאס ,געדענקט ,אז מיט אײַער ארבעט ברענגט
איר זיי א טראָט נעענטער צו א בעסערער צוקונפט...
נאָטקינס ווערטער האָבן אף מיר געמאכט א שטארקן אײינדרוק :אָט
וי מע דארף קוקן אף זאכף בין איך ,הייסט עס ,ניט פּאָשעט א לערער
פון נאטורוויסנשאפט פאר א צענדליק באָכערים --- ,איך פיר ארבעטער
צו א בעסערער צוקונפט .איך טו א ויכטיקע ארבעט ,איך פיל אויס
מײַן כויוו פארן ארבעטער-קלאס!,
איך האָב גאָר מיט אנדערע אויגן גענומען קוקן אף זיך זעלבסט און
אף מײַן ארבעט אין קרייזל .די ;אמעריקאנצעס" זײַנען מיר מיטאמאָל
ליב און נאָענט געװאָרן ,מיר זייַנען צוריק געװאָרן כאוויירים ,נאָענטע
און גלייַכע ,װי אין די אמאָליקע ,קינדערשע יאָרן אונדזערעי.
נאָר אינגיכן איז געשען עטװאָס אזוינס ,װאָס האָט מיך אף לאנג אִפּ-
געריסן פון מיינע כאוויירים די שילער און פונעם קרייזל,
אין איינעם אן אָװנט איז ,מיט דער פאטשיילע נידעריק איבערן
פּאָנעם ,אריינגעלאָפן צו מיר א פארסאָפּעטע גרונע די אגונע  --דאָס
ווייבל ,װאָס האָט פארדונגען איר קאמער פאר אונדזערע שאבעסדיקע
,קלאסן? -- ,און ,אן איבערגעשראָקענע ,אָן אָטעם ,גענומען שעפּטשען;
 -געווען בא מיר נאָרװאָס זאוויאלאָוו ,דער זשאנדארמסקער וואכ-מיסטער ...ער'ט זיך נאַכגעפרעגט אף אײַך ט'ער זיך ..,אף ריפּסן און
אף דעם לאנגן עקשטיינען אויכעט ...אוי! ..און ער'ט געװאָלט וויסן ,צי
גייען ניט אהער ,אין די קלאסן הייסט עס ,דער סטודענט קארפּ און דער
אנדערער ...יענער באָכער ..װי רופט מען אים? ..נו ,דער פּאָדנאד-
|
|
|
זאָרנער...
|
 --נאָטקין? --אָט ,אָט! נאָטקין ..,אזוי טאקע האָט ער אים אָנגערופן ...ווער ,זאָגט02
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ער ,איז צו דיר אהער געגאנגען און װאָס האָט מען דאָ בא דיר געטאָן?.
אוי ,א טויטע בין איך געבליבן ..מער פעלט מיר ניט צו מיינע צאָרעס,
אז דער זשאנדאר זאָל זיך צו מיר צוטשעפּעף ..װאָס זאָגט איר? גע-
פּלאפּלט? זאָל זיך מיר שטעלן דאָס מויל אָן א זײַט ,זאָל מיר די צונג
אָפּדארן ,אויב כ'האָב אים געזאָגט כאָטש איין װאָרט ,דעם הונט! --
האָט גרונע געשװאָרן --- .געגאנגען ,זאָג איך ,זײַנען אהער אָרעמע יינג-
לעך ,און גאָספּאָדין ריפס מיטן גאָספּאָדין עקשטיין האָבן זיי געלערנט
לייענען און שרײיבן .אומזיסט ,זאָג איך ,געלערנט זיי ,,און װײַטער ,זאָנ
איך ,איז זנאט ניע זנאיו אי וויעדאט ניע וויעדאיו ..,איך קען ניט קיין
קארפּ און ווייס גיט פון קיין גאָטקין...
 -און ווער ס'לערנט זיך ,האָט ער ניט געפרעגט?!  --האָב איך|
געװאָלט וויסן,
 -ניין .ער'ט געזאָגט ,ער'ט קומען נאָכאמאָל ,און איך זאָל קיינעםניט דערציילן ,.בין איך אײַך געקומען זאָגן ,אז מער װעל איך מײַן קא-
מער אף קלאסן ניט געבן .כאָטש איין גאָט איז מײַן איידעס ,װוי גייטיק
עס זײַנען מיר  ---דער װיסטער אגונע מיט דרײַ פּיצלעך קינדער ,וויי צו
מײַנע יאָרף  --די דרײַ רובל א כוידעש ,װאָס איר'ט מיר געצאָלט פאר
דער קאמער...
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איך זי בארויקט,
גרונע האָט אראָפּגעלאָזן די פאטשיילע אף די אקסלען און טיף אָי
געאָטעמט .ס'איז קאָנטיק געווען ,אז דאָס איז פאר איר דער איקער,
 -וועדליק עס לייגט זיך אף מײַן װײַבערשן סייכל ,װאָלט איך גע-זאָגט ,אז קארפּ און דער אנדערער ,װי רופט מען אים ...נאָטקין ,דאכט
זיך ,זאָלן אף א װײַלעטשקע אָפּפאָרן פון שטאָט --- ,האָט זי ,אבארויקטע
פאר איר אייגענעם גוירל ,גענומען זאָרגן וועגן לײַטן -- ,עפּעס צומיפ
האָט זיך דער זשאנדאר פאנאנדערגעפרעגט וועגן זײי .,,ניט אזויפיל וועגן
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אייך און די אנדערע לערער ,וי וועגן זיי .כאָטש די כאָליערע ווייסט
אים ,װאָס ער וויל פון זיי האָבן ..אז זיי זיינען דאָך גאָר קיינמאָל בא
מיר אין שטוב ניט געווען..
נאָר אזוי לאנג קרענקט ער ,װי לאנג ער'ט פון איר הערן א װאָרט
וועגן זיי.
 --אלע ,זאָג איך ,לייִטישע קינדער .האלעווײַ מײַנע קינדער זאָלןקיין ערגערע ניט זײַן ..אליין ,זאָג איך ,האָב איך זיי קיינמאָל אין די
אויגן ניט אָנגעזען ,נאָר אז א שטאָט מענטשן האלט פון זיי ,איז דאָך
מינאסטאמע פאראן פארװאָס ...און װײַטער איז זנאט ניע זנאיו אי וויע-
דאט ניע וויעדאיו...
גרונע האָט קוים באוויזן צו פארמאכן די טיר הינטער זיך ,װוי איך
בין שוין אװעקגעלאָפן צו נאָטקינען.
ער האָט מיך אויסגעהערט מיט אן אָנגעכמורעט פּאָנעם און געזאָגט:
 --מע האָט זיך דערוף געדארפט ריכטן ...איך האָב דאָך אײַך געזאָגט,אז לערנען ארבעטער פּאָשעטע גראמאָטע ווערט אויך באטראכט אלס א
פּאָליטישער פארברעכן פון אונדזערע ליבע אָרדענונג-היטער.
ער איז עטלעכע מאָל דורכגעגאנגען איבערן צימער און צוגעגעבן:
 -איך האָב מוירע ,אז דאָס איבערגעשראָקן װײַבל האָט דאָרטן עפּעסאָנגעפּלױידערט .וי ס'זאָל ניט זײַן ,די ארבעט אין אונדזער קרײַזל װעט
אויסקומען אף א געוויסער צײַט אָפּשטעלן ..נאָר ס'מאכט ניט אויס,
דעם וועג צום ארבעטער ועלן זי אונדז ניט פארשטעלן!  --האָט ער ,א
הייב געבנדיק דעם קאָפּ ,אקשאָנעסדיק צוגעגעבן --- .דערװײַל האלט זיך
א ביסעלע פונװײַטן פון מיר ,ווען מיר װעלן קאָנען באנײַען אונדזערע
לימודים ,װועל איך אײַך לאָזן וויסן.
איך בין ארויס פון נאָטקינען מיט א שווער הארץ .קײנמאָל ביז איצט
האָב איך אזוי ניט געפילט ,װי טײַער עס זײַנען מיר מײַנע כאוויירים --
די שילער און װי שטארק די ארבעט אין קרײַזל וועט מיר פעלן.
141
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גרעטכען פון בעסוילעם-געסל

יר טאטע איז געווען א מעלאמעד ,געהייסן
האָט ער עליע-יצכאָק .פון קיצער
ועגן  --פיצכאָק דער מעלאמעד .די
מאמע  --א שייטלמאכערקע ,גנעסיע די
פּאריקנמאכערקע .זי אליין איז געווען א
פּאפּיראָסנמאכערקע און האָט געהייטן שפּרינצל --- ,שפּרינצל קרופּניק,
א נאָמען אָן דעם מינדסטן שפּור פּאָעזיע און א פאמיליע  --א קאפּצאָ
ניש-װאָכעדיקע .נאָר צווישן עקסטערניקעס ,באהאוונטע אין דער קלא"
סישער ליטעראטור ,האָט זי געגאָלטן אונטערן נאָמען גרעטכען  --גרעט"
כען פון בעסוילעם-געסל,
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מײַן באקאנטשאפט מיט שפּרינצל-גרעטכען האָט זיך אָנגעהױיבן אונ-
טער טראגישע אומשטענדן,
מײַן פעטער אריע האָט כאסענע געמאכט זײַן מיזינקע היגדל  --א
פּיצל מיידל מיט א נעזל װי א קנעפּל ,מיט א סאך קלײַען אפן מאָגער
פּענעמל און מיט א שפּיציקער קוקסע רױיטלעכע האָר אפן קליינעם
קעפּל .בא אן אנדערן װאָלט אזא גערעטעניש עפשער זיך פארזעסן ביזן
גרויען צאָפּ ארײַן ,אָבער באם פעטער אריע איז קיין פארלעגערטע
סכוירע ניט שייעך געווען .מיט דער זעלביקער בעריעשאפט ,מיט וועל-
כער ער פלעגט ,אָן א קאָפּעקע מעזומען ,אָפּקופן בא א פּאָרעץ א ווא
גאָן קאָרן -- ,האָט ער ,אָן א קאָפּעקע נאדאן ,אײַנגעהאנדלט פאר זײַן
געראָטענער טאָכטער א שטיק מאן ,װאָס ,א,יר װועט מיט טויזנט קערב-
לעך מעזומען אזעלכן ניט אופהייבן",
קעדיי צו באװײַזן די מעכוטאָנים -- ,פּראָסטע כײיװועקיַעמס --- ,אז
זיי האָבן דאָ צו טאָן ניט מיט אבי-וועמען און אז צדוערגעזאָגטער ,אָבער
נאָך ניט געסילעקטער נאדאן איז בא אים ,ראיעלער װי אין גאָסודאר-
סטווענע באנק" --- ,האָט ער געפּראװעט די כאסענע מיט גרויס טארא-
ראם :געסט האָט ער פארבעטן א סאך און דאפקע דפיּײַנסטע באלעבא-
טים ,װאָס אויסער װאָס זיי וועלן באשיינען די סימכע ,וועט קיינער פון זיי
ווייניקער פון א קערבל דראָשעגעשאנק ניט ווארפן .קלעזמער האָט דער
פעטער איינגעלאדן די בעסטע ,א באדכן  ---פּערווע סאָרט .די כאסענע
האָט ער געפּראװעט ניט אין אייגן קליין שטיבל ,נאָר אין דעם אויסגע-
באָרגטן ראכוועסדיקן הויז פונעם איידעלן גוויר שאָלעם-מיכל נײַצײַט,
ארום וועלכן דער פעטער האָט זיך געריבן .פאר די מעכוטאָנים האָט
ער אָנגעגעבן דעם גוויר פאר גאָר א נאָענטן קאָרעוו.
די נעגידישע שטוב ,די פּײַנע געסט ,די געהויבענע קאפּעליע מיטן
בארימטן באדכן האָבן טאקע ארויסגערופן בא די מעכוטאָנים  ---פּראָסטע
יישוווניקעס  ---אזויפיל אָפּשײַ ,אז זיי האָבן בא זיך ניט געקאָנט פּױיעלן
| צו מאכן א רייד וועגן סילעקן דעם נאדאן ,ביז ס'איז שוין געווען נאָך
אלעמען,
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אין רעכטן ברען פון דער כופע-וועטשערע ,ווען גרוינעם דער באדכן
האָט מעסאמייעך געווען דעם אוילעם מיט פיינע גראמען און די קא-
פעליט האָט באגלייט די גראמשן מיט א פרײילעכס ,אזש ס'האָט געהויבן
פון אָרט --- ,אָט אין דעם דאָזיקן מאָמענט פון העפסטער לוסטיקייט און
האָפערדיקײט האָט א הילכיקער ווייטעק-אויסגעשריי דורכגעשניטן דעם
גאנצן כאסענע-טומל;

|

'

|

 --אוי ,א בראָך איז מיר געשעף א פרעמדע קלייד מיר געפּאטערט!.| דער גראם איז געבליבן שטעקן גרוינעמען אין האלדז; מיט א קוויטש
האָט דאָס פידעלע אָפּגעהאקט דאָס מריילעכס אף דער העכסטער אֶק-
טאווע :די פלייטע האָט מיט א כליפ איבערגעריסן אירע טרעלן דער
קלארנעט האָט א שלוקערץ געטאָן ,און דער באס האָט א ברום געטאָן
די גאנצע קאפּעליע איז שטיל געװאָרן .אלעמענס בליקן האָבן זיך א קער
געטאָן אהין ,פונוואנען דער פארצווייפלטער געשריי איז געקומען.
איך ווייס ניט ,צי האָט דאָס פּאָנעם פון געטעס גרעטכען ,אין די
סאמע טראגישש מאָמענטן פון איר קו"ץ לעבן ,אױסגעדריקט אזויפיל
ליידן און פּײַן ,וויפל עס האָט ,אין דער ערשטער מינוט פון דער קאטא-
סטראָפע ,אויסגעדריקט דאָס פּאָנעם פון גרעטכען-שפּרינצל,
װאָרעם ,ער קאָן עס בעעמעס אויסמעסטן ,וועלכע טראגעדיע איז
טיפער :צי דער נאוווער גרעטכענט פונעם קליינעם דײַטשישן שטעטל,
ווען זי האָט געפונען איר יונג לעבן רוינירט דורך איר געליבטן פאוסט,
אָדער גרעטכעגס פון בעסוילעם-געסל ,ווען זי האָט דערזען איר קלייד,
ניט איר אייגן קלייך  ---א געליענס  ---רוינירט דורך דער פעטער גיל-
דענער יויך מיט לאָקשן?..
װאָלט גרוגע די אגונע  --די סארוערקש מיט די ליימענע הענט--
אומגערן געווען פארגאָטן מיט יויך די הויזן בא א מאנצבל ,װאָלט עס
ארויסגערופן באם אוילעם כּלויז א פריילעכן געלעכטער ,וי עס רופט בא
אונדז ארויס א געלעכטער דאָס אָנזען פון א מענטשן ,װאָס יאָגט זיך נאָך
זײַן הוט ,געטריבן פון ווינט ,וי מיר צעלאכן זיך ,בייס מִיר זעען ,וי א
מענטש גליטשט זיך אויס און פאלט ,וי מיר לאכן יעדעס מאָל ,ווען מיר
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דערזעען דעם אנדערן אין א קאָמישער לאגע .אָבֹער ווען דער קאָרבן
פון דער קאטאסטראָפע ציילט ערשט דעם זיבעצעטן פרילינג פון איר
לעבן און פארמאָגט צוויי בלאַנדע צעפּ ,װאָס פאלן אף געטאַקטע אקסלען,
און א פּאָר לאנגע װיִעס ,װאָס ווארפן א שאָטן אף פּוכקע בעקלעך ,צארטע,
װוי די אבריקאָסן --- ,װי קאָן מען ניט גערירט ווערן פון ראכמאָנעס און -
מיטגעפיל צו אים?!
אפילע גרוינעם דער באדכן  --א ייד מיט א געדראָלענער נאָז פון
אלע רעגנבויגן-קאָלירן-- ,האָט זיך אָפּגערופן מיט א געגראמטן טרייסט-
װאָרט פאר דער געליטענער:
 --שאט ,ליבע געסט ,טרינקט װײַטער און עסט; ס'איז ,כאָלילע ,קייןבייז ניט געשען ,זאָל מען קיין ערגערס ניט זען; גרונע די אגונע האָט
בא א יעפאס-טויאר א מיידל באגאָסן דאָס קליידל מיט גילדענער יויך
איבערן גאנצענעם בויך :נאָר דו ביסט דאָך ,בסולע-לעבן ,ניט קיין נאר,
טאָ האָב זשע ניט קיין צאר; גאָט װעט דיר געבן א גליקלעך לעבן ,מאזל
און האצלאָכע און א גוטע מאראַכע פאר א מאן א גוויר ,װי עס פּאסט
זיך פאר דיר; װײַל קלוג ביסטו און שיין ,ווענוימאר אָמיין ,קלעזמער
|
דערלאנגט מיט געפיל א פיינעם צושפּיל!,
מיט היספּײַלעס פאר גרוינעמס טאלאנט  --גלײַך אפן אָרט זיך אָפּי
רופן מיט פּײַנע גראמען אף יעדער געשעעניש -- ,האָט זיך דער אויי
לעם ווידער גענומען מיט אפּעטיט פאר דער איבערגעריסענער כופע-
וועטשערע ,די קאפּעליע האָט װוידער אופגעשפּילט ,און ס'איז צוריק
געװאָרן לוסטיק-פריילעך ,װוי קיין שום טראגעדיע װאָלט דאָ ניט געשען.
אפילע גרונע די סארווערקע ,די שולדיקע אין דעם אומגליק ,האָט קיין
גרויס וועזן דערפון ניט געמאכט .אָפּטרײסלענדיק פון שפּרינצלס קלייד
די יויך מיט די לאָקשן און גיך פארענטפערנדיק זיך מיט עטלעכע
ו!וערטער ,איז זי װײַטער אװעקגעלאָפן באדינען די געהויבענע געסט,
בלויז איך איינער בין געבליבן לעבן שפּרינצלען און באמיט זיך צו
טרייסטן זי ,וי נאָר איך האָב געקאָנט,
ס'איז גאָרנישט ,זאָל זי זיך דאָס הארץ ניט אופעסן דערפון ,פאראן.
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אזא פליסיקײיט ,װאָס נעמט ארויס די ערגסטע פלעקן ,אז עס בלײַבט
אפילע קיין סימען ניט .איך װעל עס איר מאָרגן ברענגען ,װעט זי
אליין זען.
גדעטכען איז ניט געטרייסט געווען פון מײַנע רייד ,זי האָט ניט גע-
קאָנט געטרייסט זיַן ,די שאנד פאר דעם אומגערן אנטפּלעקטן סאָד,
אז דאָס קלייד איז ניט אירס ,א געליענס ,דער גרויל פאר דער פאָר-
שטייענדיקער באגעגעניש מיט דער כאװוערטע ,דער אייגנטימערן פון
דעם קלייד ,צעמישטקייט און פארלאָרנקײַט האָבן דײַטלעך זיך אָפּגע-
שפּיגלט אף איר צארט פּענעמל,
דעם פאָרנט פונעם קלייד עטװאָס אונטערגעהויבן מיט די שפּיץ פיג-
גער ,דאָס קעפּל נידעריק אראָפּגעלאָזט און די אויגן װוי צוגעשמידט צום
נאסן פלעק אפן קלייד --- ,איר כאווערטעס יאָמטעװ-קלייד --- ,איז גרעט-
כען געווען די פארקערפּערונג פון שמערץ און פארצווייפלונג --- ,כאָטש
|
נעם און מאָל פון איר א בילד,
א הארץ ,צוויי מאָל אזוי אלט וי מײיַנס ,האָט אויך געקאַנט גערירט
|
ווערן פון איר אָנבליק,
 --איך זאָג אײַך ,ס'איז גאָרנישט .נאָכן אויסוואשן מיט מיין פליסי-קײַט װעט איר אליין ניט קאָנען אָנװײַזן ,װוּ דער פלעק איז געווען.
|
איר'ט שוין זען...
גרעטכען האָט אופגעהויבן צו מיר אירע בלויע אויגן ,אף וועלכע עס
האָט געציטערט א צוריקגעהאלטענע טרער.
 --ניין ,טאקע? כ'וועל ניט וויסן וי אָפּצודאנקען אייך..איך בין שוין דעם גאנצן אָװנט ניט אָפּגעטראָטן פון איר ,איך האָב
זיך מיט אלע קויכעס באמיט פריילעך מאכן זי ,אז זי זאָל װאָס גיכער
פארגעסן אָן דער גרויסער קאטאסטראָפע.
נאָך האלבער נאכט ,ווען די גילדענע יויך אפן קלייד און די צוריק-
געהאלטענע טרערן אין אירע אויגן זײַנען שוין אויסגעטריקנט געווען,
ווען דער עלטערער אוילעם איז זיך שוין פאנאנדערגעגאנגען און די
יוגנט האָט זיך געלאָזט צום טאנץ ,האָב איך געבעטן בא דער פאר-
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צווייפלטער גרעטכען ,זי זאָל אויך גיין טאנצן מיט מיר ,און װען איר
הענטל מיט די געטאָקטע פינגער ,װאָס איין גאָט ווייסט ,פונוואגען האָט
זיך גאָר אזוינס גענומען בא א פּאפּיראָסנמאכערקע ,אן אָרעמען מעלא"
מעדס א טאָכטער --- ,ווען אָט דאָס הענטל איז צוטרוילעך געלעגן אף
מײַן אקסל און מיר האָבן זיך לײַכט געטראָגן אין א וואלס -- ,ווער
איז צו מיר דאן גלײַך געווען? 
אין דער פארטאָגיקער שאָ ,ווען יונגע און אלטע הענער האָבן זיך
געפלייסט צווישן זיך ,װוער װועט הילכיקער אָנזאָנן די באגעגעניש פון
דער אוועקגייענדיקער נאכט מיטן אָנקומענדיקן טאָג --- ,האָב איך בא-
|
גלייט שפּרינצל-גרעטכען אהיים,
איר פּענעמל איז איצט געווען צארט און בלאס ,װי דער פּערלמוי
טערנער חימל איבער אונדזערע קעפּ .א שאָטן ,װי דאָס װאָלקנדל ,װאָס
האָט געשוועבט אונדז אנטקעגן ,איז געלעגן אף איר קליינעם גלאטן
שטערן; אירע פולבלעכש ליפן זײַנען צוואמענגעלייגט געוען אין א
י:
לײיַידנדיקער גרימאסע.
איצט ,אינעם שטילן באגינען ,שוין נאָך דעם כאסענע-טומל ,ווען די
שאַָ פון כעזשבן איז געװאָרן אלץ נעעגטער ,האָט די קאטאסטראָפע
ווידער אופגעלעבט פאר אירע אויגן אין איר גאנצן גרויל,
מײַן הארץ איז אויסגעגאנגען פון מיטלייך צו איר ...עס האָט זיך
מיר געװאָלט ריידן ,זאָגן איר ,אז אלע קליידער פון דער װעלט --
אייגענע און געליענע  --זיַנען גאָרנישט אין פארגלײיך מיט איין שמייכל
אירן; אז קיין איין גילדענע יויך ,מעג עס אפילע זײַן פון רייגנעם גינ-
גאָלד ,דארף ניט פּײַכט מאכן אירע שיינע אויגן או קיין שום פלעק,
קיין שום צאר טאָר ניט פארטונקלען איר ליכטיקן שטערן; אז די גאנצע
וועלט מיט אלע אירע קליידער און מיט אלע אירע פריידן איז נאָר פאר
איר ,פאר מיר ,פאר אונדז ..איך האָב געװאָלט ..מאלע-װאָס אין א
שטילן פרילינג-פארטאָג עס ווילט זיך אלץ זאָגן א בליענדיקער זיבעצנ-
יאָריקער גרעטכען ,װאָס האָט די ערשטע געפאנגען אײַער אכצניאָריק
הארץ! אָבער װוּ נעמט מען צו אכצן יאָר מוט און דרײסטקײַט פון א
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געניטן מאנצבל? און  --כ'האָב גאָרנישט געזאָגט ..איך האָב בלין
שװוייגנדיק געדריקט איר קליין הענטל .דאָס האָט אָן װערטער געדארפט
איר זאָגן אלץ ,װאָס איך פיל ,צוגעבן איר מוט ,לאָזן איר וויסן ,או איך .
בין אינגאנצן מיט איר אינעם מאָמענט פון איר גרויסן צאר ...ערשט
לעבן גאנעקל פון איר טאטנס שטיבל ,באם געזעגענען זיך ,האלטגדיק
אין מײַן האנט אירע ביידש הענטלעך -- ,קאלטע פון דער שלאָפּלאָזער
נאכט און פון דער איבערגעלענכטער טראגעדיע -- ,האָב איך מיט דער
גאנצער פארצווייפלטער דרײיסטקײַט פון א ,גרינעם" פארליבטן און
מיט דער באגייסטערונג פון א פּאָעט ,װאָס האָט קײינמאָל קיין לידער ניט
געשריבן -- ,מיט הארץ אויסגערופן;
 --שפּרינצל .,,איך וויל גיט ,איר זאָלט הייסן שפּרינצל ..,איך װעלאייך רופן :פּרינצל ,מייַן פרינצ? ,מיין פּרינצעסן?..
א בלאסער שמייכל  ---אן אויסדרוק פון מידקייט און פארווירונג,
האָט זיך באוויזן אף די ליפן פון מײַן פרינצעסן און איז ,װי א זון-
שטראל הינטער װאָלקגט ,גלײַך צוריק פארשווונדן,
טאקש נאָר מיין יוגנטלעכע ניט-דרייסטקייט האָט מיר געשטערט
צודריקן זי צו זיך און אויסקושן איוי בלאס פּענעמל .איך האָב זיך כא-
נוגנט מיט קושן אירע קאלטע פיננער ,װאָס האָבן געשמעקט מיט
|
טאבאק,..
מײַן פּרינצל האָט לאננזאם ארויסגעצויגן איר הענטל פון מײַן האנט,
 --וושט איר ניט פארגעסן ברענגען מיר די פליסיקײַט אף ארויס-נעמען זי פלעקן? ..כרענגט עס מיר חײַנט ,װאָס פריִער ,איך בעט אײיך..
דער חימ? ,מיט עטלעכע מינוט צוריק עטװאָס פארויטלט אין מיז-
רעך ,האָט איצט געפלאקערט צונטער"רויט  --אן אָנזאָג אף א שפּעט-
פרילינגדיקן אומגעריכט הייסן טאָנ .די גאסן זײַנען נאָך אלץ געלעגן
שטי? און פּוסט ,א לייכט ווינטל האָט דערטראָגן פון סעדער דעם אראָ-
מאט פון ערשטע פרילינג-בליונגען,
מיט לײַכטע טריט האָכ איך געשטּרײַזט אין דער קעגנזײַטיקער
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ריכטונג פון מײַן היים .איך בין געגאנגען דער אופגייענדיקער זון אנט-
|
קעגן און געזונגען .אלץ אין מיר האָט געזונגען...
די פליסיקייט ,װאָס איך האָב איר דעם זעלביקן טאָג געבראכט ,האָט
דעם פלעק פון קלייד ניט אויסגעוואשן .פארקערט ,עס האָט נאָך פאר-
גרעסערט אי דעם פלעק ,אי פּרינצלס פארצווייפלונג .דאָס קלייד האָט
איצט ,נאָכן רייניקן מיט דער פליסיקײַט ,אויסגעזען אזוי ,אז עס האָט
קיין רייד ניט געקאָנט זײַן וועגן װײַזן זיך דערמיט פאר איר כאווערטע,
דער אייגנטימערן פונעם קלייד,
אָ .ווען איך קאָן איצט גאנווענען געלט פון מייער-באל-האנעס'
צדאָקע-פּושקע ,וי איך פלעג עס טאָן אין די ייַנגלשע יאָרן ,און קויפן
פאר מיין פּרינצל א נײַ קלייד ,װי איך פלעג פארן געגאנװעטן געלט
|
:
דאן קויפן טויבן!
קיין נײַ קלייד האָב איך מײַן פּרינצעסן ניט געקאָנט געבן ,אָבער
מײַן הארץ האָב איך איר אוועקגעגעבן ביז צום לעצטן פּיצל .מײַן גע-
טריישאפט ,מײיַן איבערגעגעבנקײַט ,מײַן װויסן און מײַן גאנצע אכצנ-
יאָריקע קענטעניש האָב איך געלייגט צו די פיס פון מײַן גרעטכען.
דאָס ,װאָס פּרינצל האָט קוים געקאָנט אָנשרײַבן א ייִדיש בריוול אין
סטיל פון שאָמער-זייפערט-ראָמאנען  ---די איינציקע ליטעראטור ,וועלכע
זהיאָט געלייענט -- ,האָט מיך דאפקע ניט געארט :איך װעל זי לערנען
איך וועל זי אנטוויקלען ,איך װעל זי ;אופהייבן צו זיך"!..
װאַכעדיקע האלבע נעכט און שאבעסדיקע גאנצע טעג האָב איך אוועק-
געגעבן איר ,מײַן גרעטכען ,געלערנט זי לייענען און שרייבן רוסיש,
געוויזן איר די קונץ פון רעכענען מיט א פען אין האנט ,אָפּטמאָל ,בא
איר ארבעט אין הינטערשטן קעמערל -- ,דער אקציזניק זאָל זי ניט
כאפּן בא שטאָפּן ,טרייפע" פּאפּיראָסן -- ,ווען די פּאפּירעסלעך זײַנען
שנעל געפלויגן פון אירע פלינקע פינגער ,האָב איך איר פאָרגעלייענט
א ראָמאן ,מיט גרויס פּאטאָס דעקלאמירט פאר איר קאָלצאָוס און
נעקראסאָווס לידער אָדער איבערדערציילט איר דעם אינהאלט פון אן
אָקאָרשט דורכגעלייענטן אינטערעסאנטן ארטיקל אין א זשורנאל .אן
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אנדערשמאָל האָב איך געפירט מיט איר נוציקע שמועסן ועגן װײַטע
און פרעמדע לענדער ,וועגן די נאראָדאָװאָלצעס ,וועגן פרויען אין דער
רוסישער רעװאַליוציאַנערער באוועגונג  ---זאכן ,וועגן וועלכע איך אליין
האָב ערשט ניט לאנג זיך דערװוּסט פון מײַן לערער ,דעם געוועזענעם
סטודענט קארפּ ,און געײַלט זיך איבערצוגעבן מיין װיסן דער גע"
ליבטער פון מײַן הארץ,
מיר האָט זיך אזוי געװאָלט אנטוויקלען זי ,איבערגעבן איר מײַן
גאנץ ביסל וויסן ,אָנשטעקן זי מיט די רעװאָליציאָנערע אידייען און
שטימונגען ,מיט וועלכע קארפּ האָט מיך אָנגעשטאָפּט ,מיט איין װאָרט,
|
,אופהייבן זי צו זיך!"
אָבער פּרינצל האָט קיין גרויס כיישעק צום לערנען ניט ארויסגע-
וויזן ,די מייסעלעך פון די לערנכיכלעך וועגן די לײַטישע און צעלאָזענע
קינדער האָט זי געהאלטן פאר צו נאריש פאר א דערוואקסענעם מענטשן;
די כעזשבוינעס ועגן דעם ,וויפל האָט סידאָראָוון געקאָסט א פּוד קאָרן,
אויב ער האָט פאר פופציק פּוד באצאָלט  22רובל און  4רובל מיט 05
קאָפּעקעס פאר די זעק ,האָכן זי ניט אינטערעסירט און גיך מיד גע
מאכט ,ניט קיין סאך גרעסער איז געווען איר אינטערעס פאר ליטערא-
טור און פאר העלדן פון דער רעװאַליציאַנערער באוועגונג .א ליבץ.,
האָט זי געזאָגט ,באשרײַבט שאָמער בעסער וי טורגעניעה ,און אין
;יענע זאכן" ,איז זי זיכער געווען ,מישן זיך בלויז אזעלכע גאַרנישטן,
וי דער דורכגעטריבענער סטודענט קארפּ און מיִעסע מוידן ,פארזעע-
|
נישן .זי זעט דאָך זיי ,די היגע ,מאנציפּאציעס",
 -שליומפּערס מיט געשוירענע האָר ,איינע מיִעסער פון דער צויי-טער .קיינער וויל אף זיי ניט קוקן ,פארנעמען זי זיך מיט יענע זאכן.
|
װאָס דען זאָלן זיי טאָן?..
איר בלאָנד קעפּל איז פול געווען מיט געשיכטעס פון אָרעמע ,נאָר
;,געטלעך-שיינע מעדכען מיט קירשן-ראָטע ליפּעלעך און אלעבאסטער-
ווייסע שטערנס" ,אין וועלכע עס האָבן זיך פארליבט העלדישע זימאָנס
אָדער אמעריקאנער מיליאָנערן און האָבן זיי גליקלעך געמאכט ,אף אי-
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מער און עוויג" ,פארװאָס קאָן איר ניט טרעפן אזא גליק? איז זי דען
ניט אזוי רייצנד און אָנציִענד ,װי די ,,מעדכענס אין געשטאלט פאַן
ענגעלען"  --גערטרודא אָדער מאטילדא?
מײַן פארליבטקײַט ,מײַן אופמערקזאמקײיט ,מײַן איבערגעגעבנקייט
האָט זי אָנגענומען גערן .ס'איז איר געפעלן ,װאָס איך ,א באלעבאטיש
קינד ,אן עקסטערניק ,גיי אויס נאָך אירע טריט ,װאָס צוליב איר האָב
איך פארגעסן אלע מיינע באקאנטע בארישניעס און פארלאָזן אלע מאנ"
ציפּאציעס ,מיט וועלכע איך בין פריער אומגעגאנגען.
אָבער מיר איז װייניק געווען .,װאָס גרעטכען לאָזט זיך .ליבן .מיר
! האָט זיך געװאָלט אויך געליבט זיַן ,און גראָד דאָס האָט זיך ניט גע-
פילט ...איך בין אויסערלעך און אינערלעך אזוי ניט ענלעך געווען אף
די העלדן פון שאָמערס ראָמאנען הענריכן און אדאָלפן  --אירע אידעאלן
פון געליבטע!
דאן האָב איך געביטן די טאקטיק :אָנשטאָט אָפּזיצן מיט איר אָװנטן
אין הינטערשטן קעמערל איבער לערנביכלעך און פארברענגען נעכט
אין נוציקע שמועסן האָב איך אָנגעהוֹיבן ארויסנעמען זי אף לאנגע
שפּעט-אָװונטיקע שפּאצירן און האלבנאכטיקן שיפלען זיך אפן טײַך.
וועגן העסיע העלפמאן און סאָפיע פּעראָווסקאיא האָב איך מיט איר
מער ניט גערעדט .דערפאר װאָב איך אָן א שיר גערעדט ועגן אָלגען
פון גאָנטשאראָװס ;אָבריוו? ,וועגן העלענען פון טורגעניעווס ,נאקא-
נוניע" ,וועגן נעקראסאָווס סאשא ,וועגן מאריאנען ,אסיען און אנדערע
גײַסטרײַכע ,נאָבעלע ,צארטע פרויען ,װאָס האָבן געװוּסט ,װוי צו ליבן
און גיין מיט זייערע אויסדערוויילטע ביזן סאָף...
און גערעדט האָב איך ועגן זיי ניט װי װעגן ליטערארישע גע"
שטאלטן ,נאָר וי וועגן מענטשן פון בלוט און פלייש ,װוי וועגן לעבעדיקע
פרויען ,באהויכטע מיטן גײַסט פון פּאָעזיע ...אֹיך האָב געמאָלט פאר
גרעטכען זייער אויסערלעכן אויסזען ,געשילדערט זייערע כאראקטערן,
אנאליזירט זייערע האנדלונגען  --דאָס אלץ מיט דער געהיימער .קאװאָנע
צו דערוועקן אין גרעטכען ענלעכע געפילן צו מיר..
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 --איז אזא ליבע ניט טויזנט מאָל שענער און דערהויבענער ,וי דיווולגארע ליבעס פון די פּאפּירענע גערטרודעס און קארמעליעס פון
שאָמערס ראָמאנען?  ---האָב איך געמאָנט בא פּרינצלען.
 --אויב יענע געפעלן אײַך אזוי שטארק ,טאָ װאָס זשע גייט אירארום מיט מיר?
פּרינצלס װערטער האָבן ניט געקלונגען נאריש און באנאל אין מיינע
אויערן .פארקערט ,זיי זייַנען פאר מיר באכיינט געווען מיטן גאנצן כיין
פוֹן קינדערשער אומשולד .איר אייפערזוכט צו .די פרויען פון די ביכער
האָט אָנגעפילט מײַן אכצניאָריק הארץ מיט ציטערדיקער פרייד און
|
אנציקונג,
הייסט עס ,זי איז ניט אינגאנצן גלײַכגילטיק צו מיר..
איך נעם קושן אירע ביידע הענטלעך ,װאָס שמעקן מיט טאבאק ,און
פארכלינע זיך אזש פון פרייד און גליק;
 -אוי ,מיין נארישע ,זיסע ,נאיווע גרעטכען! דו ביסט דאָך שענערפון אסיען ,נאיווער פון אולענקען ,נאָבעלער פון העלענען ..קום ,מײַן
טײַער פּרינצל ,לאָמיר גיין אונדזער גליק אנטקעגן!..
גרעטכען דריקט צו מײַן האנט צו איר זײַט און אָטעמט טיף אָפּ:
 -סארא שייגע נאבט...אוי ,די צויבערדיקע זומער-נעכט ,ווען איר ציילט ערשט דעם אכצנטן
זומער פון אײַער לעבן און איר שפּאצירט אָדער איר שיפלט זיך איינס
אף איינס מיט דער איינציקער אף דער וועלט! .זאמדיקע זאװוּלקעלעך
מיט סמשטניקלעך פאר די טירן זעען דעמלט אויס אין אײַערע אויגן ,וי
ראָמאנטישע געסלעך פון א צויבער-מייסעלע ,קרומע הייזער און קראַ-
מען מיט אייזערנע טירן און שװערע ריגלען באקומען דעם רייץ פון
אלטערטום ,זיסע רייכעס פון רײַף װערנדיקע פרוכטן דערמאַנען אײַך
אָן װײַטע עקזאָטישע לענדער ...צװײיגן פון ביימער ,אריבערגעהאנגענש
איבער פּארקאנעס ,צייכענען מיט זייערע שאָטנס ציטערנדיקע אװאָרן
אפן זאמד .,,אונטער דער אָפּנארערישער שײַן פון דער פולער לעװאַנע
זעט אוֹיס דער טײיַך ,װוי פליסיקער קוועקזילבער ,װוי שיטערער פאָספאַר,
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די וועלבלעך פּליעסקען זיך אָן די ברעגן מיט א שושקעריי ,וי זי
װאָלטן איינע די אנדערע א סאָד אײַנגערוימט אָדער זיך אליין פארוויגט,
פארטרוימטע שפּאצירן מיר שװוייגנדיק איבער די שלאָפּנדיקע גאסן,
אָדער מיר שיפלען זיך איבערן קילן ,פארקישעפטן טײַך ,פארגעסנדיק
אָן אלץ אין דער וועלט .גרעטכענס נאָענטקײַט רייצט און באומרויקט
מיך אין די דאָזיקע ווארעמע ,דופטנדיקע נעכט ,אָבער װער װעט וואגן
פריי זיך באנעמען מיט דער ריינסטער פון אלע ריינע? ..א פישל גיט
זיך א הייב איבערן וואסער ,מאכט א סאלטעמאָרטאלע אינדערלופטן און
גיט זיך צוריק א פּליעסקע אין וואסער ארײַן; .אוי!?  ---שרײַט אויס
גרעטכען און גיט מיך א כאפּ פאר דער האנט .קאָן מען ניט אָפּגעבן א
לעבן פאר אזא בארירונג פון איר הענטל! ..און אָט האָט זיך דאָס שיפל
אומגעריכט א שטארקן בייג געטאָן אָן א זײַט ,אָדער די נידעריק אראָפּ-
געהאנגענע צװייגן פון א ווערבע אפן ברעג טײַך האָבן איר א שמיץ
געטאָן איבערן פּאָנעם .גרעטכען גיט זיך אינסטינקטיוו א װאָרף צו מיר
אוּן דריקט זיך צו מיט איר יונגן ,הייסן קערפּער צו מײַן זײַט .ער
איז דאן צו מיר גלײַך? די גאנצע וועלט איז דאן אײַנגעשלאָסן אינעם
:
|
קליינעם שיפל!
אפן גרענעץ פון נאכט און טאָג גייען מיר צוריק אהיים אקסל צו
אקסל ,ציטערנדיקע ,האנט אין האנט ,נערוועזע פינגער איבערגעפלאָכטן,
עקזאלטירטע און געלײַטערטע ,װי די העלדן פון די ראָמאנען ,װעגן
וועלכע איך האָב איר נאָרװאָס דערציילט ...א שטילע ,וויברירנדיקע מע"
לאָדיע זינגט ארויס פון אונדז פון זיך אליין .ווערטער װאָלטן געווען צו
שוואך און אומבאדייטנדיק אף אויסצודריקן אונדזערע געפילן,
צי מיינע עקזאלטירטע שילדערונגען פון די הייסע און אָפּפערװיליקע
ליבעס פון די העלענעס און אסיעס ,צי די זאלבענאנדיקע שפּאצירן און
שיפלען זיך אין די צויבערנדיקע זומער-נעכט אָדער ביידע זאכן צוזא-
מען --- ,נאָר דאָס אײַז האָט אָנגעהױבן שמעלצן :אף מיַנע הייסע האנט-
דריקן ,צערטלעכקייטן ,קושן האָט זיך גרעטכען אָנגעהויבן אָפּרופן,
מיטן פארשארפטן כוש פון א מענטשן ,װאָס איז צום ערשטן מאָל
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פארליבט ,האָב איך אָבער געפילט ,אז גרעטכען שפּילט בלויז א ליבע
עפשער גאָר מיט ,הענריכן"  --ניט מיט מיר! קיין עמעסע ליבע צו מיר
פילט זי ניט .אָבער ,ס'מאכט ניט אויס :איך װעל עס אין איר דערוועקן,
איך על אין איר אָנצינדן דעם הײיליקן פייער ..גרעטכען איז שוין
איצט ניט אינגאנצן גלײַכגילטיק צו מיר ,און דאָס איבעריקע װעט
שוין קומען  --די אופריכטיקע ,די ריינע ליבע  --אזא ליבע ,װי מײַנע
צו איר ,אזא ליבע ,װוי אסיעס ,וי העלענעס .זי מוז קומעף זי איז שוין
האלב דאָ...
װוי די אופגייענדיקע זון באלייכט און דערווארעמט די ערד װאָס
| שפּעטער אין טאָג אריין אלץ ליכטיקער און ווארעמער ,אזוי האָט מײַן
הייס געפיל צו שפּרינצלען דערווארעמט און באלויכטן פאר מיר מיינע
איצטיקע און קומענדיקע טעג װאָס װײַטער אלץ העלער און ווארעמער,
איך האָב געזען פאר זיך אונדזער צוזאמענדיקן וועג ביזן סאָף פון לעבן..
זאָל נאָר גרעטכען צוווארטן ,נאָך איינע עטלעכע כאדאָשים! כ'וועל
אויסהאלטן די עקזאמענעס ,כ'וועל באקומען אן אטעסטאט און אָנקומען
אין אוניווערסיטעט ...ניין ,א יאָר צײַט װעל איך נאָך פארבלייבן דאָ,
װעל אָנעמען אוראָקן ,וויפל כ'וועל נאָר קאָנען -- .,כוועל אָנפארדינען
א סאך געלט ,עס זאָל קלעקן פאר אונדז ביידן אף דער ערשטער צײַט
פון אונדזער לעבן אין דער אוניװװוערסיטעט-שטאָט ..פאר דעם יאָר
וועל איך זי צוגרייטן צום עקזאמען אף פיר קלאסן גימנאזיע ,און זי
וועט אָנקומען דערװײיל אין אן אפּטייק ...אין עטלעכע יאר ארום װעל
איך ענדיקן דאָקטאָר ,זי  ---פּראָװויזאָר ...מיר װעלן זיך באזעצן דאַ אין
אונדזער שטאָט אָדער אין א פאבריק-שטאָט און צוזאמען ארבעטן צווישן
דער אָרעמקײַט ,צװישן ארבעטער ...מיר װועלן לעבן אן ערלעך ,שיין,
|
|
דערהויבן לעבן...
אָבער גרעטכען וויל זיך ניט באזעצן ניט דאָ ,אין אונדזער היים,
װווּ ;יעדער געשוירענער שלומפּער" און יעדע ;געבולבעטע* בארישניע
מיינט ,אז ווער ווייסט װוער זאייז ,און אין א פאבריק-שטאָט מיט שמוץ
און דאלעס וויל זי אויך ניט .דאלעס האָט זי זיך גענוג אָנגעזען ,און מיט
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דאכקעס איז זי זאט ,זי וויל ,אז מיר זאָלן זיך באזעצן אין א שיינער ,
פריילעכער שטאָט אפן ברעג יאם ,ערגעץ אף דאָרעם -- ,א שטאָט מיט
ברייטע ,שיינע גאסן ,מיט בולווארן ,מיט עלעגאנטע קאוואלערן ,מיט
שיין געקליידטע פרויען ,װוי עס באשרייבט זיך אין די ביכער.
 --מע זאָגט ,אז אין אָדעס איז פאראן א שיינער יאםי.גרעטכענס נאיװוקײַט רירט מיך ביז טרערן.
 -פאראן ,פאראן ,מײַן גרעטכעף אָדעס ליגט אפן ברעג פוןשווארצן יאם.
 --אפן סאמע ברעג? --אפן סאמע ברעכיי. --װאָס עפּעס א שווארצער יאם? א יאם דארף דאָך זיַן בלוי.. -אז דו װועסט אף אים קוקן מיט דיינע בלויע אויגן ,װועט דערשווארצער יאם ווערן בלויי..
אָבער ,װי שרייבט זיך עפּעס אין די ראָמאנע ;וי עס איז ניטאָ
קיין רויז אָן דערנער ,אזוי קאָן ניט געמאָלט זייַן א יונגע ליבע אָן א
טראגעדיע".
אויך מיך האָט דערווארט א טראגעדיע  --א פיל גרעסערע ,װי די
טראגעדיע פון דער גילדענער יויך מיט לאָקשן אף גרעטכענס גע-
ליענעם קלייד,
דער שולדיקער אין דער טראגעדיע איז געווען ניט קיין קעגנער אין
קאמף פאר דעם הארץ פון מײיַן געליכטער אָדער א דוירעסלאנגער בלוט-
סוינע פון אונדזער פאמיליע ,װי עס פאָדערט זיך אין טראגעדיעס-- ,
נאָר דאפקע מײַן בעסטער פריינט און לערער ,דער געוועזענער סטו-
דענט קארפּ,
אן אומשולדיקער שולדיקער ,אָבער די טראגעדיע איז דערפון ניט
קלענער געווען.
 :מייַן אומזיסטער לערער ,דער געוועזענער סטודענט
מיך אײַן ,אז איך זאָל מער ניט גיין צו די עקזאמענעס,
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קארפּ ,רעדט

*18

 --צוויי מאָל האָט מען אײַך דורכגעװאָרפן ,און מע װעט אײַך דורכ-ווארפן א דריטן מאָל,
דאָס ,װאָס איך בין איצט צוגעגרייט צו די עקזאמענעס בעסער וי
פריער ,האָט קיין באטרעף ניט ,זאָגט קארפּ ,איין פּאפּירל מיט א פינף
און צוויי נולן פון דער זײַט ,װאָס א ייִדישער בורזשוי װעט צושטעלן
דעם דירעקטאָר אלס זאכלעכן באװוײיז פון זײַן זינדלס צוגעגרײיטקײַט,
וועט איבערוועגן אלע מיינע פינפן בא די עקזאמענעס,
 -װאָס האָט געטאָן פייַנשטיין דער וואלד-הענדלער ,ווען ער האָטגעװאָלט אריינגעבן זיין זינדל אין גימנאזיע? ער האָט זיך געװועט מיטן.
דירעקטאָר אף דריי מייעס ,אז זײַן זינדל װעט ניט אויסהאלטן די צק-
זאמענעס  ---און האָט פארשפּילט ...אָט דאָס הייסט צוגעגרײטקײַט! --
פארענדיקט קארפּ און צעלאכט זיך הילכיק,
אָבער מיר לאכט זיך ניט .איך בין דערשלאָגן .צושטעלן דעם די-
רעקטאָר אזעלכע זאכלעכע באװײיזן און באצאָלן די לערער פון די הויפּט-
געגנשטאנדן פאר דורכרעפּעטירן מיט מיר פאר די עקזאמענעס --- ,האָב
איך קיין מעגלעכקײַט ניט ,און אף באקומען אן אטעסטאט אָן זאכלעכע
באװײיזן ,ווייס איך אליין ,אז ס'איז פאראן װייניק האָפענונג .נאָר קארפּ
לאכּט מיך אויס,

|

 -צו װאָסער שווארציאָר דארפט איר האָבן זייערע אטעסטאטן? אגעבילדעטער מענטש קאָן מען זײַן אָן אקאזיאַנעם פּאפּירל מיט א צוויי-
קעפּיקן אָדלער .לערנט װוי געהעריק נאטורוויסנשאפט ,אין דער ערשטער
ריי דעם יעסאָד פון נאטורוויסנשאפט  ---ביאַלאָגיע ,שטודירט געשיכטע,
סאָציאָלאָגיע ,פילאָסאָפיע ,לייענט אונדזערע און פרעמדשפּראכיקע קלא-
סיקער ,לייעגט אונדזערע קריטיקער און דענקער ,לייענט א סאך און
מיט א סיסטעם --- ,און איר װעט זײַן געבילדעטער פון די ,װאָס האָבן
אן אטעסטאט אף קאזיאַנער בילדונג,
,לײַטישע מענטשן" האָבן פון קארפּן ניט געהאלטן,
 -א גאָרנישט ,א ניהיליסט! א מענטש האָט אף זיך א גאָלדענעםקאָפּ ,גרינג געקאָנט ענדיקן אף דאָקטער און לעבן װי א מענטש :טאָן
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א לײַטישן שידעך  --מיט א צען טויזנט רובל נאדאן ,מיט פראנצויז,
מיט פּיאנע ...געפעלט אים אָבער ניט ניקאָלײַ פאר א קייסער .נו ,אז
דיר געפעלט ניט ניקאָלײַ פאר א קייסער ,געפעלסטו אים ניט פאר א
דאָקטער .איז ,פּאָזשאלױסטא -- ,פּאָשאָל װאָן! זײַ א דורכגעטריבענער
סטודענט און לויף ארום אף אוראָקן פאר פינף רובל א כױידעש!
נאָר פאר מיר איז קארפּ דער גרעסטער אװטאָריטעט און סאמע
נאָענטער מענטש ,זײַן קלוגע גוטסקײיט ,זײַן שארפזין ,זײַן אומאָפּהענ-
גיקײַט ,זײַן וויסן ,מיט וועלכן ער טיילט זיך מיט מיר און מיט יעדערן
אזוי גערן ,האָט מיך צוגעבונדן צו אים ,װי צו א ברודער .שוין דאָס
אליין ,װאָס ער איז א געליטענער ,האָט אים אוועקגעשטעלט אין מיינע
אויגן אף א פּיעדעסטאל .אָבער צופיל האָב איך זיך אײַנגעלעבט מיטן
געדאנק וועגן העכערער בילדונג ,אז מיר זאָל אזוי גרינג זײַן גיך זיך אָפּ-
זאָגן דערפון,
 -יאָ ,דאָס איז אלץ ריכטיק -- ,שטים איך אײַן מיט אים-- ,אָבער אָן דעם קאזיאָנעם פּאפּירל ,וי איר רופט עס ,קאָן מען דאָך אין
אוניווערסיטעט ניט אָנקומען,
 -און צו װאָסער טײַװול דארפט איר דאפקע האָבן דעם אוניווערסי-טעט?  ---װויל קארפּ וויסן -- .עטלעכע יאָר פירן א האלב-הונגעריק
סטודענטיש לעבן ,קעדיי ענדיקן דאָקטער און נאכער באזעצן זיך אפן
גאנצן לעבן אין דער פּראָװינץ און ארומוואקסן מיט א באלעבאטישקײיַט,
וי דאָקטער שאפּיראָ ,ווערן ,מיט דער צײַט ,װי ער ,א פּליכעוואטער,
גראָב-בײַכיקער ,אָפּגעלאָזענער און אומציכטיקער פּארשוין ,שווער אפן
גאנג און פויל אפן געדאנק ,א זשעדנער ,און געלטגײַציקער דיפּלאָמיר-
יטער קליינבירגער?
קארפ פּרוּווט מיר פאָרשטעלן ,װי איך װעל אויסזען צו פופציק
יאָר  ---אן אָנגעגאָסענער ,שווער-אָטעמענדיקער ,אן אָנגעבלאָזענער ,וי
אן ענדיק .אָבער עס באקומט זיך בא אים ניט :זײַן איידל ,קימאט
מיידלש פּאָנעם וויל פאר קיין פאל ניט אָנעמען קיין מעגושעמדיק אויס-
זען ,זײַן אײַנגעשרומפּענער בויך וויל זיך ניט אָנבלאָזן ,און די אײַנגע-
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פאלענע ברוסט מיטן געבויגענעם רוקן ווילן בעשום-אויפן ניט באקומען
קיין אָנשטעל פון סאָלידקײַט און וואזשנעקײַט,
מיר צעלאכן זיך ביידע.
 -איז עס דאָס ,װאָס אײַך געפעלט? איז עס דאָס ,צוֹ װאָס איר|
|
שטרעבט?
ער ווישט אָפּ דעם שמייכל פון פּאָנעם און גיט צו ערנסט;:
 --ניין ,מײײַן טײַערער ,ניט אין קאזיאָנע דיפּלאָמען איז דער צוועקאון ציל פון לעבן .א דיפּלאָם אף ערלעכער בירגערשאפט  --אָט װאָס
ס'איז װיכטיק! און דאָס װועט אײַך קיין אָפיציִעלער לערן-אנשטאלט
ניט ארויסגעבן .אלזייַטיקע ,גרינטלעכע ,ניט פאלסיפיצירטע ,פרייע
בילדונג און פּראָדוקטיווע ,נוצלעכע ארבעט  --אָט װאָס ס'וועט אײַך
געבן א דיפּלאָם אף ערלעכער בירגערשאפט ,אָט דאָס װעט אײַך ארויס-
פירן אפן ריכטיקן וועג .און אף זייערע אטעסטאטן מיט זייערע דיפּלאָ
מען ,ראט איך אײַיך איינמאָל פאר אלעמאָל  --א שפּײַ טאָף
גרינג צו זאָגן; :א שפּײַ טאָן .אזויפיל קויכעס אוועקגעלייגט ,אזויפיל
פּלענער געבויט .,,און עפּעס האָב איך דאָך געפּלאנעװצט פאר צוייען
פאר זיך און פאר פּרינצלען :איך דאָקטער ,זי  --אפּטײיקער...
וועגן לעצטן זאָג איך קארפּן קיין װאָרט ניט,
 --הייסט עס ,אָנהייבן בויען דאָס לעבן אפדאָסנײי ,פון סאמע אָנהייב? -בויען אײַער לעבן האָט איר נאָך דערװײַל ניט אָנגעהוױיבן-- ,זאָגט קארפּ -- ,דאָס דארפט איר ערשט אָנהייבן טאָן.
 -אָבער װאָס טוט מען? צו װאָס נעמט מען זיך? -פריִער פון אלץ דערלערנט עפּעס א האנטװערק -- ,ראט מיף /קארפּ --- .דאָס װעט אײַך מאכן אומאָפּהענגיק ,דאָס װעט אײַך געבן א
מעגלעכקייט אײַנצואַרדענען זיך ,װוּ איר װעט װעלן ,דאָס װעט אײַך
דערנעענטערן צו די ארבעטנדיקע מאסן .דינען די ארבעטנדיקע קאָן
מען ניט נאָר אלס דאָקטער,
קארפּ איז געווען דער ערשטער און איינציקער ,װאָס האָט זיך פאריג-
טערעסירט מיטן ,פיייִקן באָכערל* און האָט זיך ארויסגערופן צו לער-
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נען מיך אומזיסט .ער איז געוען דער איינציקער ,װאָס האָט אין מיר
דערוועקט א כיישעק צו ערנסטן לייענען ,װאָס האָט מיר געוויזן דעם
וועג צו די קאָריפייען פון קריטיק און געדאנק ,װי ער האָט גערופן בע-
לינסקין ,דאָבראָליובאָוון ,טשערנישעווסקין ,ער איז אויך געװען דער
ערשטער ,װאָס האָט מיר אָנפארטרױט א פארבאָטן ביכל  ---לאװוראָווס
;היסטאָרישע בריוו?  ---א ביכל ,װאָס האָט מיר געעפנט דעם מויעך..

קיין מער געבילדעטן און גרעסערן מענטשן פאר קארפּן האָב איך ניט
געקענט ,און זײַן װאָרט איז פאר מיר געווען קימאט א געזעץ .דאָך האָב
איך געפילט ,אז דאָס מאָל איז ער ערגעץ-וווּ אומגערעכט ,נאָר װוּ --
דאָס האָב איך ניט געקאָנט אָנװײַיזן .צו װײיניק האָב איך געװוּסט ,אין
פארגלייך מיט קארפּן ,און צו הויך איז געשטאנען זײַן אווטאָריטעט ,אז
|
איך זאָל קאָנען אים ערנסט דערווידערן,
צו די עקזאמענעס בין איך ,פונדעסטוועגן ,געגאנגען און ,װי קארפּ
האָט פאָרויסגעזאָגט ,דורכגעפאלן אויך צום דריטן מאָל...
איך בין געווען קימאט פארצווייפלט .נאָר קארפּ האָט קיין וועזן דער"
פון ניט געמאכט,
 -כ'האָב דאָך אײַך געזאָגט ,אז אָן זאכלעכע באװײיזן פארשפּאָרטאיר זיך צו באמיען -- ,האָט ער מיט א לײַכט הארץ געשפּאסט,
איך האָב געװאָלט פּרוּוון מאזל אין אנדערע שטעט ,בא אנדערע
גימנאזיעס ,אָבער װוּ נעמט מען געלט אף ארומפאָרן און לעבן אין פרעמ-
דע שטעט? און מיט װאָס בין איך זיכער ,אז מע װועט מיך דאָרטן ניט
|
דורכווארפן?
|
קארפּ רעדט מיך אָפּ דערפון;
 -אָט פאָלגט מיך און שלאָגט זיך ארויס פון זינען דעם קאזיאָנעםאטעסטאט .לערנט דערװײַל א מעלאָכע ,און װײַטער װעט די צײַט װײַזן,
װאָס איר האָט צו טאָן,
יאָ ,קיין אנדער בריירע האָב איך ניט .איך מוז אָנעמען קארפּס אייצע:
לערנען דערװוײַל א מעלאָכע ,און װײַטער װעט די צײַט װײַזן ,װאָס איך
|
|
האָב צו טאָן...
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 --ניט אנדערש ,אז ער איז מעשוגע געװאָרן! --נא דיר ,א באלמעלאַכע מיטאמאָל! --דערוף האָט מען עס געדארפט גאנצענע נעכט בלענדן זיך דיאויגן אף ביכער?
 -א שניידער אַזער א שוסטער קאָן מען זײַן אָן היסטאָריע מיטגעאָגראפיעז
מיט אזעלכע רייד האָט מײַן מישפּאַכע באגעגנט דאָס נײַס ,אז איך
גיי ווערן אן ארבעטער,
בלויז מײַן עלטערער ברודער ,אָט דער ,װאָס האָט פּלוצלינג ,,פיינט
געקראָגן דעם קייסער? און האָט זיך דעריבער געקליבן אװעקפאָרן קיין
אמעריקע ,וי נאָר ער װועט דערהאלטן פון זײַן קאלע א שיפסקארטע,
האָט איינגעפונען ,אז ;עפשער איז עס ניט אזוי קרום ,װוי סע דאכט זיך",
 -פריער אָדער שפּעטער  --קיין אמעריקע װעט ער דאָך דארפןפאָרן ,איז זאָל ער לערנען א מעלאַכע .דאָרטן װעט עס אים צוניץ קו" 
מען .אין אמעריקע איז א מטלאַכע קיין כארפּע גיט,
נאָר ווען ער האָט דערהערט ,אז איך גיי ווערן אן איינבינדער ,האָט
ער אויך געקוועטשט מיט די אקסל,
 -װאָס עפעס גראָד אן איינבינדער? פארװאָס ניט א זייגערמאכערצי א גאָלדשמיד! אויך אן איידעלע מעלאַכע,
 --מיר געפעלט איינכינדעריי, --אז ניט לייעגען פּושקינען מיט גאָגאָלן ,איז כאָטש איינבינדן זיי,װאָס?  ---האָט דער ברודער ,דער באלטאכלעס ,איראָניזירט,
|  --מע קאָן אי לייענען פושקינען מיט גאָגאָלן ,אי איינבינדן זיי,
|
 --א מעשוגאס!,, --װאָס פארשטייטטו דאָ ניט? ער וויל זײַן באװאָרנט מיט דאלעסאפן גאנצן לעבן ,גייט ער ווערן אן אײַנבינדער,
איך האָב געהערט און אין זיך געשמייכלט :ווען זיי ווייסן דעם
עמעסן מאָטיוו פון מײַן מ,עשוגאס!!
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אױסקלײַבנדיק פון אלע פּראָפּעסיעס אײינבינדעריי און פון אלע
אײַנבינדער הירשל דעם געלן אף לערנען בא אים די מעלאָכע ,האָב
איך געהאט איינס אין זינען :פּרינצל-גרעטכען,
טיר-צו-טיר מיט הירשל דעם געלן האָט געװוינט די ערשטע בא-
גערטע פון מײַן הארץ .דאָס אליין איז גענוג געווען ,אז אײינבינדעריי
זאָל פאר מיר וערן די אינטערעסאנטסטע ארבעט אין דער וועלט און
הירשל דער געלער ; --דער גרעסטער קינסטלער אין זײַן פאך",
זײַן שטענדיק טיר-צו-טיר מיט פּרינצלען ,זען זי און ריידן מיט איר
יעדן טאָג ,עטלעכע מאָל א טאָג ,ווען ס'וועט זיך מיר נאָר פארגלוסטן,
האָבן די מעגלעכקײַט יעדע מינוט ארױיסװײַזן איר מײַן צוגעבונדנקײַט,
מײַן ליבע  --אָט װאָס ס'האָט מיט מיר אָנגעפירט באם אויסוואל פון א
|
|
|
|
פּראָפּעסיע!
ניט נאָר אף זייגערמאכעריי ,כ'װאָלט דאן אײינבינדעריי ניט פאר-
ביטן אפילע אף מאָלערײַ און הירשל דעם געלן  --אף לעאָנארדאָ
|
דא ווינטשי,
| איך האָב אָנגעהױבן טראכטן ,אז עפשער איז גאָר גוט ,װאָס ס'האָט
זיך אזוי געמאכט .אן אטעסטאט װעל איך מיט א פּאָר יאָר שפּעטער.
אויך ניט פארזאמען ,אָבער אזא ליבע פּרינצל קאָן מען נאָך פאר-
שפּעטיקן...
מײַן טאָג האָט זיך אָנגעהויבן און פארענדיקט מיט פּרינצלען.
| = פרימאָרגנס ,גייענדיק צו דער ארבעט ,שטעל איך זיך אָפּ אף א
מינוט באם אָפענעם פענצטער פון ליצכאָק דעם מעלאמעדס שטיבל,
און ,צוזאמען מיטן ,גוט-מאָרגן" ,ווארף איך ארייַן פּרינצלען א בינטל
פעלד-בלימלעך ,װאָס איך קלייב אָן פאר איר אף די לאָנקעס און קלע-
ווער-פעלדער הינטערן בראָם .אָפּטמאָל טראָג איך איר אונטער א גאנצן
פּאק בעז ,װאָס איך ברעך אָן פאר איר פון די בעז-ביימער ,װאָס הענגען
אריבער מיט זייערע צװײַגן איבערן פּארקאן פונעם קסיאַנדזוס סאָד,
קלעטערנדיק אפן פּארקאן רײַסן בעז פאר מײַן געליבטער ,ריזיקיר
איך מיט מײַן איינציקער פּאַר הויזן ,װײַל דער פּארקאן איז פול מיט
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טשוועקעס און דער סאָד  --מיט הינט .אָבער ניט נאָר די הויזן  ---דעם
קאָפּ בין איך גרייט צו שטעלן אין קאָן פאר מײַן גרעטכענס א דאנק,
פאר איין ליבן שמייכל אירן!
עטלעכע מאָל א טאָג כאפּ איך זיך צו איר ארייַן וי איך שטיי און
גיי  ---אין פּאפּיפארשמירטן פארטעך און מיט פארשארצטע ארבל --
בלויז אף איין מינוטעלע ,נאָר א קוק טאָן אף איר ,זאָגן איר א צארט.
װאָרט ,א שפּאס טאָן,
אין די אַװנטן ,אָנשטאָט צו גיין נאָך דער ארבעט אחיים עסן און
רוען ,גיי איך גלייך ארײַן צו פּרינצלען און זיץ בא איר ביז שפּעט
|
אין דער נאכט,
נאָר װאָס הייב איך אָן צו באמערקן?! אָנשטאָט דעם ,אז דאָס שוואך,
אָבער ווארעם פייערל ,װאָס האָט געטליעט אין איר הארץ ,זאָל זיך צע-
פלאקערן אין א פלאם ,וי דער פלאם ,װאָס ברענט אין מײַן הארץ , --
האָט עס גאָר אָנגעהױיבן צו צאנקען ,טשאדען ,ביז ס'איז אינגאנצן ,וי
א גראָשנדיק ליכטל אפן ווינט ,אויסגעלאָשן געװאָרן .מײַנע אָפּטע בא-
זוכן ,אף איין רעגעלע" באגעגנט גרעטכען מיט א פארכמורעט פּענעמל,
מײַנע צארטע וערטער הערט זי אויס מיט אן אומצופרידענער מינע,
אָדער זי בעט מיך אופהערן קריידן גארישקײַטן" .זי האָט אָפט אָנגע-
חויבן אָפּצזאָגן זיך פון מיינע לעקציעס מיט דעם טערעץ ,או זי האָט
קיין צייט ניט  --זי אײַלט זיך אָנשטאָפּן פּאפּיראָסן ,א באשטעלונג פאר
א פּאָרעץ .אפילע אין די שאבאָסים ,װאָס זײַנען פריִער געווען אינגאנצן
מײַנע ,האָט זי אויך אָנגעהױיבן מיך אויסמיידן,
 -שפּרינצ?ל איז ניטאָ אין דער היים ..אומזיסט דאָס ווארטן זיװועט אוואדע שפּעט קומען -- ,באגעגנט מיך איר מאמע  --א דארע,
שווארצע ייִדענע מיט א װײַסער בעלמע אף איין אויג,
נאָך דעם איינציק-זעענדיקן ,מיך אױסמײַדנדיקן אייגל זע איך ,אז
זי לײַגט :פּרינצל איז אין דער חיים ,נאָר זי באהאלט זיך אויס פון מיר,
איך בין געווען אויסער-זיך ,איך בין געווען פארצווייפלט ,זאָל מען
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מיר זאָגן ,װאָס איז געשען ,זאָל מען מיר דערקלערן ,מיט װאָס איך האָב
זיך פֿארזינדיקט,
און צום סאָף האָט עס אויסגעפּלאצט :פּרינצל וויל ניט קיין איינבינ-
דער ,גרעטכען דארף ניט קיין ,אוכאזשאָרן" אין פארשמירטע פארטץ-
כער און מיט פארשארצטע העמד-ארבל .אויב אין מיר איז ארײַן א
מעשוגאס  ---ווערן אן איינבינדער ,איז זי נאָך ,גאָט צו דאנקען ,באם פולן
זינען .זי װעט זיך מיט קיין פּערעפּליאָטשיק ניט פארדרייען,
איך האָב אָפּנעװישט דעם קאלטן שוייס פון שטערף דאָס איז
גאָר?  ---איז אויס איינבינדער! אָט שוין גיי איך ארײַן צו הירשלען
און זאָג אים :זײַט געזונט און גליקלעך מיט אן אנדערן .מאָרגן קום איך
|
אָן אין אפּטייק ,און שפּעטער װועט מען זען...
נאָר פארװאָס רונצלט זיך אזוי גרעטכענס גלאטער שטערן? פארװאָס
מײַדט זי אויס מײַן בליק? װאָס דריקט זי?
עס גייט ניט אין דעם -- ,כאָטש זי האָט פיינט אפּטעקארסקע או-
טשעניקעס :עפּעס זײַנען זיי אלע אזעלכט שלימאזאָלעס און עס שמעקט
פון זיי שטענדיק מיט רעפועס -- ,נאָר ניט אין דעם האנדלט זיך עס,
גרעטכען האָט ארופגעלייגט איר קליין הענטל אף מײַן הארטער
אײַנבינדערשער האנט ,זי האָט אופגעהויבן צו מיר אירע אויגן  ---די
אומשולדיקע גרעטכען-אויגן ,אין וועלכע סאיז דאָך געווען אן אויס-
דרוק פון פריצייטיקער פּראקטישקײַט ,געבוירן פון פריצייטיקער אר"
בעט און שטענדיקער נויט -- ,און קימאט בעטנדיק געזאָגט:
 -װאָס קאָן זײַן דער טאכלעס פון אונדוער ארומגיין! ..איר זיַטדאָך נאָך אזוי יונג און ...און ניט פּריסטראיעט ...און איך בין אן אָרעם
|
מיידל,,,
מײַן פרײַע האנט האָט פארדעקט איר ווייך הענטל,
 -גרעטכען ,גאָלדענע מײַנע! לאָמיר ניט ריידן פון טאכלייסים! פאר-געס אָן אַרעמקײַט! ליב האָבן איז דער גרעסטער טאכלעס ,יוגנט איז די
|
גרעסטע אשירעס!
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װוי זי װאָלט אלט געווען וייניקסטנס צוויי מאָל זיבעצן ,האָט גרעט-
כען קלוג געשמייכלט און באדויערנדיק געשאַקלט מיטן קאָפּ אף מיַן
עקזאלטירטער אומפּראקטישקייט,
 -אוי ,נאריש ייִנגל ,נאריש ייִנגל! און אז איך װאָלט געווען דיגרעסטע קראסאוויצע ,קאָן איך עפּעס דערווארטן ,אויב איך האָב ניט
קיין קאָפּעקט בא דער נעשאָמע און קיין קליידל צום לייב?
| ס'האָט איר שוין אזוי דערעסן דער בעסוילעמגעסלדיקער דאלעס!
|
|
עס ווילט זיך אזוי לעבן מיט לײַטן גלייך!
 --מיט לײַטן גליַיך? איך על דיך אוועצקשטעלן העכער פון לײַטן,העכער פון דער גאנצער וועלט ..ווארט נאָר צו ,אונדזער לעבן הייבט
זיך דאָך ערשט אָן.
 -ווארטן? װוי לאנג ווארטן? אף װאָס ווארטן?עס קאָן אוועקגיין צען יאָר ,איידער איך על זיך צו עפּעס דער
שלאָגן .,און זי זאָל דערווייל דאָ טריקענען און ווצלקן בא די פּאפּיראָסן?
ניין ,זי איז אן אָרעם מיידל און האָט ניט אף װאָס צו ווארטן .זי טאָר
זיך ניט איינשמועסן קיין פּוסטע כאלוימעס...
זי האָט מיר פריער ניט געװאָלט זאָגן  --ניט געװאָלט פארשאפן
מיר קיין אגמעסנעפשש פאר דער צײיט -- ,נאָר זי זעט ,אז ס'וועט בע"
סער זײַן פאר אונדז ביידן ,ווען איך װעל עס גלײַך װיסן; זי פאָרט קיין
אמעריקע .,.איר שוועסטערקינד ,יאנקל וויינשטיין  ---דאָרטן הייסט ער
דזשעק װינסטאָן --- ,פארווארפט זי שוין לאנג מיט בריו ,פאלט איר
פּאָשעט צוֹ די פיס ,זי זאָל אריבערקומען צו אים קיין אמעריקע .ער
וויל ,שרייבט ער ,א מיידל נאָר פון דער אלטער חיים ,אן ערלעכע .און
ער ווייסט ,שרייבט ער װײַטער ,אז זי ,גרעטכען ,איז א שיינע  --די
מאמע זײַנע האָט אים צוגעשיקט איר ,גרעטכענס ,פּיקטשע ,ער װעט,
שווערט ער זיך ,גליקלעך מאכן זי ,אף אימער אונד עוויג"..
פריער האָט זי אים אפילע ניט געװאָלט ענטפערן ,ער איז עפשער
מיט צען יאָר עלטער פון איר און איז דאָ ,זאָגט די מאמע ,געווען ניט
קיין לייט נאָר אלע זאָגן איר ,אז דאָרטן איז ער געװאָרן א מענטש --
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אמעריקע מאכט פאר א מענטש ,פארמאָגט אן אייגענע מעבליקראָם --
ער רופט עס ,פוירניטשער סטאָר*  --און איז אָנגעטאָן ,װי א גראף.
אויב איך וויל ,קאָן זי מיר װײַזן זײַן פּיקטשע ,די פאָטאָגראפיע זיינע,
הייסט עס.
 --איר װעט קיינמאָל ניט זאָגן ,אז דאָס איז יאנקל דער מומע:
|
!
/
ליבעס .
און אלע זאָגן ,אז ס'איז א גליק פאר איר :אן אייגענע פוירניטשער
סטאָר און א באקליידטער ,װי א מאָנארך ...און װאָס קאָן זיך שוין דאָ
דערווארטן אן אָרעם מיידל? האָט זי באשלאָסן פאָרן...
דער הימל איז מיטאמאָל אראָפּגעפאלן אף מײַן קאָפּו גרעטכען פאָרט
קיין אמעריקע כאסענע האָבן ...איך האָב געליבט צוליב ליבע ,און זי --
צוליב טאכלעס ...מיך מיט אלע מײַנע טרוימען און פּלענער האָט זי
פארביטן אף א יאנקל-דזשעק ,װאָס איז צען יאָר עלטער פון איר און
וועלכן זי האָט קיין האָר ניט ליב ,אפילע ניט אזויפיל װי מיך ,און אף
עפּעס א פוירניטשער סטאָר! דאָס איז מער ,וויפל מײַן הארץ קאָן אויס-
:
האלטן,
איך האָב מער ניט גערעדט .מײַן פּאָנעם האָט שוין גערעדט פאר
מיר,

|

|

 --גלייבט מיר ,אז איך האָב אײַך ליב ,וװוי ...װי א לײַבלעכן ברו-דער .איר זיַט אזא גוטער...
איר הענטל איז װוידער געלעגן אף מיין האנט .און איר שטים האָט
געקלונגען

קימאט

אזוי

מילד

און הארציק,

װי אין די צויבערדיקע.

זומער-נעכט פון אונדזערע שפּאצירן .איך האָב אף איר א קוק געטאָן
און מיר האָט זיך געדאכט ,אז אירע אויגן זײַנען פּײַכט.
 -נעמט זיך ניט צום הארצן .איר װעט געפינען א שענערע אוןגעבילדעטערע פון מיר...
אויב איך וויל ,קאָן איך צו איר ארייַנקומען ,קאָלזמאן זי איז דאָ.
|
נאָר ניט אין פארטעך .ס'איז איר א כארפּע פאר לײַטן..
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 -איר האָט דאָך מיך ליב ,יאָ? טאָ פאָלגט מיך און ווארפט אוועקדי אײינבינדעריי .ס'איז דען אן ארבעט פאר אן איידעלן ,געבילדעטן
מענטשן? ..נאָר דעם צעדרייטן קארפּ האָט געקאַנט איינפאלן אזא מע-
שוגאס  ---מאכן אײַך פאר אן איינבינדער .גוט ,איז ניט קיין דאָקטער,
אָבער א לערער קאָנט איר דאָך געוויס זײַן .הייַנט נאָך ווארפט אוועק די
|
אײַנבינדעריי און נעמט זיך צו אוראָקן!
גרעטכען האָט גערעדט מיט מיר ,װי מיט א מענטשן ,װאָס האָט ניט
זײַן אייגענעם ווילן ,װי מיט איינעם ,װאָס נייטיקט זיך אין דער הילף
פון אשטארקערן ,א געניטערן אין לעבן,
איך האָב געשוויגן .װאָס האָב איך געהאט צו זאָגן? מיר איז שוין
אלציינס ,איך האָב ניט צוליב װאָס צו זיין אן איינבינדער ,צוליב וע
מען זײַן אלערער אָדער א דאָקטער .איך ווייס ניט ,צי האָב איך צוֹלִיב
װאָס צו לעבן...
 -װאָס זשע שװײַגט איר? איר זאָנט מיר צו ווארפן די אייג-בינדעריי?

 -איך װעל מער קיין אײַנבינדער ניט זײַן ..איך װעל דאָ מערניט בלײַבן ..,איך קאָן דאָ מער ניט בלײַיבן ...איך װעל פאָרן קיין אמע-
ריקע -- ...האָב איך געשטאמלט ,כאָטש געװוּסט האָב איך ,אז ס'איז ניט
מער וי א כאָלעם :ניט איך האָב און ניט איך קאָן האָפן צו האָבן געלט
אף פאָרן קיין אמעריקע,
גרעטכען האָט אן עפן געטאָן אף מיר אירע בלויע אויגן ,שווער גע-
ווען צו זאָגן ,װאָס האָט זיך אין זיי אָפּנעשפּיגלט  --שרעק אָדער פרייד,
 -אז ס'וועט באשערט זײַן ,װעט מען זיך נאָך דאָרטן באגעגענען..נאָר איך וויל ,איר זאָלט וויסן ,אז דזשעק דער מומע ליבעס האָט מיר
שוין ארויסגעשיקט געלט און א שיפסקארטע ...צוגעזאָגט האָב איך אים
דערװײַל גאָרנישט  ---מע װעט דאָרטן זען -- ,נאָר איך וויל ,איר זאָלט
עס וויסן .הײַנט-מאָרגן באקום איך די שיפסקארטע מיטן געלט ,און
באלד נאָך שוװווּעס פאָר איך ארויס,
;מע װעט דאָרטן זען" ...א האָפענונג ,װי א שוואכער זונעןישטראל
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פון צווישן געדיכטע כמארעס ,האָט אף איין אויגנבליק א שיין געטאָן
פאר מײַנע אויגן,
אװעקפאָרן קיין אמעריקע ,אופּטאָן דאָרטן עפּעס אזוינס ,װאָס זאָל
דעם פארהאסטן יאנקל װײיַנשטיין  ---דעם נעמלעכן דזשעק װינסטאָן ---
מיט זײַן גאנצער פוירניטשער סטאָר מאכן קליין און נישטיק אין גרעט-
כענס אויגן ,און צוריק געווינען זי פאר זיך  ---אף צו פארווירקלעכן אָט
דעם טרוים מײַנעם בין איך ,דוכט זיך ,גרייט באגאנווענען קלויסטערס,
אָבער קיין געלט אף רייזעס קיין אמעריקע האָב איך ניט געהאט,
און קלויסטערס באגאנווענען דארף מען קאָנען,
די ליידן פונעם יונגן װערטער זײַנען געווען א לײַכטער שפּילקע-
שטאָך אין פארגלייך מיט די ליידן פון מײַן יונג הארץ...
אָ ,ווען איך קאָן דאן ארײַנקוקן אין דער צוקונפט און זען גרעטכען,
וי איך האָב זי געזען מיט צוויי צענדליק יאָר שפּעטער אין א װײַטן
אמעריקאנישן שטעטל אפן ברעג פון דער אָזערע מיטשיגאן  --א שווער-
לײַביקע מיסיס װינסטאָן מיט א דרײַשטאָקיקן גוידער ,מיט א פולן מויל
גאָלדענע ציין און מיט בריליאנטענע רינגען אף אכט פון אירע צען
פעטע פינגער -- ,װאָלט מײַן אכצניאָריק הארץ ניט געלעגן בא אירע פיס
אין ברוכשטיקער ,װי די שערבלעך פון א צעבראָכענעם טאָפּ ,און איך
װאָלט עפשער פארבליבן אן איינבינדער ביז הייַנטיקן טאָג ..װער
קאָן זאָגן?

|

אָבער מאלע-װאָס ס'װואָלט אלץ געװעף וען מיר קאָנען ארײַנקוקן
אין דער צוקונפט ,דאן װאָלט עפשער דער יונגער װערטער גופע אויך
דערלעבט ביזן טיפן עלטער און װאָלט קלוג געשמייכלט אין זײַן גרויער
באָרד ארײיַן אף די נארישקייטן פון זײַן יוגנט .װוער ווייסט,.
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א פאבריק אף א וויזיט-קארטל

'/
'

יַן צרשטער באלעבאָס אין געװען איינער
פון יענע לאָדזער פאבריקאנטן ,װאָס האָבן
זייער גאנצש פאבריק אף א ויזיט-קארטל.
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פינקוס

װאָלענע
גרויסער

פּעטריקאָװער

די ק,אָ,מפּאניע*,
טראכט,

עט

און

קַאַ.
קאמגארעװע

טיכער,

אויסװאל.

גאס,

נומ.
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װוי די פאבריק ,איז ניט מער װי א פיקציע ,צוֹגע-

קשדיי צו פארגרעסערן

דאָס געוויכט
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פון דער

פירמע.

די טי"

כער  --ביליקע ,בונטע פויערשע קאָפּיטיכער  ---ארבעטן פאר אים אויס
וועבער קוסטארן אף זייערע אייגענע אלטפרענקישע האנט-שטולן פון
| דעם גארן ,װאָס ער גיט זי ארויס,
ער קויפט אויך אוף קליינע
פ
ּ
א
ר
ט
י
ע
ס
טיכער-בראק ,װאָס פאברי-
קאנטן אף וויזיט-קארטלעך ווא
ר
פ
ן
צ
ו
ד
י
ו
ו
ע
ב
ע
ר
א
פ
ן
כעזשבן פון זייער
ארבעטלוין און קויפן זיי נאכער אליין אָפּ פאר האלבער פּרײז,
דער פּערסאָנאל פון דער פירמע ,פּינקוס עט קאָ *.באשטייט פון איין-
איינציקן מענטשן  ---פון מײַן אייגענער פּערזאָן,
איך קער אויס די דילן אין טיכער-לאגער ,איך שער ארום די פרענדז
ארום די טיכער ,איך באװוײַז קונדן סכוירע ,איך פארפאק פּעקלעך ,איך
טראָג אָפּ פעקלעך צו סאָכרים אין האָטעלן און צו קאָמיסיאָנערן אהיים,
איך עקספּעדיר פּעקלעך אפן באן ,איך פיר א מין בוכהאלטעריע ,איך
בין דער פיגאראָ ,װאָס טוט אלץ און איז אומעטום פול,
גיין צו די וועבער אונטערײַלן זיי מיט די באשטעלונגען ,אָפּנעמען
בא זיי די פארטיקע סכוירע ,ארויסגעבן זיי קוויטלעך אף זייער ארבעט-
לוין  --געצאָלט קומט מיט װאָכן שפּעטער  --דאָס אלץ איז ארײַן אין
מײַנע פילצאָליקע פליכטן און האָט ,גלײַך פון אָנהײיב ,פאָרויסבאשטימט
מײַן שטעלונג צום באלעבאָס  --א טראָציקע ,פאיַנטלעכע ,א קריגערי-
שע שטעלונג,
די ענגע ,פינצטערע שטיבער פון די וועבער אפן באלוט  --דער
שטאָט-טײיל פונעם האָרעפּאשנעם דאלעס אין דער גרויסער פאבריק-
שטאָט  ---שטיבלעך ,מער ענלעך אף מייסים-שטיבלעך ,װי אף דירעס
פאר לעבעדיקע ,די אויסגעצערטע וועבער אין יארמלקעס און טאלעס-
קאָטנס בא דער ארבעט ,די אויסגעמאטערטע װײַבער מיט אױסגעמאָ-
רעטע אייפעלעך אף די הענט אָדער בא אראָפּגעהאנגענע פלאכע
ברוסטן ,די פארשמאָדערטע קינדער  --סקראָפּעליטישע ,ראכיטישע --
אף צעקנוידערטע בעטן ,אפן דיל ,אונטער טישן ,אין הענגוויגעלעך ,אין
קוישן; דער שווערער גערוך  --יענער ספּעציפישער רייעך פון פעסט-
אײַנגעבירגערטן ,דוירעסלאנגן דאלעס --- ,האָבן בא מיר יעדעס מאָל
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ארויסגערופן א געמישט געפיל פון ראכמאָנעס און פיזישן איבל און
געװועקט אין מיר א פיינטלעכן פּראָטעסט קעגן דעם באלעבאָס ,דעם
|
פאבריקאנט אף א וויזיט-קארטל,
מײַן באלעבאָס ,א זשוואוו מענטשל מיט א קליין בייכל און קליין
פּליכל  ---ביידע זאכן מיט אן אויסזיכט צו וואקסן מיט דער צײַט גרע-
סער -- ,איז ניט קיין שלעכטער בעטעווע .שווער צו זאָגן ,צי איז ער א
| גוטער .ער איז א ווייך מענטשל ,א ווייך און א זיס ,א טריפנדיק מיט
פּאטעקע .ער רײיסט ניט ארונטער פונעם ארבעטלוין בא די וועבער --
ער וויינט עס אויס בא זיי .מיט קוינים דינגט ער זיך ניט פאר פינף
קאָפּעקעס מער אפן טיכל  --ער קליאנטשעט עס בא זי אויס .מיך
צווינגט ער ניט ארבעטן פערצן שאָ א טאָג פאר צוועלף רובל א כוי-
דעש  --ער קויפט בא מיר מײַן מי מיט גוטע האפטאָכעס ,מיט גלאטע
ריידעלעך ,מִיט זיסע שמייכלען,
זײַן בוימלדיקע ווייכקײיט און צוקערדיקע זיסקייט  --דאָס זיינען
בא אים גאנגבארע מאטבייעס ,מיט וועלכע ער דערצאָלט זײַנע מעגטשן
דאָס ,װאָס ער דערצאָלט זיי ניט אין מעזומען,
איך ווייס ,אז אנדערע פאבריקאנטן  --ווירקלעכע און אף וויזיט-
קארטלעך  --זײַנען ניט בעסער און אָפט נאָך ערגער פון מײַן באלע-
באָס :די סיסטעם איז אזא --- ,נאָר מײַן פאבריקאנט זע איך פאר די אויגן
און מײַן געפיל רעװאָלטירט קעגן אים,
מײַן פּראָטעסט דריק איך אויס אין אומאָפּהענגיקער ,טראָציקער
האלטונג .איך שעם זיך ניט אָפט ארויסצוזאָגן מײַן באלעבאָס ,װאָס איך
קלער וועגן אים ,וועגן זײַן עקספּלואטירן די וועבער ,ניט פארגעסנדיק
דערבײַ צו דערמאָנען מײַן אייגענעם קלאָגעדיקן געהאלט,
פּינקוס באליידיקט זיך ניט אף מיר ,ער איז ניט דער מענטש צו
באליידיקן זיך .ער שמייכלט אף מײייַנע ווערטער מיט זײַן נארישעוואטן
אָדער צינישן שמייכל  ---שווער צו זאָגן ,װאָס איז אין זײַן שמייכל מער,
איך בין נאָך גאָר א ייִנגל און א פריץ אין געשעפט ,איך מיין ,אפּאָ. -
נעם ,אז אין לעבן איז פּונקט אזוי וי אין די ביכלעך ,װאָס איך האָב זיך
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אָנגעלײענט .ער האָט אמאָל אויך געלייענט ביכלעך ,אָבער טעאָריע און
פּראקטיקע זיינען צוויי באזונדערע זאכן .א קלײניקײַט ,דער עקספּלוא-
טאטאָר און בלוטזויגער װאָס ער איז! איך זע דען ניט ,װוי ער צאפּלט
זיך װי א פיש אף דער יאבאַשע? וועקסלען גייען יעדן טאָג צו פּראָטעסט,
פאר גארן דארף מען צאָלן מעזומען ,און פאר מעזומען דארף מען צאָלן
פּראָצענטן ,די קאָנקורענץ צווישן קליינע פאבריקאנטן איז גרויס ,און
ער ווערט דערשטיקט פון די גרויסע פאבריקאנטן ,װאָס קאָנען אויס-
ארבעטן א בעסער טיכל טאר א ביליקערן פּרײַז,
איך מעג אים גלייבן ,אז ער איז פּונקט אזא סאַציאליסט און דעמאַָ-
קראט ,וי איך .ער װאָלט עפשער מער וי איך געװאָלט ,אז מענטשן ארום
אים זאָלן האָבן כאיונע .אָבער װאָס זאָל מען טאָן ,אז מע לעבט צוישן
וואלפישן ,װאָס זוכן איינער דעם אנדערן איינצושלינגען? גוט ,ער װעט
צאָלן מער װוי אנדערע .װאָס זשע וועט זייַן דער פּויעל-יויצע דערפון?
ער װעט זיך מוזן אָפּשטעלן ,און א פּאָר צענדליק ייִדן װועבער ועלן
בלייבן גאָר אָן כאיונע .װועט שוין דאן בעסער זייַן?

 --לאָמִיר נאָר זען ,װאָס ס'ווצט ווערן פון אייער סאָציאליזם מיטאיער דעמאָקראטיזם ,ווען איר װעט אליין װוערן א פאבריקאנט,
 -איך קלייב זיך ניט ווערן קיין פאבריקאנט און װעל זאָגן שפּעטערדאָס אייגענע ,װאָס איך זאָג איצט :איר צאפּלט זיך טאקע װי א פיש אפן
בראָטפאן ,אָבער אף א בראָטפאן ,פול מיט פּוטער ,און אײַערע וועבער
פּרעגלען זיך אין זייער אייגענעם זאפט ,ניט האָבנדיק אפילע קיין קויעך
צו צאפּלען זיך,
פּינקוס מאטערט זיך צו דערװוײיזן ,אז אויב די וועבער עסן א ביסל
ערגער פון אים ,שלאָפן זיי דערפאר רויַקער װי ער :דער קאָפּ דרייט
זיי ניט ,און איך שלאָג אים פאָר ,ער זאָל זיך מיט זיי בײַטן :געבן פינף
וועבער-פאמיליעס זײַן דירע פון פינף צימערן און נעמען פאר זיך זייערע
פינף דירעס ,שוין מיט די װעב-שטול ,װאָס פארנעמען מער וי
א העלפט שעטעך פון די דירעס קװאָרים ,װעט ער אױך שלאָפן
רויָק,
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פינקוס גיט א מאך מיט דער האנט :ניטאָ ,הייסט עס ,מיט וועמען צו
ריידן,
 --אז מיר וועלן זיך באגעגענען אין א יאָר צען ארום ,דערמאָנט מיראונדזערע איצטיקע שמועסן ,װעל איך הערן ,װאָס איר װועט דעמלט
זאָגן,
דאָס קײַלעכדיקע צוגעלאָזטע מענטשל מיט דער פאבריק אפן וויזיט-
קארטל ווערט מיר מיט יעדן טאָג אלף מער דערווידער ,ער צו מיר פילט
אויך ניט קיין גרויס סימפּאטיע ,נאָר אָפּזאָגן מיך אײַלט ער זיך גיט,
 -זיי זײַנען אלע אזוי .און װאָס ארט מיך ,אז ער רעדט? אבי ערטוט ,װאָס מע דארף ,און קאָסט מיך ניט טײַער,..
אזוי האָט פּינקוס דערקלערט ,לעמײַ ער טרײַבט מיך ניט דורך פאר
|
מײַן אזעס,
;זיי זיינען אלע אזוי" --- ,האָב איך פון מיין זײַט געקלערט וועגן די
פּינקוסעס און ניט געײילט זיך בײַטן די שטעלע .אָבער שטארק טײיער
געהאלטן זי האָב איך אויך ניט .פערצן שאָ א טאָג ארבעט פאר צוועלף
רובל א כוידעש וועט מיר קייגמאָל ניט פעלן  ---בין איך ,אין מײין יוגנט-
לעכער אומפּראקטישקייט ,זיכער געווען.
אין איינעם א פרימאָרגן האָט זיך זײַטװײַלעכס אריינגעשטעלט אין
געשעפט איינער א שווארצער באָכער און ,אָפּנעבנדיק א האכנאָעדיקן
,גוט-מאָרגן" ,האָט ער מיט דעם טאָן און מינע פון איינעם ,װאָס בעט א
נעדאָווע ,א פרעג געטאָן;
 -איר דארפט עפשער א מענטשן אין געשעפט?ניין ,פּינקוס דארף ניט קיין מענטשן אין געשעפט .וועדליק הײַנטיקע
נעשעפטן ,טראָגט אף קיין איין מענטשן אויך ניט,
אָבער דער שוארצער באָכער האָט זיך ניט געלאָזט אָפּאטערן
אזוי גיך,
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דאָס צעקנייטשטע קאפּעליושל צוגעדריקט מיט ביידע הענט צום
הארצן ,װוי אין געבעט ,האָט ער ניט אופגעהערט צו קליאנטשען :ער ועט
דינען געטריי ,ער איז גרייט צו טאָן די שווערסטע ארבעט ,אבי נאָר אייג-
צואָרדענען זיך .צי איז ער שוין לאנג אין לאָדז? ניין ,ערשט נעכטן גע-
קומען .פונוואנען איז ער! פון קױדענאָוו איז ער .זײַן פאמיליע איז
קרוק ...ניטאָ אין קױידענאָוו װאָס צו טאָן ,איז ער געקומען קיין לאָדז
זוכן עפּעס א טאכלעס פאר זיך ...ער האָט א יעדיַע אין בוכהאלטעריע
אויך ,ער האָט געענדיקט בוכהאלטעריע דורך בריוו בא מארקן פון ריגע,
| בא אָט דעם ,װאָס אנאָנסירט זיך אין די גאזעטן ..נאָר אים ארט ניט.,
אויב אפילע ניט קיין בוכהאלטער .ער איז גרייט צו טאָן ,װאָס פאר אן
ארבעט ס'וועט זיך מאכן ,אפילע די שווערסטע ,און די ערשטע צײַט
אומזיסט ,אבי אײַנאָרדענען זיך,
מיט האלב-פארזשמורעטע אויגן און מיט ביידע קורצע הענטלעך אפן
קײַלעכדיקן בײַכל האָט פּינקוס מיט נײַגער געקוקט אפן באָכער .דאָס
ענערגישע ליטוואקל האָט אים ,קאָנטיק ,פארינטערעסירט און אָנגעהויבן
צגועפעלן,
זיַן אויפן פון זוכן ארבעט  --גיין פון טיר צו טיר בעטן א שטעלע,
דאָס ניט לאָזן אָפּאטערן זיך מיטן ערשטן אָפּזאָג  ---האָט באוויזן ענער-
גיע און ארבעטסװויליקײַט .מעגלעך ,אז קוקנדיק אפן שווארצן ליטוואקל,
איז בא פּינקוסן געבאָרן געװאָרן דער געדאנק ,אז סװואָלט עפשער גלײַך
געווען צו פארבייטן דעם טראָציקן און אזעסדיקן ,סאָציָאליסט* מיט
אָט דעם ענערגישן און ,אָן סאָפּעק ,געהאָרכזאמען און רעספּעקטפולן
יונגנמאן,
0
|
איך ווייס ניט ,װי מײַן אייגענער װײַטערדיקער גוירל און דער גוירל
פון דעם קױדענאָװער טאכלעסזוכער װאָלט אנטשיידן געװאָרן ,ווען איך
מיש זיך ניט ארײַן אין דעם איניען.
 --וויבאלד אומזיסט ,איז װאָס ארט אײַך ,אז נאָך א מענטש װעטפאר אײַך ארבעטן?
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19-4

פֿינקוס האָט דערפילט דעם שטאָך ,און ווארפנדיק א בליק פריער אף

מיר דערנאָך אפן שווארצן באָכער ,וי ער װאָלט אונדז געשטעלט אף
דער װאָגשאָל איינעם קעגן צווייטן ,האָט ער געענטפערט מער דעם
שווארצן ליטוואק ,וי מיר;
אזיך האלט מענטשן ,צאָל
 --אומזיסט ארבעט בא מיר קיינער ניט .אאיך זיי,
| = נאָר קיין מענטשן אין געשעפט דארף ער איצט ניט .ניט מער ,א
יונגערמאן וויל אזוי ארבעטן ,דארף מען אים געבן א מעגלעכקײיַט .קיין
סאך צאָלן קאָן ער ניט  --דאָס געשעפט טראָגט ניט .נאָר אויב זעקס
רובל א כוידעש באפרידיקט אים ,קאָן ער זיך שטעלן צוֹ דער ארבעט,
און װײַטער וועט מען זען.
פון דעם ערשטן טאָג אָן ,זינט דער שווארצער באָכער איז אריין אין
געשעפט ,איז פאר מיר קלאָר געװאָרן ,אז דער פּערסאַנאל אין דער פיר-
מע ,פּינקוס עט קאָ *.װעט בלײַבן ער ,פישל קרוק ,ניט איך,
ער איז געקומען אין געשעפט פריִער פון מיר און איז אוועק שפּע-
טער פון מיר .ער האָט בא מיר געריסן די ארבעט פון די הענט און קע-
סיידער זיך נאָכגעפרעגט ,צי איז ניטאָ נאָך עפּעס צו טאָן .ער האָט
ארויסגעוויזן הינטישע געטרײַקײַט צום באלעבאָס ,געכאנפעט אים מיט
װאָרט און בליק; ער האָט שטילינקערחייט איבערגעגעבן פּינקוסן אלץ,
װאָס איך זאָג וועגן אים ,ער האָט געצוקט מיט די דארע אקסלען אף מיין
פרײַער האלטונג מיטן באלעבאָס און געכידעשט זיך אף זײַן געדולד צו .
מיר .ער האָט געזוכט נוציק צו מאכן זיך דער מאדאם פּינקוס ,באוווג-
דערט און אָנגעקװאָלן פון אירע געראָטענע טעכטערלעך .ער אין זי
אלעמען  --דעם באלעבאָס ,דער מאדאם און זייערע קינדער  --געקראָכן
אונטער די נעגל .ער איז געווען װוי פּאטעקע ,צאפּלדיק װי א פיש און
גליטשיק וי מיט בּוימל באשמירט,,
װאָס לענגער איך האָב זיך צוגעקוקט צו קרוקן ,אלץ באקאנטער האָט
ער מיר אויסגעזען .איך בין זיכער געווען ,אז איך האָב אים שוין ערגעץ-
װוּ פריִער באגעגנט .אוב ניט אים אליין ,איז עמעצן ,אף וועמען ער איז
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שטארק ענלעך .אָבער װוּ אֹיך האָב אים באגעגנט און אֹף וועמען ער איז
ענלעך  --דאָס האָב איך בעשום-אויפן ניט געקאַנט זיך דערמאָנען .און
מיטאמאָל ,גאנץ אומגעריכט ,האָב איך זיך דערמאַנט :דאָס איז דאָך ער,
מײַן אלטער באקאנטער אוריא היפּ פון ,דייוויד קאָפּערפילד" ,דאָס בא-
ליבטע װערק פון מײַנע ייִנגלשע יאָרן ,דער אומשטערבלעכער אוריא
|
היפּ מיט די ביינער!
אויסערלעך איז ער ,עמעס ,װײיניק ענלעך אף היפּן :היפּ האָט פאר-
מאָגט זאפרען-האָר און א רויטלעך-צעפּריעט פּאָנעם ,װוי ערשט פון באָד
ארויס ,און קרוקס האָר זיינען פּעך-שווארץ ,װאָס גייט איבער אין א
בלויקײַיט ,און זיין פּאָנעם איז שווארץ און דאר ,װי א געוענדזלטער
פּלאָנדער :היפּ האָט געהאט אָנברעמענדיקע גרוי-בלוילעכע אויגן ,װאָס
האָבן אף קיינעם ניט געקוקט און אלץ געזען ,און קרוק פארמאָגט א פּאָר
געדיכטע ברעמען ,צוזאמענגעוואקסענע איבער דער שארפער נאָז ,אוג-
טער וועלכע עס זיצן טיף א פּאָר שווארצע לויפנדיקע אויגן ,װאָס נעמען
דורך אלץ און אלעמען אף איין מאָל .קרוקס דארע טרוקענע פינגער,
וועלכע ער האלט אין איין קנאקן ,זײַנען אויך ניט ענלעך אף היפּס בליי-
כע כראשטשעוואטע פינגער װוערעם ,װאָס האָבן קיין איין מינוט ניט גע-
װוּסט קיין רו .נאָר קרוקס קרומע פּלייצקע ,זײַנע דינע ליפּן ,שטײַף
פארשנורעוועטע ,ווען קיינער קוקט אף אים ניט ,און כניפעדיק-שמייכל-
דיקע ,ווען פרעמדע אויגן זײַנען אף אים געווענדט ,זײַנע מאלפּע-הענט,
װאָס דערגרייכן אים קימאט ביז די קני --- ,זײַנען היפּס פּלייצקע ,היפּס
ליפּן און היפּס הענט .נאָר דער איקער איז די ,גײַסטיקע* ענלעכקייט:
זײַן קלוימערטשע אונטערטעניקײַט ,זײַן געמאכטע איבערגעגעבנקייט,
זײַן פאלשע געטרײַקײַט ,זײַן פּויזענדיקע קריכעריי ,זײַן געהיימע אינ-
טריגאנישקליט ,אלע זײַנע טנועס און האװיַעס  ---זײַנען היפס,
זינט איך האָב געמאכט די דאָזיקע אנטדעקונג ,האָט דער שווארצהאָ-
ריקער באָכער אופגעהערט עקזיסטירן פאר מיר וי פישל קרוק .איך האָב
פאר זיך געזען אוריא היפּ אין פלייש און בלוט ,אריבערגעטראָגן פון
וויקפילדס נאָטאריעלער קאָנטאָר אין פּינקוסעס פאבריק ,און האָב נאָכ-
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געשפּירט זײַן יעדער האנדלונג און באוועגונג מיטן זעלביקן נײַגער און
שפּאנונג ,מיט וועלכע איך האָב מיט יאָרן פריער נאָכגעשפּירט די טריט
פון זײַן גײַסטיקן ברודער ,דעם העלד פון דיקענסעס אומשטערבלעכן
ראָמאן --- ,אזוי דערשטוינט און איבעראשט בין איך געווען פון דער
מערקווירדיקער ענלעכקייט צװוישן שווארצן באָכער מיט זײַן געלן פאָר-
גענגער.
אין מײַן פאנטאזיע האָב איך שוין געזען ,װוי די פירמע ,פּינקוס עט
קאָ *.ווערט פארוואנדלט אין ,פּינקוס און קרוק" ,װי קרוק צעברעכט
פּינקוסן ,פּונקט וי היפּ האָט צעבראָכן וויקפילדן .איך האָב זיך דײַטלעך
פאָרגעשטעלט ,װי קרוק פארשפּרייט זײַן נעץ פאר פּינקוסעס טאָכטער
סאלצע אפן שטייגער ,װי היפּ האָט פארשפּרייט זײַן נעץ פאר וויקפילדס
טאָכטער אגנעס ...אין איין זאך בלויז האָב איך געזען א כילעק צװישן
פישלען מיט אוריאן :היפּ האָט געענדיקט זײַן קאריערע אין טפיסע ,און
קרוקן האָב איך געזען אין דער צוקונפט אלס פאבריקאנט  --שוין ניט
אף א וויזיט-קארטל ,נאָר טאקע מיט מאשיגעס און ארבעטער ,וועלכע
ער עקספּלואטירט אָן ראכמאָנעס,
אין דער צײַט ,ווען איך האָב זיך פארנומען מיט פאנטאזיעס ,האָט
פישל-אוריא געטאָן אלץ ,װאָס ער האָט נאָר געקאָנט ,אף ארויסצושטופן
מיך און פארבלייבן דער איינציקער מענטש אין דער פירמע,
זײַן ברען אין דער ארבעט ,זײַן יעדעס װאָרט ,יעדער כניפעדיקער
שמייכל ,יעדער איבערגעגעבענער בליק זיינער דעם באלעבאָס  --אלץ
איז געווענדט געווען אונטערצושטרײיכן דעם שארפן כילעק צװישן אים,
דעם געטרײיען ,דעם רעספעקטפולן ,און מיך ,דעם אומטרייען ,דעם
אזעסניק און בונטאר,
ביידע ,אי דאָס ווייך-קײַלעכדיקע פאבריקאנטל מיט די ראָזעװע
בעקלעך ,אי דער גליטשיקער מעשאָרעס זײַנער ,זײַנען מיר מיט יעדער
שאָ געװאָרן אלץ מער אומדערטרעגלעך .איך האָב געפילט ,אז מיינע טעג
אין דער פירמע זײַנען געציילטע :אויב פּינקוס װעט מיך ניט דורב-
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| טרײַבן ,װעל איך אליין אוועקגיין ,און איך האָב באשלאָסן ,װוייניקסטנס,

אוועקגיין מיטן קנאק ,מיט ,ערע" ,װי איך האָב עס פאר זיך באצייכנט,
ס'איז געווען אין רעכטן ברען פון סעזאָן .פרעמדשטאָטיקע סאָכרימ-
לעך  --קאנדידאטן אף באנקראָט  --האָבן אָפּגעקליבן סכוירע און זיך
געדונגען וועגן טערמין פון די וועקסלען ,פּונקט וי זיי װאָלטן בעדייצ /
געהאט צו צאָלן זיי ביז איינעם .פּינקוס  ---גאָלע שמייכל און פארפלאמ-
טע בעקלען  --האָט דאָס מאָל איבערגעשטיגן זיך אליין :ער האָט גע-
שטעלט גאָט פאר אן איידעס ,ער האָט געלייגט אין מאשקן זײַן כיילעק
אוילעמהאבע ,ער האָט גענומען זײַן ייִדישקײַט פאר א שוטעף צום
געשעפט ,ער האָט געשװאָרן זיך בא זײַן געזונט ,באם געזונט און לעבן
פון זײַן ווייב און קינדער  --אלץ קעדיי ארופציען נאָך א פּיטאקל אפן /
|
טיכל.
 -דערלייגט אים שוין דאָס פּיטאקל ,און זאָל ער אופהערן ווייגען--- ,האָב איך זיך אריינגעמישט -- .ער דארף עס טאקע ,נעבעך ,שטארק
האָבן .בלויז דעם פּערסאָנאל צאָלט ער דאָך אויס גאנצע אכצן רובל א
| כוידעש.

דער דאָזיקער ארויסטריט איז ניט ארײַן אינעם פּלאן פון מײַן 
,אוועקגיין מיט ערע" .נאָר די מאָס פון עקל און ווידערגעפיל צום פאב-
ריקאנט אפן וויזיט-קארטל איז אריבער די ברעגן ,און אָט די ווערטער
האָבן זיך בא מיר ארויסגעכאפּט אומגעריכט פאר זיך אליין,
פּינקוסעס פּליכל האָט זיך אָנגעצונדן צונטערירויט .פישל-אוריא
האָט געשאָקלט מיטן קאָפּ ,װאָס האָט געזאָלט באטײַט; ,איי-איי-איי!"
די פּענעמער פון די צוקינפטיקע אָנזעצער האָבן אָן וערטער גערעדט:
;א כוצפּע פון א מעשאָרעס!"
 -א לעץ א יונג ,האָט ליב צו וויצלען זיך -- ...האָט פּינקוס לעקי-שעוואטע געשמייכלט,
און ווידער גענומען דינגען זיך ,װוי קיין זאך װאָלט ניט געשען.
נאָר ווען די זײַטיקע מענטשן זײַנען אוועק ,האָט ער ,צום ערשטן
מאָל אָן זײַן געוויינלעכער בוימלדיקײַט ,מיר א זאָג געטאָן:
008

 --נו ,יונגערמאן ,פון הײַנט איבער צוויי װאָכן זײַט איר פריי .זוכטזיך אן אנדער אָרט אף צו פּראווען אײַערע פוילע לעצאָנעס,
זײַנע ראָזעװוע בעקלעך זײַנען אזש בלייך געװאָרן פון געצוימטער
אופרעגונג,
מיט קרוק-היפּן בא דער האנט װאָלט דער פאבריקאנט אפן וויזיט-
קארטל זיך געקאָנט פארגינען דורכטרייבן מיך גלײַך אפן אָרט אָן שום
שאָדן פאר דער פירמע ,נאָר ס'איז אים א שאָד געווען די זעקס רובל
געהאלט ,װאָס ער װאָלט מיר געדארפט אױסצאָלן פאר צוויי װאָכן פאָ* /
|
רויס ,ווען ער טרײַבט מיך טייקעף דורך,
אין צוויי װאָכן ארום כין איך שוין געווען פרײי צו מעסטן די טראָ-
טוארן פון דער גרויסער פאבריק-שטאָט,
1939

אפן געווענטענעם אינדזל

יִיִן דריטע און לעצטע שטעלע איז געווען בא
דער פירמע ראָטשטײן און קלינקאָוושטיין ---
איינע פון די אָנגעזעענסטע פירמעס אין
שטאָט,
ראָטשטײן איז באם פּערסאָנאל פון דער
פירמע געגאנגען אונטערן נאָמען ,דער אלטער" :קלינקאָוושטיין --
;ער שעף".
ד

|

שײַע ראָטשטײן איז א ,היימישער ייָד'; קלינקאָוושטיין  --א ייִדי-
שער ,דײַטש".
קלינקאָוושטיין  ---קורץ ,פעסט געבויט און שטײַף ,װי אויסגעהא-
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מערט פון שטאָל -- ,טארמאָגט א פּאָנעם ,װוי פון געברענטער ליים ,א
פליישיקן קארק ,װאָס פאלט אריבער ,װי א געפילטע קישקע ,איבער זײַן
הארט-געפּרעסטן קראגן ,און דייטשישע ,שפּיציקע ווילהעלם-װאַנצן,
פארדרייטע ארוף ביז צו די סאמע לעבעדיקע בלויע אייגעלעך.
און כאָטש די הענט און פיס זײַנען בא אים זייער קורצע און ער
פארמאָגט א קיילעכדיק ביר-בייכל ,איז ער ,פונדעסטוועגן ,עלאסטיש,
פלינק און פּרעציז אין זיינע באוועגונגען ,װי א גימנאסט .ווען ער דארף
אָפּגעבן א פאראָרדענונג ,רופט ער ניט דעם מענטשן צו זיך ,נאָר ער
שרײַט אויס די באפעלן פונװײַטן ,הויך און שארף אפן קאָל ,װי א קאָ-
מאנדיר אפן מושטריר-פּלאץ  --אפן דײַטשישן שטייגער ,וי ער גלייבט,
ריידן רעדט ער א ייִדישלעכן דײַטש ,װאָס ווערט שטארק געברויכט
אין דער ייִדיש-פּוױליש-דײַטשישער פאבריק-שטאָט .מיט פּראָסטע
מענטשן רעדט ער פּויליש .אין מאָמענטן פון אופרעגונג מישט ער זיַן
דײַטש מיט פּויליש און ייִדיש ,געברויכנדיק די שטארקסטע װערטער
פון אלע דריי שפּראכן;
 -דאָנערװעטער נאָך אײינמאָל! האלט ס'מויל! אז נישט ,ווארף עךדעך ארויס דאָ כאָליערע ,פּסיאקרעווו..
שדפיּיציקע ,ארוף פארדרייטע װאָנצן קריכן דאן נאָך העכער ,דער
שמאלציקער קישקע-קארק ווערט אָנגעגאָסן מיט בלוט ,װי דער קראָפּ
בא אן ענדיק  --אָט-אָט באקומט ער דעם שלאג ,און די קליינע ,בלויע
פּאטשערקע-אייגלעך שפּריצן פײיער,
די מענטשן ווייסן שוין ,אז דאָס בעסטע אין אזעלכע מאַמענטן איז --
שװײַגן ,ניט פארענטפערן זיך ,דאן װערט דער שעף אױסגעלאָשן און
אָפּגעקילט פּונקט אזוי גיך ,װי ער האָט אופגעפלאקערט ,און די סטרא-
שונקעס ארויסצוווארפן ,דאָ כאָליערע? ווערן גלײַך פארגעסן,
ראָטשטײן איז אין אלץ פּונקט דער היפּעך פון זײַן שוטעף ,אף זײַן
גוויריש-געקעכלטן גוף ,אף זײַן זאט-געצערטלט פּאָנעם מיט די פאר-
נעפּלטע און פילגלוסטנדיקע אויגן און מיטן ייִדיש-פראנצויזישן געכאָ-
וָוב

ליעטן בערדל ליגט דער שטעמפּל פון פילדוירעסדיקן לעבן אין ראכוועס
און וווילטיק,
ראָטשטײנס גאנג איז געלאסן ,זײַנע באוועגונגען  --געמאָסטן ,זיינע
רייד  ---שטיל און מעיושעוודיק,
ראָטשטײן הייבט קיינמאָל ניט אוף זײַן שטים אף א מענטשן נאָר
ווען ער הייבט אָן ריידן מיט זײַנעם א מענטש נאָך שטילער װי געווייג-
לעך ,קוקנדיק יענעם גלײַך אין פּאָנעם ארײַן ,ווייסט מען שוין ,אז דער
,אלטער" איז מיט אים אומצופרידן .און ווען אָנשטאָט צו קוקן דעם
מענטשן אין די אויגן נעמט ער ,אינמיטן די רייד ,באטראכטן זיינע
אייגענע פּערלמוטערדיקע נעגל אף די װײיס-געצערטלטע פינגער-- ,
מעג שוין דער מענטש זוכן אן אנדער שטעלע.
ראָטשטײן קומט אין געשעפט זעלטן  --ער איז מערסטנס אף דער
פאבריק ,נאָר ווען ער קומט יאָ אמאָל ,באמיען זיך די מענטשן װאָס
וייניקער צו ווארפן זיך אים אין די אויגן  --די עטװאָס פארנעפּלטע
און פילגלוסטנדיקע אויגן זיינע.
קלינקאָװשטײן האָט שוין מיט יאָרן צוריק פארביטן די לאנגע קא-
פּאָטע און דאָס ייַדיש-כסידישע היטעלע אף א קורץ רעקל און א קא-
פּעליוש ,ראָטשטײן  --כאָטש אין שטוב בא אים רעדט מען פּויליש און
ער אליין לייענט פּוילישע ,דײַטשישע און העברעישע צײַטונגען --
טראָגט נאָך אלץ א געשפּאָלטענע קאפּאָטע -- ,עמעס ,א גוט צוגעשני- -
טענע און פײַן אופגענייטע ,אן עלעגאנטע ,מיט זײַדענע לאצן -- ,אָבער
פאָרט א לאנגע ביז איבער די קני .אפן קאָפּ  --א ייִדיש-פאצעטיש טוכן
היטעלע מיט א קליין דאשעקל,
ער וויל ניט און קאָן ניט ,זאָגט ראָטשטײן ,גיין קעגן מישפּאָכע --
א גרויסע כסידיש-נעגידישע מישפּאָכע.
בייס זיינע אָפטע רייזעס קיין אויסלאנד פארבײַט ראָטשטײן זײַן
היימיש-יידישלעכע קליידונג אף אײראָפּעיִשער .דאן זעט ער אויס מער
דײַטש און אײיראָפּײער װוי דער ;דײַטש* קלינקאָוושטיין.
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,ײַטש" קלינקאָוושטיין כאפּט
מענטשן אין געשעפט שמועסן ,אז דער ד
זיך נאָך אראָפּ אמאָל ,פאר א יאָמקיפּער ,צום רעבן .און ס'איז פאר
קיינעם קיין סאָד ניט ,אז דער װעג צוֹ בערלינער נאכט-לאָקאלן און
פאריזשער קאבארעטן איז דעם היימישן ייד ראָטשטײן באקאנט בעסער,
|
וי דעם ייִדישן דיַטש קלינקאָוושטיין,
די היימישע יידישקייט פון איינעם און די ייִדישע דײַטשישקײַט
פונעם צווייטן שטערט ניט די שוטפים צו ארבעטן צוזאמען אין אכדעס
|
און הארמאָניע,
ראָטשטײן פירט אָן מיט דער פאבריק  --א גרויסע טוך-פאבריק,
װאָס ארבעט אין צוויי וואכטעס צו צען שאָ יעדערע און באשעפטיקט
איבער טויזנט ארבעטער .אלע אָן אויטנאם  ---דייטשן און פּאַליאקן,
קיין ייִדישע ארבעטער ווילן ביידע שוטפים ניט האָבן אף דער פאב"
(ריק  --גיט דער לאנגפּאָלעסדיקער ראָטשטײן ,ניט דער קורץ"געקלייד-
| טער קלינקאָוושטיין,
 --איך קאָן ניט לאָזן די פאבריק שטיין צוויי טעג אין װאָך :שאבעסצוליב ייִדישע ארבעטער און זונטיק צוליב קריסטלעכע -- ,זאָגט דער
חיימישער ייִד ראָטשטײן,
 --מער װוי העלפט באשעפטיקטע אף דער פאבריק זײַנען בא אונדזפרויען ,און ייִדישע װוײַבער טויגן בלויז אף קינדלען .ארבעטן האָבן זי
קיין כיישעק ניט און קיין צײַט ניט -- ,זאָגט דער ייִדישער דייטש,
 -ייִדן זײַנען אן אומרויקער עלעמענט ,פופציק ייִדישע ארבעטערוועלן אונדז קאליע מאכן נײַן הונדערט פופציק ניט-יידישע --- ,פאר-
טרויען ביידע שוטפים פאר אייגענע מענטשן די עמעסע סיבע פון זייער
קעגנערשאפט צו ייִדישע ארבעטער.
יעדן פרימאָרגן ,נאָך איידער די פאבריק-סירענעס צעשרײַען זיך
מיטן אָנזאָג ,אז עס שטייט אוף א נײַער ארבעטסטאָג ,הייבט שוין אָן
אריינפליסן אין פאבריק פון דער פירמע ראָטשטײן און קלינקאָוושטיין
א ברייטער שטראָם ארבעטער און ארבעטערנס ,עלטערע ,מיט געקנייטש-
טע פּענעמער און אױסגעהאָרעװעטע הענט ,יונגע  --מִיט ספּריטנעם
81ס

טראָט און מיט א פינקל אִין אויג; ארבעטער אין בלויע בלוזעס און אין
אָפּגעטראָגענע רעקלעך ,אין דײַטשישע קעפּקעס און אין פּוילישע היטע-
לעך מיט גלאנציקע דאשעקעס; ארבעטערנס אין קאָפּיטיכלעך ,וווילעריש
פארבונדן הינטער די אויערן ,אָדער מיט אנטבלויזטע קעפּ ,אָבער אלע
וי איינע אָן יענעם אויסדרוק פון פרייד און צופרידנקײַט ,װאָס ארבעט
דארף געבן דעם מענטשן,
די פאבריק פארנעמט צוויי לאנגע ,כמורנע קאָרפּוסן אין ביידע זײַטן
הויף ,וועלכער איז לאנג ,שמאָל ,װוי א טונעל ,און מיט אײַזערנע ,שטענ-
דיק געשלאָסענע און באוואכטע טויערן ,וי אטורמע,
צוואנציק שאָ אין מעסלעס איז דער הויף-טונעל אָנגעפילט מיט
גערויש און באוועגונג .עס וויברירן די פאבריק-קאָרפּוסן ,עס ציטערן די
שויבן ,בליץ-שנעל יאָגן הין און צוריק די שיפלעך אף די מעכאנישע
וועב-שטולן .געעפנטע טויערן לאָזן ארײַן און לאָזן ארויס גרויסע הויך-
אָנגעלאָדענע וועגענער מיט גארן ,מיט האלב-רויע און פארטיקע שטי"
קער געוואנט ,נאָר עדנילעכקייט פונעם פאבריק-הויף צו א טורמע-הויף
ווערט דערפון ניט קלענער ,עפּעס אומהיימלעכס ,געצװוּנגענס איז פאראן
אין דעם אײיביק-טונקעלן הויף מיט די שטענדיק פאריגלטע טױערן ,אין
דעם וועכטער מיט די גרויסע שליסלען ,אין דעם קאָנטראָל-בײַדל באם
טויער און אין דעם אויפן פון ארויסלאָזן די ארבעטער פון פאבריק נאָך
|
דער ארבעט,
איינציקווייז גייען זיי דורך דורכן שמאָלן דורכגאנג פארביי די בא-
טאפּנדיקע אויגן פון די צוויי וועכטער ,װאָס שטייען בא ביידע זײַטן
דורכגאנג .אָפּטמאָל באנוגענען זיך ניט די וועכטער מיט באטאפּן די
ארבעטער מיט די אויגן און באטאפּן זיי מיט די הענט ,א פיר געבנדיק
מיט די דלאָניעס איבער זייערע קערפּערס און קעשענעס .א טייל ארבע-
טער באציט זיך צו דער באזוכונג גלײַכגילטיק אָדער מיט פאראכטונג.
זיי צעשפּרײיטן די הענט, :נא ,זוך ,מע האָט אײַך אין דער ערד" ,אנדערע
ווידער רייצט עס אוף:
 -או ,צערבערס ,הינטיש בלוט!214

|  ---װאָס ווילסטו פון זיי? זיי זייַנען ניט מער ,װוי הינט אף קייטן :װאָס
דער באלעבאָס הייסט ,דאָס טוען זיי,
 -זין פון זוינעס ,פּסיאמאטש!  ---קאָן זיך אן אופגערעגטער אר-|
בעטער ניט בארויקן,
 -מיט זידלערײַ װעסטו גאָרנישט אופּטאָן --- ,זאָגט סטאניסלאוובראָניצקי ,א יונגער וועבער ,וועלכן די באלעבאטים װאָלטן שוין לאנג
ארויסגעװאָרפן פון פאבריק ,ווען זיי ווייסן ,אז ס'וועט זיי גלאט אָפּגין--- ,
איר װאָלט בעסער עפּעס געטאָן ,די אונטערזוכונגען זאָלן אָפּגעשאפט
ווערן.
|  ---טאָן! װאָס קענסטו טאָן ,ווען צוואנציק אנדערע שטייען גרייט צו
פארנעמען דײַן אָרט באם וועב-שטול?
 -האָב געדולד ,וולאדעק .ס'וועט ניט אײביק אזוי זײַן ,מירן נאָךדערלעבן צו זען ,וי עס וועלן פארשווינדן ניט נאָר די הינט באם טויער,
נאָר אויך די באלעבאטים זייערע הינטער די שפּיגל-פענצטער!  --רופט
זיך אָפּ אן ארבעטער פון דער זיַט,
 -נו ,נו ,דאָ איז ניט דאָס אָרט פאר אזעלכע שמועסן  --זאָגטסטאניסלאוו און גייט דורך צווישן די צוויי וועכטער ,קוקנדיק זיי גלייך
אין די אויגן ארײיַן ,װי א כײַעס-צוימער קוקט אין די אויגן פון דער
געצוימטער כייע, .אנו ,פּרוּוו זיך ,אדעראבע ,באזוכן מיך!?  ---רעדט זײַן
|
בליק אָן ווערטער,
עס טרעפט ,אז אן ארבעטערן ,וועלכע דער ועכטער באטאפּט צו
פלייסיק ,גיט אים א זעץ איבער די הענט;
 -אוועק מיט די כאזערשע לאפעס ,פסיאמאטש! א סאך האָסטודאָרטן אריינגעלייגט ,װאָס דו קריכסט וו מע דארף ניט?!
דער פאבריק-לאגער פארנעמט דעם גאנצן פראָנט אין א הויז אף
דער הויפּט-גאס פון שטאָט .דאָ איז אלץ סאָליד ,פוֹל מיט גלאנץ און
אָרדענונג ; --אפן דײַטשן שטייגער" :קאָלאָסאלע זאלן מִיט גרויסע
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שפּיגל-פענצטער ,מיט געוועקסלטע דילן ,װי אין א באנק ,מיט פּאָלירטע
פּאָליצעס ,פון אויבן ביז אראָפּ געפּאקט מיט דראפּן ,שעװיאָטן און גע-
וואנטן פון דער אייגענער פאבריק,
אפן געווענטענעם אינדזל ,ראָטשטין און קלינקאָוושטיין" ,ווי אין
דער גאנצער געװוענטענער וועלט פון דער גרויסער פאבריק-שטאָט ,איז
די װײַסקאָלנערדיקע און אָנקאָלנערדיקע ארמיי לוין-ארבעטער אײיַנגע-
טיילט אין דריי קאטעגאָריעס :אָנגעשטעלטע ,יונגעלײַט און יונגען ,אָדער
|
יו
/
;מענטשף 
פּראָקורענטן ,פארוואלטערס ,הויפּט-בוכהאלטערס ,גרויסע ואֵיא-
זשאָרן ,אלטע געניטע פארקויפערס  --דאָס זײַנען אָנגעשטעלטע,
געהילף-בוכהאלטערס ,קאָנטאָר-ארבעטער ,עקספּעדיטאָרס ,מענטשן
הינטער דער טאָמבאנק ,אומאָפּהענגיק פון זייער עלטער ,גילטן אונטער
דעם אלגעמיינעם נאָמען יונגעלײַט,
פּאקערס ,טרעגערס ,פורמאנעס ,שיק-יינגלעך און זייער גלײַבן זיי-
נען פּאַשעט  --יונגען.
א פארהייראטער יונג טראָגט דעם נאָמען ,מענטש",
אָנגעשטעלטע פארנעמען פּאָסטנס ,יונגעלײַט זײַנען אף שטעלעס,
|
יונגען און מענטשן  ---דינען ,
אָנגעשטעלטע  --דאָס איז די אריסטאָקראטיע פון דער געווענטענער
וועלט; יונגעלײַט  --דער מיטל-קלאס; יונגען און מענטשן  --דער
|
|
פּלעבס ,דער האמוין.
מיט דער אריסטאָקראטיע האלטן זיך די באלעבאטים קאָרעקט :בא"
גריסן זיך פאר דער האנט און רופן זי פּ,אניע", :פּאניע בוכהאלטעזשע",
,פאניע מעצענאטשיע" ...אפן ,גוט-מאָרגן* פון דעם מיטל-קלאס ענט-
פערט דער ,שעף" מיט אן אײַלנדיקן ;מאָען-מאָעף*" און דער
;אלטער?  --דורך א שטומען שאָקל מיטן קאָפּ .אף די אונטערטעניקע
באגריסונגען פונעם פּלעבס ענטפערן זי אמאָל גנעדיק און איבערגעטריבן
פריינטלעך ,און אמאָל  --גאָרניט :עס װענדט זיך אָן דער שטימונג
|
פון די באלעבאטים,
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די באלעבאטים רופן די אָנגעשטעלטע און יונגעלײַט אף זיערש
פאמיליעס ,די יונגען און מענטשן  --בא זייערע נעמען און ,דו"; :הער
,ום נאָר אהער ,מוישע!"...
נאָר ,שמיל!* ,ק
ניט נאָר די הערשער פונעם געווענטענעם אינדול  --די מענטשן
גופע ,כאָטש זיי דינען אלע איין באלעבאָס -- ,באציען זיך איינע צו די
|
אנדערע ,וי זיי װאָלטן געהערט צו פארשיידענע קלאסן,
דער פּראָקורענט  --פּאן ליפּעצקי ,א שטייפער ,מיט הארטע ,געלע,
ארוף פארדרייטע װאָנצן  --א פּינקטלעכע קאָפּיע פונעם שעפס ויל-
העלם-װאָנצן -- ,האלט זיך מיט אלעמען אונטער אים ,ווי ער װאָלט גע"
ווען א דריטער שוטעף צום געשעפט .דער הויפּט-בוכהאלטער  --איזאק-
סאָן ,א טרוקענער פּארשוין מיט א שארפער דארער נאָז ,קוקט אף אלע-
מען דורך זײַנע גאָלדענע ברילן מיט א קאלטן בליק ,װאָס רעדט אָןווערטער; :ווייס דײַן אָרט און פּרוּוו זיך ניט ווערן מיט מיר זא פּאנא
בראטא" ...דער עלטסטער װאָיאזשאָר  --ווארהאפטיק ,א סאַלידער פּאר-
שוין מיט א פּאָנעם און מאנירן פון א פּרעמיער אין א פּראָװינציעלער
אָפּערעטן-טרופּע  ---האלט זיך מיט די יונגעלײַט מיט גגעדיקער אויבג-
אראָפּיקײַט ,אָבער שטרענג .ער װאָלט זיכער באטראכט פאר א טאקט-
לאָזיקײַט ,ווען א יונגערמאן װאָלט אים דער ערשטער דערלאנגט די
האנט אָדער ווען ער װאָלט זיך צו אים געװוענדט אָן א ,פּאניע" אָדער
;גאָספּאָדין"- ,
אפילע אונטן אין קעלער ,זווּ יונגען און מענטשן ארבעטן אלע גלײַך
| שווער און לעבן אלע גלייך שלעכט ,אפילע דאָרטן לעבט די באדער-
פעניש צו האלטן עמעצן א ביסעלע נידעריקער פון זיך,
פּונקט וי די װײַסקאָלנערדיקע פון די אייגערשטע שטאָקן קוקן פון
אויבן-אראָפּ אף די אָנקאָלגערדיקע פון די קעלערן ,אזוי קוקט פייוויש
דער פּאקער  --א כאָסיד ,װאָס געהערט צו איין רעבן מיטן עאלטן"--- ,
פון אויב"-אראָפּ אף קערים כאדזשיבײעון ,דעם נאכט:װועכטער
פונעם געװענטענעם אינדזל ,און אף מוסטאפא אורסולאָון ,דעם
פורמאן,
3

 -בא אינדז ייִדן -- ,זאָגט פייוויש -- ,איז מוישע  --מוישע,שמיל  --שמיל און פייוויש  ---פייוויש ,און דער סאמע לעצטער האנד-
| ליאזש האָט אף זעך א ייִדישן קאָפּ .אָבער בא זיי ,לעהאוודל ,װאָעס? אלע
טאָטערן האָבן איין פּאָנעם און די זעלביקע געגאָלטע קעפּ..
|
אבדול!
;אבדול*  --דאָס איז אין קעלער דער נאָמען פאר אלע טאָטערן ,װי
זי זאָלן ניט הייסן,
ניט מע רעדט צו זיי ,נאָר מע שרײיט הויך און מע כאזערט איבער
די ווערטער עטלעכע מאָל ,װי מע רעדט צו אָפּגעשטאנענע מענטשן
|
|
װאָס באנעמען שווער אײַערע רייד,
א מערקווירדיקע אייגנשאפט פון די איינוווינער פון געװענטענעם
אינדזל איז זייער גרויסן זיך מיט פרעמדער גרויסקייט און זייער בארי-
מען זיך מיט פרעמדע אשירעס .פון דער אריסטאָקראטיע הינטער די
אָפּנעצאמטע גלאָזדקאָנטאָרלעך ביזן לעצטן פּאקער-יונג אין אונטער-
גרונט פונעם געווענטענעם אינדזל שטאָלצירן אלע מיט דער גרויסקייט
און רײַכקײַט פון דער פירמע ,וי זיי װואָלטן געווען שוטפים צום גע-
|
יי
ששפט,
מע גרויסט זיך ניט נאָר מיט דער מאכט און רײַכקײַט פון דער
,אייגענער" פירמע ,נאָר מע שטאָלצירט אויך מיט אנדערע גרויסע גע-
שעפטן ,אפילע מיט קאַנקורירנדיקע .מע ציילט פרעמדע רעװאָכים ,מע
שאצט פרעמדע פארמעגנס און מע וייסט יעדע קלײגיקײַט ,װאָס איז
נעגייע די קארפּן-קעפּ פון דער אינדוסטריע ,װוי עס װאָלט נעגייע געווען
זיך אליין,
אין די פארנאכטיקע שאָען ,ווען די ארבעט איז שוין אָפּגעטאָן ,זיצן
יונגעלײַט און פירן אונטער באלאנסן פון די אומזאצן פון יעדער גרויסער
פירמע אין שטאָט .רעכענען אויס די דיווידענדן פון יעדער אקציען"
געזעלשאפט ,שאצן אָפּ ,וויפל יעדער מיליאָנער פארלעבט א יאָר ,וויפל
ער פארשװוענדט אף געליבטע און וויפל ער פארשפּילט אין קאָרטן --
'
אלץ ביז צו דער לעצטער קאָפּעקע.
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אונטן ,אין די קעלערס ,זיצן פאקערס אף גרויסע פּעק סכוירע ,װאָס
דארפן אָפּגעשיקט ווערן אין אלע עקן לאנד ,און דערציילן זיך איינע די
אנדערע מייסעס וועגן פאבריקאנטן מיליאָנערן ,װאָס זײַנען אמאָל
אליין געווען פּאקערס --- ,דאָװיד פּרוסאק ,לעמאָשל -- ,און וועלכע
שוויצן נאָך אדהייעם ,ווען עס קומט זיי אאווינסטערצושרייבן זייערע
|

נעמען.

:

|

אין דעם אויפן און טאָן ,אין וועלכן די מײַטעס און אנעקדאָטן ווערן
דערציילט ,פילט זיך א שטיקל באפרידיקונג און פארבאָרגענע האָפע-
נונג :א מיליאָנער און אזא אמהאָרעץ .און ...זעט איר דאָך ,געווען א פא"
קער ,איינער פון אונדז ,און איצט  --א מיליאָנער .עפשער ...בא גאָט
איז אלץ מעגלעך ...זאָל ער נאָר װועלן ,קאָן יעדער פון אונדז ווערן א דאָ-
וויד פּרוסאק,
קונדן ,וועקסלען ,פּראָטעסטן ,באנקראָטן ,אומזאץ ,דיווידענדן  --דאָס
איז געווען די איינציקע טעמע פון אלע שמועסן אגפעןװענטענעם
אינדול .ס'האָט קיינמאָל ניט פּאסירט ,אז די אײַנװוינער פונעם געווענ-
טענעם אינדזל זאָלן ריידן וועגן עפּעס אנדערש,
און מיטאמאָל איז געשען אן אומדערהערטע זאך! אפן געווענטענעם
אינדזל האָט מען אָנגעהױיבן ריידן וועגן עטװאָס אזוינס ,װאָס האָט צו
אים די מינדסטע שייכעס ניט געהאט  --וועגן פּאָליטיק ,אליין ניט כוי"
שעד זײַענדיק ,אז דאָס איז פּאָליטיק,
ס'האָט אזוי געדארפט פּאסירן ,אז דער זון פון א רײַכן עלזאסער
פאבריקאנט און איידעם פון א רײַכן פּאריזשער קאָמערסאנט זאָל װוערן
דער צענטער פון א גראנדיעזער פּאָליטישער אפערע ,אין וועלכער פּער-
זענלעכע אינטערעסן און קאריערעס זײַנען איבערגעפלאַכטן געווען מיט
פארטיי-אינטריגעס און װײַטגײענדיקע פּאָליטישע פּלענער :ארום דעם
נאָמען פון א באשיידן ,דורכשניטלעך מענטשל האָט זיך צעפלאקערט א
פארביטערטער קאמף צװישן מאָנארכיסטן און רעפּובליקאנער ,קלערי"
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קאלן און ראדיקאלן ,אנטיסעמיטן און סאָציאליסטן ,צוישן פּאָליטישן
שווינדל און גערעכטיקײַט ,צװישן דער סאמע פינצטערער רעאקציע
און פּרײַהײַטליבנדיקן פּראָלעטאריאט און ראדיקאלער אינטעלי-
|
יי
גענץ,
אין רען ,א שטילע אקאדעמישע און מיליטערישע שטאָט אין פראנק-
רײַך ,האָט זיך אָפּגעשפּילט דער דריטער און לעצטער אקט פון דער
טראגעדיע דרייפוס .קאפּיטאן דרייפוס ,ביז מיט עטלעכע יאָר צוריק אן
אומבאװוּסטער נאָמען ,איז איצט געלעגן אף די ליפּן פון מיליאָנען
מענטשן אין דער גאנצער וועלט .און ארום אים האָט געבושעװועט א יאם
פון לײַדנשאפטן .דער שטורעם איז געווען אזוי שטארק ,אז א כוואליע
פון אים האָט דערגרייכט אזש ביז צו די געווענטענע אינדזלען ,װאָס
זײַנען אָפּנעצאמט געווען פון דער ארומיקער וועלט מיט שעװיאָטענע
פעסטונגען און געווענטענע וענט און װוּ די איינציקע פּאַליטיק ,מיט
וועלכער די אײַנװוינער האָבּן זיך פון אײיביק אָן אינטערעסירט ,איז
|
געווען די האנדלס-פּאָליטיק,
פאר די מענטשן פון די געווענטענע אינדזלען איז די דרייפוס-אפערע
געווען א ריין-ייִדישע זאך :אנטיסעמיטן האָבן געמאכט א פאלשן בילבל
אף א ייִדישן אָפּיצער און פארשיקט אים אפן ,טײַװלס אינדזל" .און
כאָטש דער פראנצויזישער פּרעזידענט האָט אים באגנעדיקט ,איז ווים-
טיק ,אז זײַן אומשולד זאָל דערוויזן ווערן פאר דער גאנצער וועלט ,ווייל
,אויב ניט ,וועט זײַן ערגער פאר ייִדן",..
נאָר כאָטש די מענטשן פון די געווענטענע אינדולען האָבן ניט כוי"
שעד געווען ,אז זי זײַנען ארײינגעצויגן געװאָרן אין א פּאָליטישן קאמף,
זײַנען זי פארקאַכט געווען אין אים ניט װייניקער פון די ,וועלכע האָבן
יאָ פארשטאנען ,וועגן װאָס עס האנדלט זיך,
 ,",װאָס האָט אויסער בירזשע-באריכטן און
אפילע אליין דשערעף
אנאָנסן וועגן יונגע ,שיינע בלאָנדינקעס ,װאָס זוכן ,פּאסיקע באשעפטי-
קונג בא פארמעגלעכע הערן" ,קינמאָל קיין זאך אין די צײַטונגען ניט
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פֿרימאָרגנס

געלייענט -- ,אפילע ער אליין האָט יעדן טאָג ,קומענדיק
|
אין געשעפט ,גענומען נאָכטרעגן זיך;
 -צאָ סליכאטש נאָװעגאָ וו ספּראוויע דרייפוסא  --װאָס הערט זיךנייס אין דעם דרייפוס-פּראָצעס?
און ניט באנוגענענדיק זיך מיט דעם ראפּאָרט ,װאָס איזאקסאָן ,דער
הויפּט-בוכהאלטער ,האָט אים אָפּגעגעבן ,האָט ער אליין אָנגעהויבן לייע"
נען באריכטן פונעם פּראָצעס,
פּונקט וי פריער איז די איינציקע טעמע פון אלע שמועסן געוען
געשעפט ,אזוי האָט מען איצט אין יעדער פרייער מינוט וועגן קיין זאך,
אויסער דעם דרייפוס-פּראָצעס ,ניט גערעדט .עס האָבן גערעדט ועגן
דעם צווישן זיך די מענטשן ,מע האָט גערעדט ועגן דעם מיט קונדן
מע האָט פארפירט שמועסן וועגן דעם פּראָצעס מיטן ;שעף" און מיטן
;אלטן? גופע  --א זאך ,װאָס די אונטערטאנער פונעם געװוענטענעם
| אינדזל ,ווייניקסטנס ,זײַן מיטל-קלאס ,װאָלטן פריער קיינמאָל .ניט גע-
וואגט,
די פרעמדע ,אומבאקאנטע װערטער ;דאָסיע* און ,כאָרדעראָ? זײַנען
געװאָרן ניט ווייניקער היימיש ,וי די װוערטער ,שעװיאָט*" און ;קאמ-
גארן" .די נעמען פון די ריכטער ,פון די איידעס און אדװאָקאטן אין
פּראָצעס ,פון יעדערן ,װאָס האָט געהאט די מינדסטע שייכעס צו דער
דרייפוס-אפערע ,זיינען צווישן די איינװווינער פון די געווענטענע אין-
דזלען באקאנט געװאָרן אזוי גוט ,װוי די נעמען פון די גרעסטע פאברי-
קאנטן אין שטאָט,
מאיאָר רעניע ,קאפּיטאן אנרי ,פּאָלקאָװניק פּיקאר ,שפּיאָן עסטער-
האזע ,די פיגף געוועזענע פראנצויזישע קריגס-מיניסטאָרן :מערסיע,
ביליאָ ,קאוועניאק ,צורלינדען און שאנזאן  --אלע קעגנער פון דהרי-
פוסן  --זײַנען באטראכט געװאָרן װי סױינע-ייסראָעל און פּערזענלעכע
פײַנט ,פּונקט װי די פרײינט און פארטיידיקער פון דרייפוסן זײַנען פא-
רעכנט געװאָרן פאר ייִדן-פרײַנט ,קימאט קרויווים; ..עמיל זאָליא און דער
פארטיידיקער לאבאָרי האָבן אין די הערצער פון די מענטשן פארנומען
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דאָס אָר'ט פון די גרויסע אינדוסטרייעלער שייבלער און פּאָזנאנסקי .מיט
זשאָרעסן און קלעמאנסאָ
פאבריקאנטן מיליאָנערן,

האָט מען זיך אינטערעסירט

מער ,וי מיט

די

אין איינעם א טאָג ,אין רעכטן ברען פדורןייפוס-פּראָצעס ,איז אין
געשעפט אראָפּגעקומען דער מאָסקװער פּערווע גילדיע קופּעץ סיסיפּאטר
סידאָראָװויטש סידאָראָוו ,דער פירמעס גרעסטער און ראיעלסטער קונד,
שוין דאָס אליין ,װאָס סיסיפּאטר סידאָראָוו איז ,ווערט געווען" צען
מיליאָן רובל  --צען מאָל אזויפיל ,וויפל ביידע שוטפים צוזאמען האָבן
פארמאָגט -- ,איז גענוג געווען ,אז אלע אין געשעפט  --פונעם שעף
ביזן לעצטן שיק-יינגל  --זאָלן אף אים קוקן ,וי אף א באשעפעניש פון
א העכערן,מין .פון קעלער ביזן אייבערשטן שטאָק האָט מען געװוסט ,אז
סיסיפּאטר סידאָראָװיטש גיט צו לייזן פערציק טויזנט רובל אין א סע-
זאָן ,אז מע שיקט אים ארויס די סכוירע ,דרײַסיק טעג אָפן 1און
אז ;דאָס געלט איז בא אים זיכער װי אין גאָסודארסטװענע
באנק",
ווי וועגן דעם אָנקום פון א הויכגעשטעלטער פּערזאָן ,האָט מען מיט
װאָכן פריִער געװוסט ,אז סיסיפּאטר סידאָראָװויטש קומט ,און מע האָט
זיך געגרייט דערצו ,פון דעם מאָמענט ,ווען דער הױיפּט-װאָיאזשאָר וואר-
האפטיק און דער הויפּט-פארקויפער זויערקרויט האָבן אים באגעגנט אפן
וװואָקזאל ,ביז זיי האָבן אים ארויסבאגלייט פון שטאָט ,האָבן זיי געזאָרגט
דערפאר ,אז סיסיפּאטר סידאָראָװויטש זאָל זיך ניט לאנגװײַליקן :זיי האָבן
אים געפירט אין די בעסטע רעסטאָראנען ,אָפּגעזעסן מיט אים נעכט אין
שאנטאנען ,געגאנגען מיט אים צו ,מיידעלעך" און אף קיין איין מינוט
ניט אָפּגעלאָזן אים פון אויג,
זײַן אראָפּקומען אין געשעפט אָפּקלײַבן סכוירע איז געווען די גרעס-

 1אוָעןקסלען.
202

טע געשעעניש פונעם סעזאַן .דער גאנצער פּערסאָנאל איז געשטעלט
געװאָרן אף די פיס .דער ;שעף" אליין איז אים אנטקעגן געגאנגען מיט
ביידע הענט אויסגעשטרעקט פאָרויס אין א ברייטן באָרעכהאבע .דער
;אלטער" האָט פארלאָזן די פאבריק און איז געקומען אויסדריקן זײַן
הויכאכטונג דעם גרויסן סיסיפּאטר סידאָראָװיטשן .ער האָט אפילע ,פון
זײַן קאָװעד וועגן ,אױיסגעטאָן דאָס ייִדישע טוכענע היטעלע און געבראָכן
זיך די צונג צו ריידן מיט אים א שפּראך ,װאָס ער אליין האָט געגלייבט,
אז ס'איז רוסיש,
באם אָפּקלײַבן סכוירע האָבן סיסיפּאטר סידאָראָװיטשן באדינט אליין
די באלעבאטים מיט דער הילף פון דעם פּראַקורענט ליפּעצקי ,דעם
הויפּט-פארקויפער זויערקרויט און דעם װאָיאזשאָר ווארהאפטיק .צוהילף
דעם ,גענעראליטעט" פונעם געװענטענעם אינדזל זײַנען צוגעשטעלט
געװאָרן עטלעכע פּראָסטע סאָלדאטן  ---יונגעלײַט .זייער ארבעט איז
באשטאנען אין שלעפּן פון די פּאָליצעס ,אין אָנוואלגערן אף דער טאָמ-
באנק שטיקער שטאָף ,צוריק צונעמען און מאכן אָרט פאר נײַע
|
מוסטערן,
דער ניט-געשריבענער געזעץ האָט שטרענג פארבאָטן די יונגעלייט
אָפּרופן זיך מיט א װאָרט אין דער געגנווארט פון דעם הויכגעשטעלטן
|
אויבערקונד,
יענעם טאָג בין איך געווען איינער פון די שטומע באדינער פון יעווא
סטעפּענסטװאָ ,דעם גרויסן סידאָראָו .דער אָפּקלײַב פון שטאָפן איז,
װי שטענדיק ,צוגעגאנגען געמיטלעך ,וי דאָס װאָלט געװען א
נעבן-זאך,
ארומגערינגלט מיט דעם גאנצן גענעראל-שטאב פון דער פירמע,
איז סיסיפּאטר סידאָראָװיטש  --א גרויסער ,א שװערלײַביקער ,מיט
די װײַסע מאסיווע הענט אף די קני ,ג-ע-זעסן אף א שטול און געמיטלעך,
אפן עכט-רוסישן שטייגער ,געשמועסט ,װוי ער װאָלט גלאט געקומען
דורכריידן זיך .יעדערער האָט זיך באמיט צו דערציילן עפּעס אזוינס,
װאָס זאָל אים אינטערעסירן ,װאָס זאָל אים פארװײַלן ,נאָר באזונדער
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האָט זיך מיט זײַנע מײַסעס און אנעקדאָטן אויסגעצייכנט ווארהאפטיק ---
דער איינציקער פון די העכערע אָנגעשטעלטע ,װאָס האָט גערעדט א
ריינעם רוסיש ,מיט װאָס ער האָט בייס דעם אופנעם פון דעם גרויסן
אין הינטער-
אָנגעשטעלטע
אלע אנדערע
סידאָראָוו אָפּגערוקט
גרונט,
צווישן איין אנעקדאָט און דעם צוייטן האָט עמעצער פון ;שטאב"
אונדז צוגעװאָרפן;
 --צע-בע  .,:501װײַזט נאָר ענ-עס  ,.,103עף-ביס!,,סיסיפּאטר סידאָראָװיטש פילט דעם שטאָף מיט זײַנע פינגער-קאָל-
באסקעס אָדער ער גיט בלויז א קערעווע די אויגן און זאָגט ,װוי פאר-
בײַגײענדיק;

לייג אָפּ א זיבעציק שטיקלעך..

 --פערציק שטיק..דערט פונעם גרויען,
און שמועסט װייַטער וועגן זײַטיקע זאכן,
צי װײַל אלע אנעקדאָטן זײַנען שוין געווען אויסגעשעפּט ,צי ווייל
ער האָט גערעכנט ,אז דער דרייפוס-פּראַצעס דארף סידאָראָון אינטע-
רעסירן -- ,נאָר ווארהאפטיק האָט פארטירט מיט אים וװעגן דעם א
שמועס,
 --געוויס געהערט ,סיסיפּאטר סידאָראָװיטש ,װועגן דעם דרייפוס-פּראָצעס .װאָס זאָגט איר עפּעס ,װאָס סע טוט זיך בא די פראג-
צויזלעך?
 --וועגן שפּיאָן דרייפוס? װווי דען געהערט .געלייענט וועגן דעםא טשיקאװער
דאיס.
ליסטאָק".
יעדן טאָג אין ע;מאָסקאָװסקי

פּראָצעס...

מאך א הוג-

|

עס האָט זיך געפילט א פארלױירנקײַט ,אָבער אלע האָבן אונטערטע-
2.
ניק געשמײיבלט,
 -איר מאכט א טאָעס ,סיסיפּאטר סידאָראָװיטש! דער שפּיאָן איזעסטערהאזע .ער טאקע האָט עס געמאכט דעם בילבל אף דרייפוסן-- ,
האָט פּאן ליפּעצקי ,מיט גרויס אכטונג ,זיך דערוועגט אָנצוּװײַזן,
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 --קאקאָי-טאקאָי עסטערגאזי? איך ווייס ניט פון קיין עסטערגאזי.קלאָר געשריבן אין צײַטונג  ---דרייפוס --- ,איז סידאָראָוו באשטאנען
אף דאָס זײַגיקע,
|
מער האָט קיינער ניט דערוואגט צו דערװידערן .וויבאלד סיסי"
פּאטר סידאָראָװיטש ויל ,אז דער שפּיאָן זאָל זײַן דרייפוס ,בלײַבט
דרייפוס,
|
|
איך האָב גוט געדענקט ,אז אין דער געגנווארט פון סיסיפּאטר סידאָ"
ראָװויטש און זײַן גלײַכן דארף איך זײַן טויב און שטום ,אָבער מײַן
טעמפּעראמענט ,מיין ;אָפן מויל" ,װי די באלעבאטים האָבן עס בא"
צייכנט ,האָט מיר װידעראמאָל צוגעדינט,
 -דער ,מאָסקאָװוסקי ליסטאָק* איז א ביליק גאסן-בלעטל פארדװאָרניקעס און גאָראָדאָװאיען .ער לײַגט ,דער ;מאָסקאָװסקי ליס-
טאָק* ...ס'איז שוין דערוויזן געװאָרן אין געריכט ,אז דרייפוס איז אומ"
ש.ולדיק- ,
ווען איך שפּײַ אָן דעם ,אלטן" אין זײַן געצערטלט בערדל ,אָדער
ווען איך זידל אויס דעם  ,,שעף" מיט די ערגסטע ווערטער ,װאָלט עס ניט
געמאכט אזא איינדרוק ,וי מיין אומדערהערטע האָזע :ענטפערן אנטקעגן
דעם אויבערקונד סידאָראָוון...
דעם ,שעפס" שפּיציקע װאָנצן האָבן גענומען גיין כאָדאָראָם ,ליפּעצ-
קיס פּליך האָט זיך אָנגעצונדן ,און דעם ;אלטנס" עטװאָס פארנעפּלטע
און פילגלוסטנדיקע אויגן האָבן אף מיר געקוקט קאלט און בייז.
 --מילטש (שטום) -- ,האָט דער ,שעף" אױסגעשיפּעט צװישן דיי

ציין,

 -ווען מע װעט אייך פרעגן ,װעט איר דאן ענטפערן .דערװײַל טוטאיער זאך און האלט ס'מויל --- ,האָט דער ,אלטער" קימאט איינגערוימט
|
מיר אין אויער,
 -איר דערלויבט זיך צופיל ,יונגערמאן --- ,האָט ווארהאפטיק ,פוןזײַן זיַט ,אָנגעװיזן מיר אף מײַן טאקטלאָזיקײַט,
װייניקער פון אלעמען האָט זיך דערפון געקימערט דער גרויסער
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סידאָראָוו אליין .איך בין פאר אים געווען א ייִנגל ,צו אומבאדייטנדיק,
אז ער ,דער העלפאנד פון מאָסקװער סאָכרימטום ,זאָל זיך אף מיר
אומקוקן,
 -נאַדנאָדנאָ!  --האָט ער אף מיר גוטמוטיק א בלישטשע געטאָן מיטזײַנע װײַסע ציין פון צוישן דער געדיכטער שווארצער כמארע פון באָרד
און װאַנצן --- ,נאָ ,נאָ ,נאָ ,יונגערמאן! דעם ,מאָסקאָװוסקי ליסטאָק? לייע-
נען כאַשעװע מענטשן .איך לייען דעם ,מאָסקאָווסקי ליסטאָק"!
נאָר כאָטש סיסיפּאטר סידאָראָוו איז פארבייגעגאנגען מײַן כוצפּע
גוטמוטיק ,האָב איך פאר איר באצאָלט דעם פולן פּרײז,
וי נאָר די טיר האָט זיך פארמאכט נאָך סידאָראָוון ,אזוי האָבן זיך
אלע אף מיר ארופגעװאָרפן;
 -װאָס פאר א רעכט האָט איר דערהױיפּט ארײַנמישן זיך אין אגעשפּרעך צווישן עלטערע?  --האָט דער ,שעף" געװאָלט וויסן,
 -די כוצפּע פון א ליטוואק! ענטפערן אנטקעגן סידאָראָװף  ---האָט| ליפּעצקי אונטערגעהאלטן -- .א גליק ,װאָס ער איז א גוטמוטיקער
מענטש .און װאָס װאָלט געווען ,ווען ער באליידיקט זיך ,גאָט באהיט? --
האָט ער זיך גאָר ניט געקאָנט פאָרשטעלן די שרעקלעכע פאָלגן פון אזא

קאטאסטראָפע.
 -אָבער סידאָראָוו איז דאָך אומגערעכט! אלע ווייסן דאָך ,אז דריי-פוס איז ניט קין שפּיאָ -- ,האָב איך זיך געפּרװוט פארענט-

פערן.
 -דער קונד איז שטענדיק גערעכט -- ,האָט דער /אלטער" ,באטאָ-נענדיק יעדעס װאָרט באזונדער ,וי זייַן שטייגער ,שטיל ,אָבער װאָגיק,
אױסגעפּערלט ,װוי ער װאָלט געציילט געלט -- .און קונדן פון סידאָראָווס
גראד  ---צען מאָל גערעכט .װאָס פאר א קרומע זאך זי זאָלן ניט זאָגן,
זײַנען זי אלציינס גערעכט ,דורכויס גערעכט .פאר מענטשן ,בא וועלכע
דער דאָזיקער ערשטער און װיכטיקסטער קלאל פון געשעפט איז ניט
אייַנגעקריצט אין מארך ,איז בא מיר קין אָרֹט ניטאָ .פאר.
שטאנען?
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און אינעם זעלביקן טאָג ,ווען קאפּיטאן דרייפוס האָט פארלאָזט דאָס
גיעןוואשענער ,בין איך אף שטענדיק פאריאָגט געװאָרן
געריכט א רי
פונעם געווענטענעם אינדזל,
 -מענטשן ,װאָס ווייסן ניט ,אז דער קונד איז שטענדיק גערעכט,טויגן פאר אונדז ניט און וועלן פאר קיינעם ניט טויגף  --האָט פאן
ליפּעצקי ארויסבאגלייט מיך מיט דעם לאָזונג ,װאָס אין געשטאנען
אָנגעשריבן אף דער פאָן פון די געווענטענע אינדזלען.
1960--1

הער שולץ צעפּאטערט מיר מײַן קאריערע

לע אומשטענדן האָבן געפירט דערצו ,אז
מײיַן לעבן זאָל געווידמעט זײַן דער נוצ-
לעכער ארבעט פון לאטען פרעמדע צין
מעטאלענע
אָדער
צעמענטענע
מיט
פּלאָמבעס און אָנפילן ציינלאָזע מײַלער
מיט קאסטנס קינסטלעכע ציין -- ,ווען עס מישט זיך ניט ארײַן דער
הער פרידריך שולץ ,פאָרשטײיער פון דער פירמע ;אש אונד זאָן" ,און
צעפּאטערט מיר ניט מײַן קאריערע.
בלויז ער אליין ,דער נעמלעכער פרידריך שולץ ,איז שולדיק אין
דעם ,װאָס די וועלט האָט מיט איין דאנטיסט וייניקער און מיט איין
שריייבער מער.
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איך האָב פארנומען א קליין ,האלב-טונקל צימערל בא די ציין-דאָק-
טוירים רוזשע פּשעפּיודקע און מאָריץ פּיעטרושקע .שוין דריי יאָר ,אז
רוזשע פּשעפּיורקע איז געװאָרן מאדאם פּיעטרושקע ,נאָר װײַל דעם
ציינדאַָקטערשן דיפּלאָם אירן האָט זי באקומען ,ווען זי איז נאָך געווען
פריילן פּשעפּיורקע ,גייט דעריבער דער קאבינעט אונטער דער שילד
ציינדאָקטערשער קאביגעט פּשעפּיורקע און פיעטרושקע".
וי מענטשן ,בא וועמען די בײַכער האָבן פון צופיל עסן קײינמאָל גיט
וויי געטאָן ,זײַנען פּשעפּיורקע און פּיעטדושקע געווען פראקטיש און
אויסגערעכנט אין לעבן .האָבן זיי דעם דאָקטערשן קאבינעט זייערן
געעפנט ניט אף דער הויפּט-גאס פון שטאָט ,װוּ יעדעס הויז איז פאר-
פלאסטערט געווען מיט צײינדאָקטערשע שילדלעך ,וי דער טשעמאַדאן
פון א רײַזנדער מיט האָטעל-צעטלעך ,נאָר דאפקע אף אלטשטאָט ,אפן
אינדזל פונעם האָרעפּאשנעם דאלעס ,װוּ זייער קאבינעט איז געווען בע-
סאכאקל דער עלפטער אין צאָל אף א באפעלקערונג פון צוויי הונדערט
טויזגט,
א באפעלקערונג אן אָרעמע ,אָבער א געדיכטע ,האָבן פּשעפּיורקע
און פּיעטרושקע אויסגערעכנט :פון אריינשטעלן ציין קאָן מען דאָ קיין
סאך פּארנאָסע ניט דערווארטן  --אָרעמעלײַט האָבן אף אזעלכע לוקסוסן
קיין געלט ניט -- ,אָבער פון היילן ,דעריקער פון רייסן ציין װועט מען
זען א לעבעדיק קערבל ,אָרעמע מענטשן ,האָבן זיי געװוּסט ,פארנאפ-
לעסיקן זייערע ציין ,ביז זיי הייבן אָן קריכן אף די גלייכע װענט .דער"
פאר אָבער ,או עס כאפּט אָן א מענטשן ציינווייטעק ,לויפט אפילע דער
גרעסטער קאפּצן צום ציין-דאָקטער.
נאָר צי װײַל אף זייער שלימאזל האָבן מענטשן אופגעהערט צו לײידן
אף ציינווייטעק ,צי װײַל דער אוילעם האָט צו די יונגע דאָקטוירים קיין
צוטרוי ניט געהאט -- ,נאָר קיין פּאציענטן האָט מען אין די אויגן ניט
אָנגעזען .ס'הייסט ,פּאצי;ענטן זײַנען דאפקע יאָ געקומען ,אָבער אלץ
אזעלכע ,װאָס גלײַכער װאָלטן זיי געזעסן אין דער היים :פשעפּיורקעס
אָדער פּיעטרושקעס ברידער ,שוועסטער ,פעטערס ,מומעס ,שוועסטער-
049

קינדער ,מעכוטאָנים ,קרויווים ביזן דריטן דאָר ארײַן  --אלץ פּאצי-
ענטן ,װאָס מע פּאטערט אף זיי בלויז צײַט און מאטעריאל .צאָלן ,אונד"
זער רוזשעלען* און ,אונדזער מאָריצן" געלט פאלט זיי אפילע ניט אײַן.
צווישן דער רייכער מישפּאַכע-פּראקטיקע האָבן זיך ווען-ניט-איז
דורכגעװאָרפן איינציקע זײַטיקע פּאציענטן פון דער גאס .עס זייַנען
געקומען ייִדן מיט .באקן אופגעבלאַזענע װוי די פּענכערס ,ווייבער מיט
אונטערגעבונדענע גאָמבעס ,מוידן מיט פּענעמער ,פארקרימטע פון
פליוסן; מאמעס האָבן ,װי צו דער שכיטע ,געבראכט צו פירן וויינענדיקע
קינדער .אזעלכע פּאציענטן זײַנען ,געוויינלעך ,געקומען אין דער לעצ-
טער מינוט ,ווען זיי האָבן שוין מער ניט געקאַנט אויסהאלטן פון ווייטעק,
און װיינענדיק געבעטן דעם פּאן דאָקטער ,ער זאָל זיי ראטעווען .װוי נאָר
;אָפּגעראטעװעט* און מיט דעם פארבלוטיקטן ארויסגעריסענעם צאָן אף
דער דלאָניע ,אזוי זײַנען זיי א באלן געווען אָפּצופּאטערן דעם פּאן דאָק-
טער מיט א דאנק און א בראָכע .א האלב קערבל איז געווען דער גרעס-
טער האָנאָראר ,װאָס אזעלכע פּאציענטן האָבן געצאָלט .אנדערע האָבן
נאָר אוועקגעלייגט צוויי גילדן און אײַלנדיק ארויסגערוקט זיך פון קא-
בינעט ,וי זיי װאָלטן מוירע געהאט ,דער ,פּאן דאָקטער* זאָל זיי ניט
פארהאלטן אלס מאשקן ..,און ווען פּשעפּיורקע האָט אומצופרידן בא-
מערקט ,אז דרײַסיק קאָפּעקעס איז ניט קיין האָנאָראר פאר א דאָקטער,
אָדער פּיעטרושקע האָט זיך צעבייזערט ,אז דאָ איז ניט קיין העקדעש
פאר קאפּצאָנים ,װאָס ווילן זיך היילן אומזיסט ,האָבן שטילע מענטשן
האכנאָעדיק געשװאָרן ,אז מער האָבן זיי קיין גראָשן ניט בא דער נעשאָ-
,עמעס-
מע ,און צוגעזאָגט,מערצעשעם" צוטראָגן דאָס רעשט ,וי נאָר ש
באָרעך? װעט העלפן .פארצאָרנטע ייִדן האָבן זיך אף אים צוריק גע-
בייזערט;
 --טאָמער ווייסט עטץ נישט די גרויסע טערכע ,װאָס ער'ט דאָ גע"האט! א האלבער רובל פאר איין מינוט טערכע איז אים ווייניק ...האלע-
ווא װאָלט יאָך געהאט א האלבן ריבל פּינוסע פאר א גאנצן טאָג ,װאָלט
יאך נישט געוויסט וי גאָט צו דאנקען ...ס'טי געזען!
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געווען ,פארקערט ,טעג ,ווען די טיר האָט זיך א גאנצן טאָג ניט צו-
געמאכט .אזעלכע טעג זײַנען פפּארשעפּיורקע און פּיעטרושקען געווען
נאָך ערגער וי די טעג ,ווען זי האָט זיך ניט געעפנט .דאָס זיינען געקומען:
דער אינקאסענט פון דעם מעבל-געשעפט ,װאָס האָט געגעבן מעבל אף
ראטעס ,דער אגענט פון דער פירמע ,װאָס האָט איינגעאָרדנט דעם קאבי"
נעט אף קרעדיט ,דער שילדן-מאָלער ,װאָס האָט געמאָלט די שילדן --
גאָלדענע בוכשטאבן אף א שווארצן פאָן ,זובאָווראטשעבני קאבינעט
פּשעפּיורקא אי פּיעטרושקא?* ,דער קוילן-ייָד ,װאָס גיט קוילן אף באָרג,
די מילך-יידענע ,די בעקערקע ,דער קאצעוו ,דער באקאליי-קרעמער ,די
ייִדענע ,בא וועלכער מאָריץ פּיעטרושקע האָט געװוינט ,איידער ער איז
געװאָרן פּשעפּיורקע און פּיעטרושקע ,און דער ייָד ,בא וועלכן פּשע-
פּיורקע האָט פארנומען א צימער ,איידער זי איז געװאָרן מאדאם פּיעט-
רושקע -- ,אלץ מענטשן ,װאָס אָנשטאָט לאָזן זיך רײַסן ציין ,רײיסן זי
|
די הויט פון די צייןדאָקטוירים,
די לאגע איז געװאָרן װאָס א טאָג אלץ ערגער ,דאָס מעבל-געשעפט
װויל צוריק ארויספירן דאָס מעבל; די פירמע פון ראנטיסטישע אינ-
סטרומענטן קלײַבט זיך צוריק צונעמען אדוייסשטאטונג פון קאבינעט;
דער קוילן-ייַד האָט אופגעהערט געבן קוילן ,די מילך-יידענע לאָזט זיך
מער ניט מעלקן ,דער קאצעוו זידלט זיך ,די געוועלבערקע שילט ,דער.
שילדנמאכער מאכט סקאנדאלן  --א קאטאסטראָפע!
קיין שטוב-מיידל האלט מען שוין לאנג ניט ,די טיר עפנט מאדאם
פּשעפּיורקע אליין ,שרײיַענדיק אפן קאָל ,אז מע זאָל הערן אף דער צויי-
טער זײַט טיר;
 -מאריאנא ,פארװאָס גייסטו ניט עפענען די טיר? דו הערסט דעןניט ,אז מע קלינגט? הײַנטיקע דיגסטן!
איך בין געווען ניט אף קיין קלענערע צאָרעס ,װי די באלעבאטים
מײַנע ,און דעריבער  ---איןיגענער מענטש בא זיי .פאר מיר האָבן זי
קיין סוידעס ניט געהאט .צוזאמען מיט מיר האָבן זיי געזוכט אייצעס און
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געמאכט פּלענער ,וויאזוי צו דערהאלטן זיך אף דער אויבערפלאך ביז
|
בעסערע צײַטן,
און אין איינעם א גליקלעכן טאָג האָט זיך מאָריץ פּיעטרושקע דער"
טראכט צו א געניאלן פּלאן;
לאָדז איז א שטאָט מיט טויזנטער װאָיאזשאָרן ,אגענטן ,פאָרשטײער
פון פירמעס ,װאָס האָבן צו טאָן מיט רוסישע שטעט .קיין וווינרעכט האָבן
זיי ניט ,און יעדע רייזע איז פארבונדן מיט גרויסע שװעריקײַטן ,א
דיפּלאָם פון א דאנטיסט גיט ווינרעכט אין גאנץ רוסלאנד ,איז װאָלט
ניט געווען א סװאָרע ,איך זאָל פאר אים געפינען א פיר-פינף פּאר-
שוינען ,װאָס זאָלן װעלן זיך צושרייבן צו אים אלס שילער .לערנען די
פּראָפּעסיע װעלן זיי ניט דארפן ,װײַל סײיוויסיי קלײַבן זיי זיך דאָך ניט
צו װערן ציין-דאָקטוירים ,זיי דארפן בלויז זיין צוגעשריבן דרי יאָר
אלס שילער און דערנאָך האלטן עקזאמען באם אוניווערסיטעט ,פאר דער
געהעריקער מאטבייע קאָן מען לײַכט געוווירע װערן ,וועלכע פראגן מע
ווֹעפט שטעלן בא די עקזאמענעס ,און צוגרייטן זיך צו זיי .אפן ערגסטן
פאל קאָן מען שטעלן א ,מאלעך" ,װאָס זאָל אויסהאלטן פאר זיי די עקזא-
מענעס ,מיט א דיפּלאָם אין קעשענע איז דאָך די גאנצע וועלט פאר זי
אָפן .פאר װאָסערע דריי-פיר הונדערט רובל קאָנען זיי אים באקומען.
פ-אר מיר ,מיט מײַן ברייטער באקאנטשאפט אין דער האנדלס-וועלט,
דארף ניט שווער זײַן צו געפינען פאר פּיעטרושקען פיר-פינף שילער.
וי נאָר איך גיב אים דעם ערשטן שילער ,אזוי הייבט ער גלײַך אָן לער-
נען מיך ציין-טעכניק ,און װי נאָר איך קריג אים דעם דריטן שילער,
וועט ער מיך צושרייבן פאר א שילער און װעט מיך לערנען ציין-דאָק-
טערײַ אף אן עמעס,
 --ווען איר קריגט מיר כאָטש א דרײַ-פיר שילער -- ,האָט פּיעט-רושקע פאנטאזירט --- ,װאָלטן מיר פּאָטער געװאָרן פון די סאמע דרינ"
גענדיקע כויוועס און װאָלטן געהאט א מעגלעכקײַט אויסצוווארטן אף
א גוטער פּראקטיקע ,און איר װאָלט אף אײביק פּאָטער געװאָרן פון אײַער
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| געמאטערט לעבן .א קלײגיקײיט  --א צײַן-דאָקטער! אן איידעלע און
זיכערע פּארנאָסע!  --האָט ער גערייצט מײַן אפּעטיט,
מע קאָן ניט זאָגן ,אז פּשעפּיורקע און פּיעטרושקעס ,זיכערע פּאר"
נאָסע* זאָל מיך האָבן שטארק געלאַקט ,נאָר נאָך װייניקער האָט מיך.
געצויגן צו זיך די האנדלס-וועלט ,ווען אפילע איך װאָלט ניט געווען אין
איר שווארצן צעטל,
און איך בין צוגעטראָטן צו פארווירקלעכן דעם גרויסן פּלאן,
א באקאנטער ואָיאזשאָר פון מיינע געוועזענע באלעבאטים קראָט"
שטיין און קלינקאָוושטיין?* איז געווען דער ערשטער פּראװאָזשיטעל-
סטװאָרשילער ,װאָס איך האָב פשעפּיורקען און פּיעטרושקען צוגעשטעלט,
אָבער צוליב מײַן פולשטענדיקער אמעראצעס אין דער טעכניק פון
;,שמירן* האָב איך גלײַך פון אָנהייב שיר ניט קאליע געמאכט דעם
גאנצן גרויסן פּלאן פּשעפּיורקעס,
דאָס צושרייבן א שילער צו א ציין"דאָקטער האָט געמוזט דורכגע-
פירט ווערן דורך דער גובערניאלער מעדיצינישער אופּראװוע .די דאָ-
|
זיקע ארבעט האָט פּיעטרושקע ארופגעלייגט אף מיר,
ער װאָלט עס אליין דורכגעפירט --- ,האָט פיעטרושקע געזאָגט--- ,
נאָר ס'איז אים א שאָד פּאטערן א טאָג אף פאָרן צוליב דעם קיין פּיעט-
|
ריקאָוו .ער וויל ניט פארלירן קיין פּראקטיקע...
 -א מעשוגאס פון א רעגירונג --- ,האָט פּיעטרושקע קריטיקירט דיצארישע אָרדענונג --- ,לאָדו  --א פאבריק-שטאָט מיט א האלבן מיליאָן
אײַנװווינער איז אן אויעזד ,און פּיעטריקאָו ,א טויטע שטאָט מיט קארגע
דרײַסיק טויזנט איינווויגער ,איז די גובערניע ,דער אדמיניסטראטיווער
צענטער פון דער גרעסטער אינדוסטריעלער געגנט אין פּוילף א ריינע
|
מעשוגאס!,,
 -איר װועט געבן דעם סעקרעטאר פון דער מעדיצינישער אופּראװועא פינף-און-צוואנציקער ,װעט ער עס אײיך דורכפירן אין איין מינוט-- ,
האָט דער געניטער פּיעטרושקע מיך געלערגט,
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 -פֿארװאָס געבן אים פינף-און-צוואנציקערס?  --האָב איך געװאָלטוויסן --- .װאָסי ,צושרייבן א שילער איז דען קעגן געזעץ?
פּיעטרושקע האָט זיך צעשמייכלט אף מײַן נאיווקייט,
 -שוין צײַט אײַך ,כ'לעבן ,צו וויסן ,אז אין רוסלאנד גילטן נאָר,געשמירטע געזעצן".
אָבער ,שמירן" ,האָט זיך ארויסגעוויזן ,איז ניט אזא פּאַשעטע זאך,
וי איך האָב געמיינט,
דער סעקרעטאר ,א פּארשוין מיט א גרויסן פּליך ,װײַס און גלאט ,וי
אן אָפּגעשײלט איי ,און מיט אונטערגעשאָרענע רויטלעכע באקנבארדן,
ענלעכע אף צוויי צוגעברוינטע קאָטלעטלעך --- ,איז קיין איין מינוט ניט
געבליבן איינער אליין אין קאנצעליאריע ,און איך האָב ניט געװוּסט,
וויאזויארום דערלאנגט מען אים ,װאָס אים קומט",
איבערגעבנדיק אים דעם פּאקעט מיט די פּאפּירן  --א פּאספּאָרט ,א
מעטריקע ,א פּאָליצײיִשן שײַן וועגן פּאָליטישער קאשרעס ,צוויי פאָטאָ-
גראפיעס און א באקאָשע-שריפט --- ,האָב איך ,שטילינקערהייט ,געבע-
בעט אונטער דער נאָז װעגן דאנקבארקײַט ,געקוקט אף אים מיט אן
אויסדריקלעבן בליק ,געפּינטלט מיט די אויגן ,געמאכט גרימאסן ,װאָס
האָט געזאָלט באטײַטן :גוואלד ,זײַ מעשאלייעך פון קאנצעליאריע דאָס
שרײיבערל ,איך האָב צו דיר א דעליקאטן איניען...
נאָר דער סעקרעטאר איז געבליבן טויב און בלינד צו אלע מיינע
אָנצוהערענישן און געהיימע סיגנאלן .ארויסנעמענדיק א קעמעלע פון
בוזעם-קעשענע ,האָט ער מיט די עטלעכע האָר פון דער פּאָטיליצע גע-
פּרוּווט פארדעקן דעם גרויסן פּליך ,װי איך װאָלט גאָר דערבײַ ניט גע-
ווען .אָפּגעפארטיקט זיך מיטן גמילעסכעסעד ,װאָס די פּאָטיליצע האָט
געגעבן דעם פּליך ,האָט ער ,אָנװײַזנדיק מיט א לאנגן בלייכן פינגער
אף מײַן פּאקעט ,א פרעג געטאָן;
 --איר האָט דאָ אלע נייטיקע פּאפּירן?| --אלע ,גאָספּאָדין אסעסאָר,
+ 4
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אריינקוקנדיק אין קאָנװערט און פויל איבערקלייבנדיק די פּאפּיױן
האָט ער ,ניט אופהייבנדיק אף מיר זײַן בליק ,פלעגמאטיש א זאָג געטאָן:
 --עס פעלט נאָך איין פּאפּיר, --וועלכער ,גאָספּאָדין אסעסאָר? -דער סאמע נייטיקסטער.פונקט אזוי פלעגמאטיש האָט ער מיר דערלאנגט דעם פּאקעט צוריק
|
און ברייט צעגענעצט זיך,
 -נעמט צוריק אײַערע פּאפּירן ,מע קאָן ניט צושרייבן,אלע מײַנע פראגעס און באקאָשעס זײַנען געבליבן אָן ענטפער,
פּיעטרושקע איז געווען אויסער-זיך פון מײַן אומגעשיקטקייט,
 -מענטש איינער ,װאָס פארשטייט איר ניט ,אז ער בלייבט בעקיווןניט אליין אין קאנצעליאריע? דאָס שרייבערל איז דער יאָריקער איידעס
פון זײַן ריין-האנטיקייט,,,
 -אָבער וי זשע האָב איך אים געזאָלט געבן פאר יענעם אין דיאויגן?  ---האָב איך זיך פארענטפערט,
 -אריינלייגן דעם פינף-און-צוואנציקער אין קאַנװערט צוזאמען מיטדי פּאפּירן .ער האָט דאָך אייך בעפיירעש געזאָגט ,אז עס פעלט דער
ויכטיקסטער פּאפּיר.

-

פּיעטרושקע האָט זיך שוין אליין געמוזט מאטויעך זײַן פאריכטן דאָס,
װאָס איך האָב שיר ניט קאליע געמאכט,
פֿיעטרושקע האָט געהאלטן װאָרט .באלד וי איך האָב אים געשאפן
דעם ערשטן שילער ,האָט ער געוויסנהאפטיק גענומען לערנען מיך די
איידעלע מעלאָכע פון צייןיטעכניק :ווייך מאכן סטענסן אין הייסן וואסער,
אָפּגיסן גיפּסענע פאָרמעס פון געביסן ,שלײַפן ציין ,קאָכן פּראָטעזן אין
קעסל און אכטונג געבן אף דער טעמפּעראטור ,אָפּרײניקן די פּראָטעזן
פון גיפּס און פּאָלירן די קאוטשוקענע גומענס ביז גלאנץ,
מײַן לערער איז שטארק צופרידן געווען מיט מיר .איך האָב גלײַך
59

פֿון אָנהײב --- ,האָט ער געזאָגט -- ,דערטאפּט דעם סאָד פון דער פּראָ-
פעסיע .איך דארף אים נאָר צושטעלן נאָך א דריי-פיר שילער װעט ער
מיך אָנהייבן צולאָזן אין קאבינעט צו פאצלענטן ,גכאָטש ווען די פּאציִענטן
וועלן זײַן ,האָט ער מיר ניט געזאָגט,
 -איר פארמאָגט אלץ ,װאָס עס פאָדערט זיך ,אז פון אייך זאָלארויסקומען א גוטער ציין-דאָקטער .זעט װאָס גיכער קריגן פאר מיר
|
שילער...
אָבער ניט איך ,ניט פּשעפּיורקע און פיעטרושקע האָבן קיין פּאצי"
|
ענטן מער ניט אָנגעזען.
אין איין הארבסטיקן טאָג האָט זיך בא פּשעפּיודקען און פּיעטרושקען
אין קאבינעט באוויזן א הױכװוּקסיקער דײַטש מיט ברייטע פּלייצעס
און מיט פארדרייטע װאָנצעס ,װי די האָקנס ,עלעגאנט פארנייגט זיך
און ,דײַטלעך אויסריידנדיק יעדעס װאָרט באזונדער ,פאָרגעשטעלט
זיךו.
 --פרידריך שולץ ,געגעראל-פערטרעטער פיר פּאָלן פאָן אש אונדזאָן" ,צאנערצטליכע אינסטרומענטען אונד מאטעריאלען ,בערלין --
לאָנדאָן,
און אָן װײַטערדיקע דיבורים ארויסגעפירט פון קאבינעט יעדעס
כרעקל  --פון דעם צײנדאָקטערשן שטול ביזן לעצטן צווענגל,
 -ניכט צו מאכען ,זי זינד הינטערשטעליק אין אירע צאלונגען ,ווירקאנען ניכט װײַטער פּראָלאָנגירען -- ...דאָס איז געווען אלץ ,װאָס ער
האָט געפונען פאר נייטיק צו זאָגן.
דער צײנדאָקטערשער קאבינעט פון פּשעפּיורקע און פּיעטרושקע
האָט פארענדיקט זײַן עקזיסטענץ ,און צוזאמען דערמיט האָט זיך געעג"
דיקט מײַן קאריערע פון א צוקינפטיקן ציין-דאָקטער און ציין-טעכני-
קער..
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איבערגעכאפּט

די מאָס

ס איז געווען שפּעט אין אָװנט .דער שביי,
װאָס איז עטלעכע שאָ נאָכאנאנד געפאלן
אָן אופהער ,האָט אויסגעגלייכט די איינ-
ציקע לאנגע גאס מיט די פעלדער ,וועלכע
האָבן זיך געצויגן פון ביידע זײַטן דאָרף,
און איז געלעגן װײַס און אומבארירט ,װוי א מענטשלעכער פוס װאָלט דאָ
נאָך קיינמאָל ניט געטראָטן ,זינט שניי האָט צום ערשטן מאָל אָנגעהויבן
פאלן אף גאָטס ערד,
דער אוריאדניק דאנילא זאפּירײילאָוו ,װאָס איז געגאנגען צום טראק-
טירשטשיק ניקיטא זאָטאָוו שפּילן א דאמקע און ,אין איין גאנג ,מאכן א
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שנאפּס אפן פרעמדן כעזשבן -- ,איז געווען דער ערשטער ,װאָס האָט
מיט זײַנע שווערע שטיוול צעאקערט דעם ווייכן גלאטן צודעק.
גייענדיק פארביי די הײַזלעך ,האָט עף ,װוי זײַן שטייגער איז געווען,
ארײַנגעקוקט אין די פענצטער ,אין וועלכע ס'האָט געלויכטן א שײַן
|
קעדיי כאפּן א קוק ,װאָס מענטשן טוען דאָרטן,
בא דער לערערקעס הויז ,װאָס איז געווען מיט לאָדן --- ,דאָס איינצי-
קע הויז מיט פארמאכטע לאָדן ---,האָט ער זיך ניט געפוילט צוגיין הארט
צום פענצטער און צולייגן אן אויער,
נאָר קיין שום פארדעכטיקס האָט דער אוריאדניק ניט באמערקט,
דאָס דאָרף איז געווען אָרעם אין ערד און האָט זיך מער געשפּײַזט
פון קוסטאר-ארבעט ,וי פון דער ערד .עס זײַנען אין אים געווען גאנצע
פאמיליעס ,װאָס האָבן דוירעס נאָכאנאנד אויסגעארבעט הילצערנע שיס-
לעך און לעפל ,געפארבט אין אלערליי בונטע קאָלירן ,אנדערע זײַנען
געווען גרויסע בעריעס אין צושניצן און אױיסצוטאָקן אלערליי שפיל-
צייג ,װאָס האָבן געשעמט אין א סאך גובערניעס .עס זײַנען געווען פּאנ-
טאָפלמאכער ,וואליקעס-וואלצער .דאָס גאנצע גרויסע דאָרף האָט געאר-
בעט אף דער שטאָט,
און אלץ ,װאָס דער אוריאדניק האָט געקאָנט זען אין װאאָכעדיקן
| טאָג ,איז װוי גאנצע מישפּאָכעס זיצן אײַנגעבויגן יעדערער איבער זײַן
|
ארבעט,
ארײינקוקנדיק אין פענצטערל פון גאוורילאגאאָרבונאָווס איינגעהוי-
קערט הײַזל ,האָט זיך זאפּירײַלאָוו אָפּגעשטעלט,
פון איין זײַט טיש איז געזעסן גאָרבונאָוו אליין  --א מיטליאָריקער
פּויער מיט א געשװאָלענעם פּאָנעם און מיט א נאָז ,װאָס האָט איידעס
געזאָגט ,אז דער טאם פון בראנפן איז אים ניט פרעמד ,פון דער צווייטער
זייט  --עפּעס אן אומבאקאנטער רױטהאָריקער און רויטבערדיקער פּאר-
שוין מיט לעבעדיקע ,לויפנדיקע אויגן .גאָרבונאָוו און דער פרעמדער
האָבן ,קאָנטיק ,געפירט צװוישן זיך א לעבהאפטיקן שמועס,
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אפן מיט צווישן זיי איז געשטאנען א פלעשל בראנפן ,צו וועלכן גאָר-
בונאָוו האָט אלע וילע אויסגעצויגן די האנט און אָנגעפילט זײַן גלעזל,
דעם אומבאקאנטנס גלעזל איז געשטאנען קימאט פול,
;עפּעס א נײער פּארשוין -- ,האָט זאפּירײַלאָוו א קלער געטאָן+ = .
מוז זײַן פון ערגעץ װײַט .קיינמאָל פריער אים דאָ ניט געזען .נו ,דא
לאדנאָ ,מירן כאלד זען .עפשער וועט אריינפאלן א זײַטיק קערבל".
ניט לאנג געטראכט ,איז דער אוריאדניק ארײַן אין פאָדערהויז,
אָפּגעקלאפּט די שטיוול פון שניי און אן עפן געטאָן די טיר,
דערזען אן אוריאדניק ,האָט דער רויטבערדיקער פארשוין א הייב
געטאַן זיך פון אָרט און גענומען קוקן אין אלע זײַטן ,װי ער װאָלט גע
זוכט א וועג צו אנטלויפן,
גאָרבונאָוו איז געבליבן זיצן אף זײַן אָרט און האָט מיט האלב-פאר-
שיקערטע ,האלב-פארווונדערטע אויגן געקוקט אף דעם אומגעבעטענעם
/
גאסט.
 -א גוטן אָװונט ,גאווריליטש ,איך זע ,עס לײַכט זיך בא דיר..האָסט געסט ..,פונוואנען איז א גאסט?  --האָט ער זיך האלב א קער גע-
טאָן צום אומבאקאנטן,
 --פון שטאָט ...א דורכפאָרער ,געקליבן זיך היינט צוריק פאָרן ,נאָרדי שניי-זאווערוכע האָט פארהאלטן --- ,האָט דער פרעמדער זיך באמיט
צו ענטפערן װוי װײַט מעגלעך רויִק,
 -וואשי דאָקומענטי!  --האָט דער אוריאדניק אָן װײַטערדיקע ריידא פאָדער געטאָן,
 -גאָספּאָדין אוריאדניק -- ...האָט דער פרעמדער גענומען שטאמ-לען.

/

 --װײַזט די דאָקומענטן!  --האָט אים דער אוריאדניק ניט געלאָזטריידן,
 -טשטאָ זש ,מיר האָבן אלע דאַקומענטן -- ,האָט דער פרעמדערניט זיכער געזאָגט -- .א פּאס ,א דאַװערענאָסט פון א סויכער צווייטע
גילדיע ,א פּריקאזטשיטשע צייגעניש...
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 -א ייָד? זײַנען אײַערע דאָקומענטן קיין סאך ניט ווערט ...פאראןא צירקוליאר ,אז דאָװערענאָסטן זיינען גילטיק נאָר אין שטעט ,אָבער
ניט אין דערפער .איר מעגט האָבן אלע דאָקומענטן ,און מיר קאָנען אײַך
אָפּשיקן מיטן עטאפּ ,עס ווענדט זיך אלץ אָן אונדז -- ,האָט ער געגעבן
אָנצוהערעניש ,אז מיט אים קאָן מען אלץ מאכן -- .נו ,ארויס מיט די
:
 .דאָקומענטן!
אָן כיישעק ,אזוי וי ער װאָלט נאָך אלץ געהאָפט ארויסצודרייען זיך
פון דער לאגע ,האָט דער ייָד ניט געײַלט גענומען זוכן אין בוזעם-
קעשענע ,וװוענדנדיק זיך בײיסמייַסע שטיל צום אוריאדניק:
 -גאָספּאָדין אוריאדניק ,עפשער װאָלטן מיר געענדיקט די זאך פּאָ-|
פּריאטעלסקי?.,
זאפּירײילאָװו האָט דערשמעקט ,אז דאָס איז א ייָד ,װאָס מע קאָן בא
אים כאפּן א דרייערל און עפשער טאקע א גאנץ פינפערל .אָנכמורענדיק
דאָס פּאָנעם ,האָט ער ,קלוימערשט ,שטרענג א זאָג געטאָן;
 --ווייזט נאָר אֹהער די דאָקומענטן ,און דערנאָך וועלן מיר זען.אומגערן האָט אים דער ייד איבערגעגעבן א פּאקעט מיט פּאפּירן,
קוקנדיק בייסמייסע מיט אומרויִקע ,בעטנדיקע אויגן אפן אוריאדניק,
פירנדיק מיטן פינגער פון װאָרט צו װאָרט ,האָט ער לאנגזאם גע-
:
לייענט;
 --שקלאָווסקי ...מעש-מעשטשאנין ...שקלאָווסקי מעשטשאנין ...מענ-דעל ,מענדעל שמו-ליעוו-אוו ...מענדעל שמוליעוו בורש-טין ..,שקלאָווסקי
מעשטשאנין מענדעל שמוליעוו בורשטין.
דער אוריאדניק האָט אָפּגעצױגן דעם אָטעם ,וי נאָך א שװערער
ארבעט ,און האָט זיך װײַטער גענומען לייענען .ווידעס-איז דורכגעליי-
ענט ביזן סאָף ,האָט ער אָפּגעזיפצט און א זאָג געטאָן:
 --דא-ס! .,איצט װועלן מיר װײַטער זעף!דורכגעקוקט אלע פּאפּירן ,האָט ער ,דרייענדיק די װאָנצן ,װי צו זיך
אליין גערעדט:
 -טאק ...אזוי איז דאָס .,,אונדז פארבאָט מען צו פאָרן איבער די342

דערפער ,און מיר פאָרן זיך װײַטער װי קיינמאָל גאָרגישט ...נודס ,מיר
וועלן זיך מוזן דורכגיין מיטן עטאפּ ,דא"ס,.
אָבער נאָך דעם טאָן ,מיט וועלכן דער אוריאדניק האָט עס געזאָגט,
און נאָך דעם שמייכל ,װאָס האָט בעשאס-מײַסע געשוועבט אונטער זייַנע
פלאקסענע װאַנצן ,האָט דער ייִד דערזען ,אז ס'איז ניט אזוי געפערלעך,
װוי ער מאכט דעם אָנשטעל ,אז ער האָט דאָ צו טאָן מיט א ,קנעפּל=
װאָס לאָזט זיך ריידן,
שמייכלענדיק צוריק צום אוריאדניק --- ,מיר ,הייסט עס ,פארשטייען
זיך איינער דעם צווייטן --- ,האָט ער שטיל געזאָגט;
 -ווייסט איר װאָס ,גאָספּאָדין אוריאדניק ,אָט נעמט א צענערל אוןלאָזט מיך אָפּ ,קיין גאנעוו ,קיין גאזלען בין איך דאָך ,גאָט צו דאנקען,
ניט ,ניט אזוי? איך בין געקומען אהער אָפּמאכן מיט גאָרבונאָװן ,ער זאָל
זײַן גאנצע אויסארבעטונג פארקויפן בלויו מיר ,ער האָט שוין אמאָל
געארבעט פאר מיר .איך האָב געקלערט נאָך היינט אָװונט פאָרן צוריק,
 -עמעס -- ,האָט זיך גאָרבונאָוו אָפּגערופן --- ,מירן שוין אמאָלגעארבעט פאר מארק סאָלאָמאָנאָװיטשן ,א מענטש א פּראווילנער ,קריוו-
דעט ניט מיט די פּרײיַזן,.
 -דו שווייג!  --האָט דער אוריאדניק זיך א בייזער געטאָן --- .דיךפרעגט מען גיט,
און ,אומקערנדיק זיך צום ייִדן ,האָט ער אף אים שארף א קוק געטאָן.
די זאך האָט אָנגעהויבן ווערן פארדעכטיק,
מיטאמאָל א באָט געטאָן צען רובל  --דאָס אין ניט גלאטיק ,סאיז
בא אים ניט דאָס ערשטע מאָל ,אז ער האָט צו טאָן מיט ייַדן ,ווייסט ער,
מע גיט אים א קערבל ,צוויי קערבלעך .ס'האָט שוין געטראָפן ,אז ער
האָט געכאפּט א גאנצן דרייער .אָבער אז א בעספּראוונער ייד זאָל גלייך
זיך אָנשלאָגן מיט א צענערל -- ,דאָס טרעפט אים דאָס ערשטע מאָל,
דערזען ,אז דער אוריאדניק כמורעט זיך ,האָט דער ייַד געמיינט ,אז
די אָנגעבאָטענע מאטבייע באפרידיקט אים ניט ,האָט ער צוגעגעבן
 -א סאָף ,זאָל זײַן נאָך א פינפערל ,און די זאך איז געענדיקט- ,049

 = דער כשאד האָט זיך נאָך מער פארשטארקט בא זאפּירײילאָװן .װאָסטוט זיך דאָ? אָנגעהױיבן פון א צענערל און גיט שוין נאָך פינף רובל,
דאָ איז עפּעס ניט גלאט,
ער האָט זיך געבראָכן דעם קאָפּ :װאָס קאָן דאָ זיַן? מיטאמאָל האָט
ער זיך אוױיסגעגלײיכט ,אזוי וי עמעצער װאָלט אים א זעץ געגעבן אין
רוקן.
א געדאנק איז וי א בליץ דורכגעלאָפן אין זײַן מויעך.
צי איז דאָס ניט דער קאטאָרזשניק ,װאָס איז די טעג אנטלאָפן פון
מאָסקװער פּערעסילנער טורמע? אך ,טשאָרט װאָזמי ,װוי איז עס אים
פריער ניט איינגעפאלן! גאָר פארגעסן אָן דעם פּאפּיר ,װאָס ער האָט אים
דריי טעג צוריק דערהאלטן ,אז ווער עס וועט כאפּן און צושטעלן דעם
אנטלאָפענעם קאטאָרזשניק ,ווצעט באקומען הונדערט רובל באלוינונג..
דאָס ,װאָס ער האָט א פּאספּאָרט פון א שקלאָווער מעשטשאַנין ,איז בלאָ-
טע .פּאספּאָרטן קריגט מען צוויי פאר א דרײַערל אף כיטראָווקע אין
מאָסקװע .אכוץ דעם ,האָט אזא קאטאָרזשניק געקאָנט הארגענען א
מענטשן און צונעמען בא אים זײַן פּאספּאָרט,
זעענדיק ,אז פופצן רובל העלפט אויך ניט ,האָט דער ייד דערװייל
|
ווייטער געבאָטן:
 --זאָל זייַן א פינף-און-צוואנציקער ,אבי מאכט א סאָף! איך בין אמענטש א פארנומענער און אש.וואכער אויך ,ס'איז פאר מיר ניט קיין
געשעפט פארלירן צײַט און געזונט ,ביז איער טאָעס װעט זיך אויס-
|
קלאָרן...
און קעדיי נאָך מער איבערצייגן דעם אוריאדניק ,האָט ער גלײַך
ארויסגענומען א פינף-און-צוואנציקער און האָט עס אים אריינגעשפּארט
י

אין האנט,

זאפּירײלאָוו האָט פארקוועטשט די אסיגנאציע אין פויסט ,אָבער דער
כשאד איז נאָך פאר אים שטארקער געװאָרן.
|
ניט אנדערש ,אז דאָס איז דער אנטלאָפּענער קאטאָרזשניק ...אָט וועלן
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מיר באלד זען .ער האָט זיך דערמאָנט ,אז דאָס פּאפּיר מיט די סימאָנים
פון דעם אנטלאָפּענעם קאטאָרזשניק האָט ער טאקע דאָ בא זיך,
און ארויסנעמענדיק פונעם ארבל פון שינעל דאָס פּאפּיר ,האָט ער
גענומען לייענען די סימאָנים ,אופמערקזאם באטראכטנדיק בייסמייסע
דעם פרעמדן,
 -עלטער  82 --יאָר ,האָר און באָרד  ---רויטע ...פּראװילנאָ ---האָט ער ,ווארפנדיק א בליק אפן פרעמדן ,צוגעשטימט --- ,נאָז ,מויל ---
מיטלמעסיקע ...פּראװוילנאָ! ..אויגן  ---בלויע ...פּראווילנאָ  ---בלויע! אפן
שטערן ,איבערן לינקן אויג --- ,א צייכן פון א מעסער-שניט,,,
 -אזנודקא -- ,האָט ער זיך אָפּגעשטעלט -- ,לאָמיר אָקאָרשט אקוק טאָן דעם צייכן,
ניט געפינענדיק דעם צייכן אפן שטערן ,האָט ער זיך אליין געזאָגט;
 -א טשאָרט יעװאָ זנאיעט! מאלע-װאָס א קאטאָרזשניק קאָן אום-טאָן! געווען א שניט ,און איצט איז ער ניטאָ :דערוף איז ער דאָך א
קאטאַרזשניק,.,
זאפּירײילאָוו האָט ניט געװווסט װאָס צו טאָן; טאָמער איז דאָס פאָרט
ניט מער וי א ייָד ,פארלירט ער דאָך א פינף-און-צוואנציקער פון האנט,
אָבער טאָמער איז דאָס דער אנטלאָפּענער קאטאָרזשניק ,לאָזט ער ארויס
א הונדערטער ...אכוץ װאָס ער װעט זיך דערמיט אויסצייכענען פאר
|
|
נאטשאלסטווע,
און ער האָט באשלאָסן צו טאָן ,װוי ער פלעגט טאָן שטענדיק ,ווען ער
איז געווען אין סאָפּעק:
 -טאם ראזבערוטו,,ער װעט אים אָקאָרשט אָפּפירן אין סטאן אריין ,און דער סטאנאָוואַי
וועט שוין וויסן װאָס צו טאָן מיט אים ,נאטשאלסטווע ווייסט שטענדיק
בעסער...
דער ייַד איז געשטאנען אן אופגערודערטער ,א פארלאָרענער ,ער
האָט בעשום-אויפן ניט געקאַנט פארשטיין ,װאָס דאָ קומט פאָר :פריער
האָט אים דער אוריאדניק אליין געגעבן אָנצוהערעניש ,אז מע קאַן מיט
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אים אדורכקומען .פּלוצעם איז ער געװאָרן גאָר אן אנדערער .און װאָס
פאר א פּאפּיר לייענט ער עס? װאָס באטראכט ער אים אזוי אופמערק-
זאם? ..אָפּלאָזן אים קלערט ער אפילע ,קאָנטיק ,ניט,
און ווענדנדיק זיך צום אוריאדניק ,האָט ער געבעטן;
 -נו ,גאָספּאָדין אוריאדניק ,װאָס װועט זײַן? איר װעט מיך נאָך לאנגהאלטן? גיט מיר מײַנע דאָקומענטן און לאָזט מיך פאָרן ,הא?..
אָבער װאָס מער ער האָט געבעטן און װאָס מער געלט ער האָט גע-
באָטן ,אלץ זיכערער איז דער אוריאדניק געװאָרן ,אז דאָס איז דער אנט-
לאָפענער קאטאָרזשניק ,און אלץ פעסטער האָט ער באשלאָסן אָפּצופירן
אים אין סטאן,
מיטן ייִדן האָט ער שוין איצט ניט גערעדט .ניט אראָפּלאָזנדיק פון
אים קיין אויג און האלטנדיק די האנט גרייט אפן רעװאָלװער ,האָט ער
הינטן-ארום א זאָג געטאָן גאָרבונאָוון;
 -ע ,גאוורילאָ ,כאפּ זיך ארויס און רוף ארײַן דעם סאָטסקי און צוויי|
איידעס ,אָבער שנעל!
ווען דער סאָטסקי מיט די איידעס זײַנען געקומען ,האָט דער אוריאד-
ניק אָנגעשריבן א פּראָטאָקאָל ,און ,בינדנדיק דעם ייִדן די הענט אפן
רוקן ,האָט ער אים ,אין דער באגלייטונג פונעם סאָטסקי און צוויי פּויע-
רים ,אוועקגעפירט פאר אכצן װיאָרסט אין סטאן ארײין,
דער סטאנאָוואָי פּריסטאוו אוכאָביטאָוו איז שוין געלעגן אין בעט,
ווען די דינסט האָט אים געמאָלדן ,אז ס'איז געקומען דער אוריאדניק
זאפּירײילאָוו און זאָגט ,אז ער דארף אים זען וװעגן זייער א ויכטיקן

איניען.

|

דער פּריסטאוו האָט א טראכט געטאָן ,אז דער אוריאדניק איז געוויס
געשיקט פונעם איספראוניק ,איז ער האסטיק אופגעשפּרונגען פון בעט,
ארופגעצויגן די הויזן ,און ,ארופווארפנדיק אף זיך אן אלטן שינעל ,װאָס
האָט אים געדינט אָנשטאָט א כאלאט ,איז ער ארויס אין קאנצעליאריע.
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דער אוריאדניק זאפּירײַלאָוו איז אריין און האָט זיך אויסגעצויגן בא
דער טיר .ער האָט צוגעלייגט די האנט צום דאשעק און א קלאפ געטאָן
א פוס אָן א פוס ,פון װאָס די שפּאָרן האָבן פריילעך א קלונג געטאָן-- ,
און אין איין אָטעם ראפּאַרטירט;
 -זדראוויא זשעלאיעם וואשע בלאגאָראָדיע! איך האָב די ערע צוראפּאָרטירן ,אז איך האָב געכאפּט און צוגעשטעלט אײַך דעם קאטאָר-
|

זשניק!

 --וואָסער קאטאַרזשניק?  ---האָט אף אים דער פּריסטאוו פארוווּג-|
דערט אָנגעשטעלט די אויגן,
 --דעם אנטלאָפענעם קאטאַרזשניק אנטאָן בשלאָ ,אנטאַשקע דעםרויטן ,וואשע בלאגאָראָדיֶע!  ---האָט זאפּירײַלאָוו לעבעדיק אָפּגעבארא-
באנעוועט,
דער פּריסטאוו האָט זיך אזש א הייב געטאָן פון אָרט,
אָט איז פאר אים א געלעגנהײַט אויסצוצייכענען זיך פאר נאטשאל-
סטווע! א קלײניקײַט ,אזא געפערלעכן פארברעכער געכאפּטו יאָ ,דאָס
איז אן אומגעריכטער גליק .ער װעט אים אליין אָפּפירן קיין מאָסקװע,
געוויס אליין! ווען וועט זיך נאָך מאכן אזא געלעגנהײַט צו באווייזן נא-
טשאלסטווע ,װאָס פאר א פּאַליצײי אין זײַן סטאן איז?
שטארק צופרידן פון דעם גליקלעכן צופאל ,האָט ער א זאָג געטאַן
 --מאָלאָדיעץ ,זאפּירײלאָװ! ווּ האָסטו אים געפּאקט? -גרייט צו דינען ,וואשע בראָדיע! טאקע בא מיר אין דאָרף,אין אָבדיראלאַוואָ,
און ער האָט גענומען דערציילן בעאריכעס ,ויאזוי ער האָט אים
דערזען ,וויָאזוי ער האָט אויסגעפונען ,או דאָס איז אנטאָן בעלאָו ,װוי ער
האָט אים געוויזן א פאלשן פּאס און געבאָטן געלט ,ער זאָל אים אָפּלאָזן,
און װי ער האָט זיך ניט געלאָזט אונטערקויפן און געפירט אים אהער
מיט געבונדענע הענט ,באגלייט פונעם סאָטסקי און צוויי פּויערים,
אָבער דעם פּריסטאוו איז מיִעס געװאָרן צו הערן זאפּירײלאָווס לאנגע
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און אומגעלומפּערטע
ריסן;

מייסע ,און ער האָט אים אומגעדולדיק איבערגע-

 -גוט ,גוט ,גיב אהער דעם פּראָטאָקאָל און פיר ארײין דעם ארעס-טאנט,
 -סלושאיוס!  --האָט זאפּירײילאָוו אָפּנגעהאקט ,ארויסנעמענדיק פון |ארבל דעם צוזאמענגעלייגטן פּראָטאָקאָל,
איבערגעבנדיק עס דעם פּריסטאוו ,האָט ער צוגעגעבן:
 -דאָ פִיגט אינוייניק א זאכלעכער באװײַו  --דער פינף און"צוואנציקער ,מיט וועלכן ער האָט מיך געװאָלט אונטערקויפן ,איך זאָל
אים פריי לאָזן ,און אָט זײַנען די איבעריקע זאכן זײַנע -- ,האָט ער
ארויסגעלייגט אלץ ,װאָס ער האָט קאָנפיסקירט באם פרעמדן.
דער פּריסטאװו האָט ערשט אָנגעהויבן דורכקריכן דעם בעזגראמאָט-
נעם פּראָטאַקאָל ,ווען זאפּירײלאָוו האָט אן עפן געגעבן די טיר און /
|
אריינגעשטויסן דעם ארעסטירטן ,בלײַבנדיק אליין בא דער טיר.
איין בליק אף דעם בלאסן ,דערשראָקענעם און אויסגעמאטערטן
ארעסטאנט ,װאָס איז געשטאנען די הענט פארבונדן אף הינטן -- ,און
דער פּריסטאוו האָט גלײַך דערקענט דעם ייִדן מענדל בורשטין ,וועלכן
ער האָט ערשט מיט צוויי טעג פריִער אָנגעשריבן ;נא ויִעזד* און וועל-
כער האָט אים דעמלט ;באפרידיקט" ,ער זאָל אים ניט שטערן צו קומען
איז זײַן סטאן וועגן געשעפט-זאכן.
האלדז און אויערן זײַנען באם פּריסטאוו רויט געװאָרן פון קאס .ער
האָט אליין ניט געװוּסט ,װאָס פארדריסט אים מער ,צי דאָס ,װאָס ער
האָט פארלאָרן אזא גוטע געלעגנהײַט אויסצוצייכענען זיך פאר נאטשאל-
סטווע ,צי דאָס ,װאָס דער אוריאדניק האָט אים אומזיסט אופגעהויבן
פון בעט און צום נאר געמאכט,
אער געבנדיק דאָס בייזע פּאָנעם צו זאפּירײַלאָװן ,האָט ער מיט
ק
קאס א געשריי געטאָן:
 -באָלוואן! װואָס איז דאָס פאר א קאטאָרזשגיק! דו זעסט ניט ,אזדאָס איז א ייָד ,באָלוואן דו איינער!
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זאפירײילאָוו איז אזש בלוי געװאָרן פון שרעק,
 --וואשע װיסאָקאָבראָדיע! ..מיר מיִען זיך ..,איך האָב געזען ,אז ערהאָט זיך אזוי דערשראָקן ...פינף-און-צוואנציק רובל גלײַך געשפּארט אין
האנט ..,און די סימאָנים האָבן געשטימט ...געמיינט ...געמיינט ,א קא-
טאָרזש...ע-ע --- ...האָט ער געשטאמלט,
 -געמיינט!  ---האָט אים דער פּריסטאוו איבערגעקרימט --- ,װאָלסטא קוק געטאָן אף דער לינקער זײַט פאס ,װאָלסטו געזען ,אז דאָרטן איז
אָנגעשריבן ,נא װיעזד" ,װאָלסטו געװוסט ,פארװאָס ער האָט זיך דער-
|
שראָקן .געמיינט האָט ער! ווער הייסט דיר מיינען?..
 --שולדיק ,וואשעבראָד ...מירן געטאָן ,פּאָ דאָלגו סלוזשבי" ..,מירמיען זיך -- ,האָט זיך זאפּירײַלאָוו אלץ פארענטפערט,
 -פּשאָל װאָן ,באָלוואן!  ---האָט דער פּריסטאוו א טופע געטאָן מיטןפוס א צעקאַכטער --- .ער מיט זיך! א קאטאָרזשניק האָט ער מיר גע-
בראכט! ,,אָט האָסטו דיר א נייעם קאטאָרזשניק ,ניטאָ װאָס צו ריידף
שװוייג!  --האָט ער א דונער געטאָן ,באמערקנדיק ,אז דער אוריאדגיק
וויל נאָך עפּעס זאָגן -- ,בינד אים אָפּ די הענט און  ---מארש!
וי נאָר דער אוריאדניק האָט פארמאכט די טיר הינטער זיך ,אזוי
האָט דער פּריסטאוו גענומען דעם פינף-און-צוואנציקער ,װאָס איז געווען
בייגעלייגט צום פּראָטאָקאָל ,און האָט רויק ארײינגעלייגט צו זיך אין
הויזןדקעשענע ,נאכער ,האָט ער זיך אָנגעשפּארט אָן ווענטל פון שטול
און געזאָגט;
 -נו ,גאָלובטשיק ,מיר זײַנען װײַטער דאָ? ניט גערעכנט אזוי גיךצו זען זיך ...װי עס שײַנט ,װעט אונדז פאָרט אויסקומען צו מאכן א
שפּאציר מיטן עטאפּ ,הא? נו ,ווילסט דאפקע מיטן עטאפּ ,קאָן איך דיר
צוליב טאָן,
 -וואשע װיסאָקאָבלאגאָראָדיע! האָט ראכמאָנעס!  ---האָט דער יידגעבעטן -- .איך בין שוין איצט קראנק ,א גאנצע נאכט צופוס געשלעפט
זיך מיט געבונדענע הענט ,וי א קאטאָרזשניק ..,לאָזט מיך אָפּ ,איך בין
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דאָך ניט קיין פארברעכער ...איך וויל לעבן ,שפּײַזן מײַן פאמיליע ...קום
איך געבן און אָפּנעמען ארבעט בא מײינע קוסטארעס,
דער פּריסטאוו האָט אָנגעטאפּט דעם נייעם פינף-און-צוזאנציקער אין
קעשענע ,װאָס האָט געכרושטשעט צוישן זײַנע פינגער ,און שוין ויי-
'
כער א ביסל געזאָגט- :
 -ביסט אליין שולדיק .װער האָט דיר געהייסן איבערשרעקן אים?נריט מיינען ,אז דו ביסט אן אנטלאָפענער קאטאָרזשניק,
פארװאָס זאָל ע
אז ער זעט ,דו שפּארסט אים פאיונףן-צוואנציקערס אין האנט! אן
אוריאדניק גיט מען א קארב אין די ציין ,צוויי ,אָבער ניט א פינף-און-
צוואנציקער .א פינף-און-צוואנציקער ,מײַן טײַערער ,דאָס איז פאר א
טשין העכער ,פארשטייסט? ,,נו גוט! קלאָג ניט איבער מײַן קאָפּ ,היינ-
טיקס מאָל שענק איך דיר ,גיי אף אלע פיר זײַטן ,אָבער מער זאָלסטו
זיך מיר אף די אויגן ניט טרעפן .קום אין דאָרף ,טו אָפּ דײַנע געשעפטן
און פארשווינד .און פארגעדענק ,אז פאר דעם אוריאדניק איז א דרייערל
|
די העכסטע מאטבייע ,פארשטאנען? נו ,מארש!
בורשטין האָט א כאפּ געטאָן פון טיש זײַנע דאָקומענטן און זייַנע
קאָנפיסקירטע כפייצים און ,באדאנקענדיק דעם פּריסטאוו פאר זיין ;גוט
הארץ" ,איז ער מיט סימכע ארויסגעלאָפן פון קאנצעליאריע,
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א נאגראדע

שש
ע

לע סטעפּאנאָווקער האָבֿן א שעם אף דער
וועלט פאר גרויסע שווימער,
דאָס שטעטל ליגט באם ניעמאן ,האָט צו
טאָן קעסיידער מיט פּליטן ,פּליושקעט זיך
יעדערער פון קלײנװייז אָן אין טײַך און
שווימט וי אן ענטל,

און אוונער שטשופּאק איז געווען צווישן סטעפּאנאָווקער שווימערס
א שווימער ,דוירעסלאנג ,וי זיי האלטן די וואסער-מיל ,מע האָט שטענ-
דיק געלעבט פון וואסער ,געהאט צו טאָן ארום וואסער ,און יעדערער
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אין דער מישפּאָכע לערנט זיך אויס שווימען ניט קיין סאך שפּעטער
נאָך דעם ,וי ער לערנט זיך אויס גיין,
אוונערס שפּרינגען פון בריק גליַיך אין קעסל-גרוב אריין ,זײַן גרוג-
טעווען ,זײַן לייגן קלאפטער ,זײַן שווימען אפן רוקן האָט אין גאנץ סטע"
פּאנאָווקע קיין גלײַכן ניט געהאט .און האָט איר געװאָלט זען ,װי מע
שווימט זיצנדיק ,צי מע לאָזט זיך אראָפּ אונטערן וואסער בא איין ברעג
און מע קומט ארויס באם צווייטן -- ,האָט איר בלויז געדארפט בעטן
אוונערן,
טאקע אָט די דאָזיקע בעריעשאפט זײַנע אין שווימען האָט אים טײיער
|
געקאָסט.
די מײַסע דערפון איז אזוי געווען.
ווען דאָס גרויסע געוויסער האָט כאָרעװו געמאכט דאָס לינקע האלבע
סטעפּאנאַווקע ,איז אוונערס וואסער-מיל געווען די ערשטע קאפֿאָרע.
ס'האָט זי אזוי אראָפּגעשװענקט ,אז ווען ניט די ,פּאליעס" ,װאָס האָבן
שפּעטער ,ווען דאָס געוויסער איז אָפּגעפאלן ,געטאָרטשעט פון וא-
סער --- ,װאָלט מען קיינמאָל ניט געגלייבט ,אז דאָ איז וועזדעס-איז גע-
שטאנען א ביניען .די רוישיקע כוואליעס האָבן אראָפּגעריסן די מיל ,וי
זי איז געשטאנען ,און אװעקגעטראָגן זי מיטן שטראָם ,װי א שפּענדל,
איבערן ניעמאן ,העט-װײַט איבערן באלטישן יאם און פון דאָרטן אוואדע
צום אטלאנטישן ,װוּ סטעפּאנאָווקער ייִדן ,װאָס זײַנען געפאָרן קיין אמע-
ריקע ,האָבן עפשער באגעגנט א .בערווענע פון אוונערס מיל ,װאָס האָט
זי אָפּגעגעבן א גרוס פון זייער ליבן שטעטל .אויך אוונערס טװוע-
שפּײיכלער ,װאָס איז געשטאנען ניט ווייט פון דער מיל ,איז ניט ארויס
טרוקן פונעם געוויסער .דאָס וואסער האָט אופגעריסן די פּאָדלאָגע ,האָט
זיך אופגעהויבן ביז צו די פענצטערלעך ,און פון דאָרטן האָט עס
|
|
רוישנדיק זיך ארויסגעריסן צוזאמען מיט די זוימען,
איז אוונער ארויס פון דעם געוויסער ערגער וי נאָך א סרייפע.
האָט ער גענומען שרייבן צו נאָענטע און װוײַטע קרויווים ,װוּ נאָר זי
האָבן זיך געפונען ,מע זאָל אים העלפן צוריק שטעלן זיך אף די פיס.
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אף די אלע באקאָשע-בריוו האָט זיך אָפּגערופן איין לייבל נאכמענס,
דעם ווייבס א פּלעמעניק פון סאמארע.
|
לייבל איז געווען א פּנאם אין דער מישפּאָכע :ער איז געווען א שניי-
דער ,דער איינציקער שנײַדער אין א מישפּאָכע ,װאָס האָט אין זיך קיינ-
מאָל קיין איין באלמעלאַכע ניט געהאט,..
געהאָדעװעט זיך א יאָסעם ,אָן אטאטן און אָן אמאמען ,געוואלגערט
זיך אמאָל בא איין קאָרעװו ,אמאָל בא א צווייטן ,און לערנען אויך ניט
געװאָלט ,האָבן זיך קרויווים מעיאשעוו געווען :ס'וועט פון אים סייוויסיי
קיין לײַט ניט זײַן ,לאָמיר אים אָפּגעבן צו א באלמעלאָכע .קוידעם װעט
מען דאָך אײַנשפּאָרן געבן אים עסן .שפּעטער האָט מען אים אָפּגעגעבן
פאר א סאָלדאט און אוועקגעשיקט דינען קיין סאמארע .האָט ער דאָרטן,
נאָך אין דער דינסט ,כאסענע געהאט מיט א נייטערקע .ווען ער האָט
אָפּגעדינט ,האָט ער געעפנט א שנײַדערשע מאסטערסקאיא ,װאָיענאיא
אי שטאטסקאיא" ,און-איז געבליבן זיצן אין דער רוסישער שטאָט,
איז געוויינלעך האָט מען אױיסגעמײַדט צו ריידן וועגן לייבלען .אפילע
=
די ,ל,עשאַנע-טויווע? ,װאָס ער פלעגט אלע יאָר ארײַנשיקן ערעוו ראָ-
שעשאָנע ,פלעגט אוונעריכע אויך אופנעמען מיט פארצויגענע ליפּן; :ווער
בעט אים ,הייסט עס ,דערמאָנען אָן זיך ,דעם שיינעם קאָרעוו אונדזערן"..
נאָר איצט ,אין אן אייס-צאָרע ,האָט מען זיך אָן אים אויך דערמאָנט.,
און לייבל ,בעטעווע א גוטער ,פּאַשעטער מענטש ,האָט טייקעף אָפּ-
געשריבן דעם פעטער א בריוו ,אז ער איז גאָט צו דאנקען געזונט ,דאָס
נעמלעכע פון אים צו האָרכן; צווייטנס ,קומט ער אים צו ישרײַבן ,דער
פעטער זאָל פאָלגן זײַן אייצע און קומען צו אים קיין סאמארע,
;װאָסצעך דער פעטער דאָרטן מוטשען ,אין דער קאפּצאָנישער סטע-
פּאנאָווקע -- ,האָט לייבל געשריבן -- ,ווארפט ,ליבער פעטער ,אלע
אײַערע אייסאָקים און קומט צו אונדז קיין סאמארע ,װעל איך אײַך שוין
פּריסטראָיען ערגעץ אף א מיל ,אין סאמארע זײַנען פאראן א סאך מילן,
אפן ערגסטן אויפן קאָנט איר דאָ ווערן א באלטפילע ,צי גאָר לערנען
מיט ייִנגלעך דאוונען און די איבעריקע שאלאמייזן .מיר זײַנען דאָ ,קיין
358

אײַנהאָרע ,א פּאָר הונדערט ייִדישע מישפּאָכעס ,און מיר האָבן ניט קיין
רעכטן מעלאמעד .פאר אזא ייִדן ,וי איר ,קאָטאָרי קאָן שײַן דאוונען פארן
אַמעד און גוט לערנען כומעש מיט ראשע ,איז פארדינען חונדערט
קערבלעך א כוידעש פּוסטיאקי .אויב איר זײַט מאסקים ,על איך אייך
טייקעף ארויסשיקן פופציק רובל .און װי נאָר איר װעט באקומען דאָס
געלט ,פאָרט באלד ארויס ,און איר'ט ,מירצעשעם ,קיין כאראָטע ניט
האָבן ,װי עס ווינטשט אײַך אײַער האָכגעשעצטער און ליבער פּלעמעניק
לייבל בעזבאָראָדקע! װאָס איז שייעך פּראװאָזשיטעלסטװאָ ,װעלן מיר
זִיך שוין אן אייצע געבן .איר װעט זײַן ניט דער ערשטער און ניט דער
לעצטער האָז אין סאמארע".
די אייצע איז אפילע אוונערן ניט שטארק געפעלן :גיי רײַס זיך אָפּ
פון דעם אָרֹט ,צו וועלכן דו ביסט פון קינדװײיז צוגעוואקסן ,און לאָז זיך
אוועק ווייס איך װוּ! און פּראואָזשיטעלסטװאָ איז פאר א ייִדן אויך ניט
| ,,פוסטיאקי" ...נאָר װאָס זאָל ער טאָן? ער קאָן זיך עפּעס בעסער העלפן?
האָט ער געשריבן לייבלען ,אז דער פּלאן זעט אים אס צו זײַן א
גלײַכער און זאָל לײיבל אריסשיקן אף א באױבילעט ,װעט ער
|
ארױיספאָרן,
ווען דאָס געלט איז אָנגעקומען ,האָט אוונער העלפט איבערגעלאָזט
דעם װוײַב ,און מיט דער צווייטער העלפט האָט ער זיך אװעקגעלאָזן צו
זייַן פּלעמעניק; קיין סאמארע,
 --עפשער איז באשערט ,מע זאָל אף אזא אויפן אופגעריכט װערן-- ,האָט ער געטרייסט זיַן דאָבען --- ,עס איז דאָך עפּעס פאָרט ראסיי!..
ס'איז געווען א דושנער זומער דפארנאכט,
אוונער שטשופּאק איז געגאנגען אהיים פון זײַן לעצטער לעקציע און
געקלערט וועגן דעם ,אז לערנען איוורע מיט סאמארער בורילעס איז א
סאך
צום

שווערער ,װי שלעפּן זעקלעך קאָרן אף די צעדרייטע טרעפּלעך
צילינדער אין וואסער-מיל .אכוץ װאָס ער קאָן זיי א שייטל איוורע
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אין די קעפּ ניט אריינהאקן ,האָט ער נאָך פון זיי אויסצושטיין געהאקטע
צאָרעס מיט ביזיוינעס אפן פּוד .זיי לאכן פון זײַן בערדל ,פון זײַן
פּאפּירענעם קראגן ,פון זיַן צו גרויסן קאפּעליוש ,קרימען אים איבער,

וי ער רעדט,

פאראן אזעלכע טאלמידים-ארעסטאנטן ,װאָס װי זיי דערזעען אים,
אזוי אנטלויפן זיי גאָר ,און ער דארף נאָך זי זיך נאָכיאָגן איבערן גאנצן
הויף .איין טאכשיט האָט ער ,װאָס צערעוועט זיך גאָר עפּעס אפן קאָל,
גלײַך מע װאָלט פון אים לעבעדיקערהייט די הויט געשונדן ,די מעגו-
שעמדיקע ,,מאמאשע" קײַקלט זיך ארײיַן אן אָנגעדרודלטע און צעשפּרײט
די קורצע דיקע הענט,
 -איך פארשטיי װאָאָבשטשע ניט ,צו װאָס די גאנצע קאניטעל?ער'ט אלציינס קיין ראבין ניט זיַן ,טאק צו װאָס לאָז מען אומזיסט
מוטשען די אָרעמע דיטיא?.
;א ,דיטיא" ,װי באיקל ,ער קאָן פארמאטערן און ארײַנטרײַבן אין
טשאכאָטקע צען מעלאמדים ,איידער פון אים װעט א לויט פלייש אַפּ-
פאלן" -- ,קלערט אוונער בייסמייסע .נאָר זאָגן עס דער ווייכהארציקער
,מאמאשע" קאָן ער ניט .פארענטפערט ער זיך פאר איר ,אבי מע זאָל בא
אים ניט אָפּנעמען דעם טײַערן טאלמיד ,דאָס הייסט ,די צען רובל א
כוידעש ,װאָס מע צאָלט אים פאר אויסלערנען דעם טאכשיט
|
דאוונען,
ארומגייענדיק א פארטיפטער אין זײַנע אומעטיקע געדאנקען ,איז
אוונער ארוף אף דער בריק ,װאָס צעטיילט די שטאָט אף צוויי העלפטן,
ער האָט אופגעהויבן דעם קאָפּ און טיף אײַנגעאָטעמט,
 -אדאדא! ,,א מעכייע!..א קיל ,פּײַכט ווינטעלע האָט געצויגן פון טײַך און האָט אָפּנעפרישט
דעם צעפּריעטן און אויסגעמאטערטן קערפּער,
ער האָט זיך דערפילט ,װי ער װאָלט פון א פארשטיקטן ,דושנעם
צימער צוגעגאנגען צו אן אָפענעם פענצטער ,װאָס קוקט ארויס אין א
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געדיכטן גאָרטן מיט שפּרודלדיקע פאָנטאנען ,פון וועלכע עס ציט א
|
רייעך פון זשאסמין און פײַכטקייט,
אוונער האָט אראָפּגענומען דאָס היטל ,אָפּגעװישט דעם שוייס פון
שטערן ,אָנגעשפּארט זיך אָן אפּאָרענטשע און פארקוקט זיך אף דעם
טײַך,

די געלבלעכע וואסערן פון דער ברייטער װאָלגע האָבן רויק געפלאָסן,
שאפנדיק א װײַסן שוים בא די שטיינערנע פונדאמענטן פון בריק .די
קרומע שטראלן פון דער פארגייענדיקער זון האָבן זיך אָפּגעשפּיגלט אין
די וואסערן פון דער װאָלגע ,צוגעבנדיק איר ערטערװײַז א לעבעדיק
רויטלעכע באפארבונג .קעגניבער האָט געפלאמט דער מײַרעװ-האָרי-
זאָנט  ---אן אָנזאָג אף מאָרגן אהייס-ברענענדיקן טאָג,
אָבער ניט די שײינקײַט פון דער נאטור האָט אינטערעסירט אוונערן.
זײַן אופמערקזאמקײיט האָבן צוגעצויגן צו זיך די באָדנדיקע אין טײַך,
די שווימער,
פון די הילצערנע ,סקריפּענדיקע זומער-ביידלעך ,װאָס האָבן זיך
געוויגט אפן טײַך ניט װײַט פון בריק ,זײַנען יעדע מינוט ארויסגעגאנ-
גען נאקעטע מענטשן ,האָבן זיך געװאָרפן מיטן קאָפּ פאָרויס אין וואסער
ארײַן און געלאָזט זיך שווימען .אייניקע זײַנען געשפּרונגען אזש פון
דעכל ,פארפאלן געװאָרן א װײַלע אונטערן וואסער ,צוריק באוויזן זיך
און ,טרייסלענדיק מיט די קעפּ ,פירקענדיק און בלאָזנדיק פון זיך ,גע-
לאָזט זיך שווימען איבערן ברייטן טײַך,
אוונער האָט צוגעקוקט ,און אין אים האָט אופגעוואכט דער אלטער
שווימער .ער האָט זדיעךרמאָנט ,װי ער פלעגט בא זיך אין סטעפּאנאָוקע
שווימען ,װי א פיש אין וואסער ,װאָס פארא קונצן ער פלעגט באװייזן
אפן טײַך און װי דער גאנצער אוילעם ,װאָס פלעגט שטיין אפן ברעג,
פלעגט אָנקוקן און װוּנדערן זיך; :זעט ,זעט ,װאָס ער טוט א ביסל אָפּו 
אָט דאָס איז א שווימער! ער קאָן שווימען מיטן קאָפּ אראָפּ און מיט די
פיס ארוף!".
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י,אויך מיר שווימער -- ,האָט שטשופּאק געקלערט ,קוקנדיק אף די
באָדנדיקע --- ,געדארפט זיי װײַזן ,װאָס הייסט שווימען!"
און ניט לאנג קלערנדיק איז ער אראָפּ פון בריק און האָט זיך געלאָזט
מיטן וועג צו די שווים-בײַדלעך.
אוונער האָט קוים צײַט געהאט אראָפּצוּווארפן פון זיך דאָס רעקל און
אױסטאָן די שיך ,ווען פון צענדליקער מײַלער האָט זיך ארויסגעריסן אן
|
|
אומרויקער געשריי:
 -ער טרינקט זיך! א מענטש טרינקט זיך!.אין א סעקונדע איז אוונער ארויסגעשפּרונגען אפן שמאָלן בריקל
פונעם באָד-בײידל און דערזען ,װי נאקעטע און האלב-נאקעטע מענטשן
שטייען צעטומלטע און דערשראָקענע ,מאכן מיט די הענט ,ווייזן אָן אף
דעם אָרט ,װוּ דאָס וואסער רוישט און דרייט זיך ,װי א שרויף ,און
|
|
שרייען אלע מיטאמאָל; -
 -אָט דאָ ,אָט דאָ איז ער אראָפּ ...אין װאָראָנקע ,אין קעסל-גרוב!,די בריק איז אין איין מינוט שווארץ געװאָרן פון מענטשן ,װאָס האָבן
זיך .געשפּארט צום פּאָרענטשע ,נײַגעריק מער װי דערשראָקן,
אין זעלבן אויגנבליק האָט זיך אפן וואסער באוויזן א קאָפּ מיט צוגע-
פּלעטשטע האָר ,וי זיי װאָלטן געווען צוגעקלעפּט צום שטערן ביז אריבער
די אויגן ,ס'האָבן זיך א װאָרף געטאָן אין דער הייך צוויי הענט ,וי צַוויי
פליגלען ,ס'האָט זיך דערהערט א פארצווייפלטער געשריי, :העלפט ,רא-
טעװועט!" און דער קאָפּ מיט די הענט זײַנען ווידער פארשווונדן אונטערן
וואסער ,איבערלאָזנדיק אף דער אויבערפלאך בלויז קרייזלעך און בלעז-
לעך ,װאָס האָבן א װײַלע געבולבעט און דערנאָך איינס נאָך דאָס אנדערע
|
|
געפּלאצט,
וי א געניטער שווימער ,האָט אוונער גלייך געזען ,אז אויב מע זאָל
ווארטן נאָך איין מינוט ,װעט זײַן צו שפּעט .ער האָט אויך געזען ,אז דאָס
אָרט ,װוּ דער מענטש איז ארונטער ,איז זייער געפערלעך ,אָבער ניט
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קוקנדיק דערוף ,האָט ער ,וי ער איז געווען ,אין וועש און הויזן ,ארייג-
געװאָרפן זיך אין טײַך און איז פארשוונדן אונטערן וואסער.
דער הונדערטקעפּיקער אוילעם ארום איז א װײַלע שטום געבליבן,
וי מע װאָלט דאָ געשטאנען בא יעציאס-נעשאָמע .עס איז געווען א מי"
נוט פון שווערער דערווארטונג ,א פּאָר מינוט שפּעטער האָט אוונער זיך
באוויזן אפן וואסער .מיט איין האנט האָט ער געלייגט קלאפטער און מיט
דער צווייטער האָט ער געשלעפּט פאר די האָר דעם האלב-דערטרונקע-
נעם פּארשוין ,אונטערגעבנדיק אים די גאנצע צייט מוט; :האלט זיך
אפן וואסער ,לאָז זיך ניט אָפּ ,,,אָבער יענער האָט ,אפּאָנעם ,געזען דעם
טויט פאר די אויגן און האָט זיך געװאָלט ראטעווען ,װוי אים האָט זיך
געדוכט בעסער ,האָט ער א דריגע געטאָן מיט די פיס ,א װאָרף געטאָן
זיך צו זײַן רעטער און ארומגעכאפּט אים מיט ביידע הענט ארום האלדז,
וטואנגען ...אוונער האָט ארויסגעלאָזן דעם פּארשוינס האָר פון
וי צמי
האנט און גענומען אָפּרײסן די האלב-פארגליווערסע פינגער פון זיַן
האלדז ,ארבעטנדיק די גאנצע צײַט מיט דער צווייטער האנט .די לאסט
איז אָבער געווען צו שווער ,ער זאָל זיך לאנג קאָנען האלטן אפן וואסער,
ניט ארבעטנדיק מיט ביידע הענט .און זעענדיק ,אז זיי שטייען ביידע
אין געפאר דערטרונקען צוֹ ווערן ,האָט ער אים דערלאנגט א שטארקן
קלאפּ מיט דער פויסט צווישן די אויגן .די צונויפגעקלאמערטע הענט
זיינען לויז געװאָרן ,און דער האלב-טויטער פּארשוין איז צוריק אראָפּ
צום גרונט,
אוונער האָט זיך א לאָז געטאָן נאָך אים.
אין א מינוט ארום איז ער ווידער ארופגעשוווּמען ,נאָכשלעפּנדיק נאָך
זיך דאָס מאָל א באוווסטלאָזן מענטשן ,װאָס האָט שוין ניט געשטערט צו

ראטעווען אים.
 --א שטריק

אהער!  --האָט אוונער א געשריי געטאָן -- .איך קאָן

זיך שוין מער ניט האלטן אפן וואסער.
מע האָט אים א װאָרף געטאָן א לאנגן שטריק ,און אין א פּאַר מינוט
ארום איז ער מיטן דערטרונקענעם געווען אפן ברעג.
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דער גרויסער אוילעם ,װאָס האָט זיך דערווייל פארזאמלט אפן ברעג
און אף דער בריק ,האָט אים באגעגנט מיט א הורא ,מיט א בראוואָ ,מיט
א פּאטשעריי ,דער פּריסטאוו ,װאָס איז אָנגעקומען אף דעם אָנגעלויף,
האָט זיך דורכגעשפּארט דורכן אוילעם ,צוגעגאנגען צו אוונערן ,װאָס איז
געשטאנען א נאסער ,טרייסלענדיק זיך פון קעלט און מידקײַט ,און האָט
אים א קלאפ געטאָן איבער דער פּלייצע- :
 --מאָלאָדיעץ! העראָי! איך על אָנשרײבן דעם פּאָליצמיײיסטער אראפּאָרט ,ער זאָל אײַיך צושטעלן צו א נאגראדעי -איר וועט זיכער באקו-
מען א מעדאל!
דערזען פאר זיך דעם פּריסטאוו ,האָט אװנערן אָנגעהויבן טרייס-
לען -- ,שוין ניט פון קעלט  --פון שרעק ..ווען די העמד און הוזן
װאָלטן אף אים ניט געווען נאס אָדער ווען ער האָט כאָטש אף זיך די
איבעריקע זאכן ,װאָלט ער זיך אריינגערוקט צװישן אוילעם און זיך
אָפּגעטראָגן ...דער פּריסטאוו ,זעענדיק ,וי דער ,העראֵי* ציטערט ,האָט
ארויסגעוויזן פאר אים זײַן זאָרג;
 -עס רינט דאָך פון אײַך ,װוי פון א דאך נאָך א רעגן ,גייט גיכערארײיַן אין קופּאלניע און טוט פון זיך אויס די נאסע זאכן ,אז ניט קאָנט
|
איר זיך נאָך פארקילן,
ער האָט אים אליין געפירט צום בײַדל און גענומען אראָפּצייען פון
יאים דאָס נאסע העמד ,װאָס האָט זיך געקלעפּט צום לײַב,
ווענדנדיק זיך צו איינעם פון די גאָראָדאָװאָיעס ,װאָס זיַנען דערביי
געשטאנען ,האָט ער באפוילן;
 -סיזאָי! לויף נאָר לעבעדיק אריבער אין ;פּרייאָמני פּאָקאָי* פוןאונדזער אוטשאסטאָק און ברענג א פּאַר טרוקענע װועש און א כאלאט!
אוונער האָט זיך געפּרוווט ארויסדרייען פון דעם פריסטאווס זאָרג
פאר זיין געזונט,.,
 -צו װאָס זאָלט איר זיך באומרויקן ,גאָספּאָדין פּריסטאוו ,דאָסהעמד װועט א וילע הענגען אפן ווענטל ,װועט עס זיך אויסטריקענען.
 -קאקאַיע טאם בעספּאַקאָיסטװאָ!  ---האָט דער פּריסטאוו ארויסגע-399

צו

וויזן זײַן פרײַנטלעכקיײיַט -- .אדעראבע ,ס'איז מיר זייער אָנגענעם
דינען א העלד ,װאָס האָט ארויסגעוויזן אזא מוט און אזא דרײיסטקײַט,
דעם דערטרונקענעם האָט מען דערװיַיל געקײַקלט אין ליילעכער ,
געהויבן די הענט ארוף און אראַפּ ,צוגעלייגט זיי צו דער ברוסט ,געקנאָטן
דעם בויך ,ביז מע האָט אים געבראכט צו-זיך.
פארטיק געװאָרן מיט אוונערן און מיטן אָפּגעראטעװעטן,

האָט דער

פּריסטאוו ארויסגענומען זײײַן ביכל און געזאָגט:
 --נו ,גאָספּאָדא,פון איניען.

איצט

לאָמיר

צוטרעטן  .צו דער

פאָרמעלער

זײַט

אוונער האָט גענומען קוקן ארום זיך ,װוי ער װאָלט בעדייע געהאט
בעסער צו מאכן א שפּאציר איבער דער שטאָט אין די שפּיטאָל-מאלבן-
שים ,איידער האָבן צו טאָן מיט פאָרמאליטעטן ,וועלכע האָבן זיך נאָך,
/
וי װײַט ער געדענקט ,קינמאָל ניט געענדיקט צו גוטן פאר אים.
 -װאָס טויגן אונדז די פאָרמאלנאָסטן ,גאָספּאָדין פּריסטאוו ,ס'איז,וי סע רעדט זיך ,א געוויינלעכע זאך :איינער קאָן ניט שווימען און האָט
דאפקע

געװאָלט שווימען בא דער װאָראָנקע ,איז געקומען

װאָס קאָן שווימען,

און האָט אים

געוויזן ,װאָס שווימען

גאָר!  --האָט אוונער ,וועלנדיק אויסמיידן נעענטערע
מיטן פּריסטאוו ,געמאכט די גאנצע זאך צו גאָרנישט.

א צווייטער,
איז .דאָס איז
באקאנטשאפט

 --װאָס ,מיינט איר ,פאר א פּאָרמאליטעטן װועלן מיר דאָ האָבן? איך.וועל פארשרײייַבן אײײַערע ביידנס נעמען און אדרעסן  --דאָס איז גאָר,
אוונער האָט ניט װילנדיק א ביטערן שמייכל געטאָן; :דאָס איז גאָר!
ניט מער וי די נעמען און אדרעסן ...א נעס ,ער ויל ניט וויסן מײַן
טיטל ,צי גאָר מײַן טאָכטער פאר א וויים"...
 -דא טשטאָ טאם!  --האָט ער זיך אלץ געפּרוּווט ארויסדרייען= .שרייבט ,גאָספּאָדין פּריסטאוו; אארן ;איז ארויסגעראטעוועט געװאָרן דורך
א פארבייגייער".
 ---װאָס רעדט

איר? איך דארף דאָך שרײַבן
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א ראפּאָרט.

און איך

.

װויל טאקע ,מע זאָל איַך צושטעלן צו א נאגראדע ...איר האָט עס קאָי
שער פארדיגט,
--

ש ,צו װאָס טויג מיר

ווען דעם

--

קאָװעד.

די נאגראדע!

א גרויסע

--

האָט שטשופּאק

זאך דאָ אופגעטאָן!

מויכל גע-
סרינקט

א מענטש

זיך ,דארף מען אים דאָך ראטעווען.
 --גיין ,ניין ,זאָגט עס גיט!  ---האָט דער פּריסטאוו דאפקע געװאָלטמעזאקע

מיט

זייַן אים

--

א נאגראדע.

אזוי איז שוין די פּאַָלאָזשעניע:

אז איינער ראטעוועט ארויס א מענטשן פון טויט ,שטעלנדיק דערביי זײַן
אייגענעם

לעבן אין געפאר,

קומט

א מעדאל

אים

;זא

אוטאַָ-

ספאסעניע

פּאיושטשיך"ג און באקומט נאָך דערצו א געלט-באלוינונג אויך .װי דען,
וי דען! אלזאָ ,װוי רופט מען אייף?
אוונער

האָט געזען,

אז ער וועצס זיך דאָ ניט /אויסדרייען,

האָט ער

קוים אויסגערעדט:
 --שטשופּאק..

 --און אײַער נאָמען און פאָטערס נאָמען?! -אוונער אַשעראַװויטש, -א ייִד?  --האָט דערװאָנצן ,אשטייגער,

פּריסטאוו

ער װאָלט פאריבל

א פיר

געהאט,

געטאָן

מיט די גרויסע

װאָס מע האָט דאָ פון אים

די גאנצע צײיט כויזצק געמאכט,

 -א ייַד --- ,האָט אוונער ,וי שולדיק ,געענטפערט.--

הם! ,און װווּ װוינס איר?

 ---איך

וווין

אין

ערגעץ

ניטי ,,כ'בין נאָרװאָס

געקומען

צו

פאָרן,

געגאנגען פון װאָקזאלג.

 -אהא ,איך פארשטיי שוין :א ייָד אָן פּראװאָזשיטעלסטוע ...עפשערווצט איר ערשט

מאָרגן קומען? --

האָט ער געכויזעקט -- ,דאָס איז שוין

בא מיר א קלאל :זאָגט א ייַד ,ער איז נאָרװאָס געקומען ,בין איך זיכער,
אז ער האָט ניט קיין פּראװואָזשיטעלסטװע.,.

 1פאר ראטעווען די ,װאָס טרינקען זיך,
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נו ,און דאָקומענטן

האָט איר?

דער איינציקער דאָקומענט ,װאָס אוונער האָט געהאט ,איז געווען זיין
פּאספּאָרט .דער פּריסטאוו האָט אים דורכגעקוקט און א קוועטש געטאָן
מיט די פּלײיצעס;
 -דאדאס! ,,ניט קיין אָנגענעמע זאך ,א מענטש באגייט אזא העלדישןטאט ,און מיטאמאָל  ---אָט האָסטו דיר! גאָר א בעספּראוונער ייָד! .,װאָס
זשע טו איך איצט מיט אײַך ,הא?  ---האָט ער זיך א קער געטאָן צו אוו"
נערן ,וי ער װאָלט געזאָגט; :דער שווארציאָר האָט דיך אהער גע-
בראכט" -- .איך מוז דאָך האנדלען פּאָ זאקאָנו ,איר פארשטייט ,צי
ניין? -- ..האָט ער זיך װי פארענטפערט --- .מיילע ,אז קיינער װאָלט
דערביי ניט געווען ,נו ,קאָן מען פאר אזא העלדנטאט פארזען א ביסל
דעם געזעץ ...טאָן א מענטשן א טויווע .אָבער דאָ ,פארשטייט איר מיך,
איז דאָך אלץ אזוי פּובליטשנע ...א גאנצע שטאָט האָט געזען .און ווי וועט
עס אויסזען? כ'בין געווען אפן אָרט פון דער געשעעניש און ווייס ניט,
ווער דער רעטער איז ,װי ער הייסט און װווּ ער איז אהינגעקומען! איר
פארשטייט ,מײַן ליבער ,װאָס פאר א פּאָנעם איך קאָן דעמלט האָבן באם
פּאָליצמײיסטער? ניין ,טײַערער ,איך קאָן גאָרנישט מאכן,
 --עפשער?.. -ניין ,גאַלובשטיק ,רעדט גאָרניט .איך בין דאָך אלײַן א פארהיירא"טער מענטש ,א פאָטער פון א פאמיליע .גלייבט מיר ,עס טוט מיר לייד
פאר אײיַך ,גייט אריין אין מײַן לאגע אויך :איך קאָן דאָך ניט ריזיקירן
מיט מיין קאריערע--- ...האָט ער זיך שיר ניט געבעטן בא אוונערן ,גלײַך
זיין גאנצער גוירל װאָלט אָפּגעהאנגען פון אים ,און ניט פארקערט-- .
נאָר איינס צו דאָס אנדערע געהערט ניט :א מעדאל וועט איר זיכער בא-
קומעזייי

|

|

|

:

|

און אוונער שטשופּאק ,אויסגעפּוצט אין קאזיאָנע װעש ,אין גרויסן
כאלאט און אין הארטן קאפּעליוש ,אָנגערוקט איבער די אויגן ,אין דער
באגלייטונג פון צוויי פּאַליצײיסקע ,איז אָפּנעשיקט געװאָרן אין אוטשאס-

|

טאָק.

א דריטער פּאָליצײסקע האָט נאָכגעטראָגן זײַן פּעקל נאסע זאכן..
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נאָך דעם ,װוי מע האָט אים אָפּגעהאלטן א פּאָר שאָ אין אוטשאסטאָק,
האָט מען אים אין דער באגלייטונג פון א גאָראָדאָװאָי אָפּגעשיקט אפן
װאָקזאל ,פונוואנען יענער האָט אים באדארפט באזאָרגן מיט א בילעט,
,דאָ מעסטא פּריפּיסקי* און זען ,ער זאָל אװעקפאָרן,
 -געוויינלעך שיקט אונדזער פּאָליצמײיסטער אָפּ אלע ,ניעזאקאַנעפּראָזשיוואיושטשע* ייִדן מיטן עטאפּ ,נאָר א דאנק אײַער העלדישן טאט
װעל איך אײַך לאָזן פאָרן אפן אייגענעם כעזשבן ,און פארן ווינען
אומגעזעצלעך אויסער דער טשערטא זאָלט איר ניט מוירע האָבן -- ,האָט
אים דער פרײַנטלעכער פּריסטאוו פארטרויט א סאָד --- ,איך װעל שוין
אָנשרײַבן דעם ראפּאָרט אזוי ,אז איר װועט אָפּקומען מיט א קלײניקײַט,
העכסטנס מיט א קליינער געלט-שטראָף .האָט אייך א גליקלעכן וועג און
זײַט רויַק :א מעדאל וועט איר אין דער געהעריקער צײַט זיכער באקו-
מען -- ,האָט דער פּריסטאוו אים געטרייסט --- ,וועגן דעם װועל איך שוין
ו
זאָרגן...
1912 -

שווייצארישע אונטערטאנער

ס זײַנען פארביי װאָכן און כאדאָשים ,וי איך
זוך ארבעט  ---וועלכע-ניט-איז ארבעט ,און קאָן
ניט געפינען.
איך ווייס ניט ,דורך וועלכע וועגן ,נאָר צו
באלעבאטים אין שטאָט איז דערגאנגען ,אז איך +
בין ,א יונג מיט אן אָפן מויל" .איך שאנעווע ניט די ,וועמענס ברויט
/
איך עס ,און רעד אנטקעגן קונדן .
 -סאמע סידאָראָוון ,דעם מאָסקװער סידאָראָװון ,האָט ער אנטקעגן|
גערעדט!
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דאָס אליין איז גענוג געווען ,אז אלע טירן זאָלן פאר מיר זײַן גע"
|
שלאָסן,
|
 -װוּ האָט איר פריִער געארבעט ,יונגערמאן?| =איך רעכן אויס אלע מײַנע פריערדיקע באלעבאטים :פּינקוס עט קאָ.
הערצפעלד ,ראָטשטײן און קלינקאָװשטיין .,,לייגנדיק באזונדערע האָפע-
נונגען אף די לעצטע :אזא גרויסע פירמע דארף זײַן א גוטע רעקאָמענ-
:
דאציע,
 -א ,בא ראָטשטײן און קלינקאָװושטיין? װוי איז אײַער פאמיליע,יונגערמאן? הם! .,ניין ,יונגערמאן ,מיר נייטיקן זיך ניט אין קיין
מענטשן...
אלץ אָפּטער און אָפטער קומען מיר אפן זינען די הייליקע ווערטער,
מיט וועלכע פּאן ליפּעצקי האָט מיך ארויסבאגלייט פון מײַן לעצטער
שטעלע? :א מענטש ,װאָס װייסט גיט ,אז דער קונד איז שטענדיק גע"
רעכט ,טויג פאר אונדז ניט און װועט פאר קיינעם ניט טויגן",
פאר מיר ווערט קלאָר ,אז איך בין אריינגעפאלן אין ניט-געשרי"
בענעם שווארצן צעטל און מעג זיך אף איביק געזעגענען מיט דער
געווענטענער וועלט,
פאר דעם קארגן יאָר צײַט ,זינט איך בין פאריאָגט געװאָרן פון דעם
געוואנט -און שעװיאָט-קיניגרײַיך ,האָב איך איבערגעפּרוּווט אלערליי
באשעפטיקונגען :געווען אן אגענט פון א שטעמפּלמאכער און שילדנמאָ-
לער ,געקליבן אנאָנסן פאר אן אָװונט-בלעטל ,װאָס קיינער האָט ניט גע-
װאָלט אנאָנסירן זיך אין אים ,געשיקט קאָרעספּאַנדענציעס אין צייטונ-
גען ,װאָס האָבן קיין האָנאָראר ניט געצאָלט ,געזוכט קונדן פאר פאברי-
קאנטן אף וויזיט-קארטלעך און געלערנט זיך אף א ציין-טעכניקער,
אָבער פון די אלע פּארנאָסעס איז ניט שטענדיק געווען מיט װאָס די ציין
איבערצושייערן,
מײַן דערנע
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זינקעס-ברויט,
װאָס איך קויף באם טערק אפן ראָג גאס .פינף קאָפּעקעס פאר א פריש
ברויטל און פיר קאָפּעקעס פאר אן אלטגעבאקן ; ---נעכטיקן" ,דאָסראָװו
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קויף איך ,נעכטיקע" ברויטלעך :אי זיי קאָסטן ביליקער ,אי זיי עסן
זיך װוייניקער.
 -די ראָזינקעס זײַנען אפן צווייטן טאָג פּונקט אזוי פריש ,וי איןערשטן --- ,כאָכמעט זיך דער געלער באָכער ,מיט וועלכן איך טייל דעם
זעקסרובלדיקן צימער.

- /

|

דער דאָזיקער (געלער שאָכן מיינער ,פּונקט אזא האלב-הונגעריקער
שטעלע-זוכער װוי איך ,איז א פריילעכער לונג-און-לעבּער.
 --ראָזינקעס האָבן מיר שוין .עס פעלן אונדז בלויז מאנדלען --|
זאָגט ער ,ארויסקאלופּענדיק די ראָזינקעס פונעם ברויט,
זופּנדיק טיי אָן צוקער ,זאָגט ער צו מיר;
|  ---מיש ,מיש ,אונטן איז גענוג צוקער,
אונטן  --דאָס איז אין געוועלבל ,װאָס אונטער אונדזער צימער,
ווען עס פעלט אויס קעראָסין אף אופקאָכן טיי ,אייצעט ער אָנטרינקען
זיך מיט קאלט וואסער און צולייגן דעם בויך צום הייסן אויוון ,װעט.
|
|
ווערן טיי,
 -דער מאָלצײַט איז סערווירט ,אײַער עקסעלענץ!  --מעלדעט ערפייערלעך ,פאנאנדערלייגנדיק די ברויטלעך אף א גאזעט.
ווען עס פעלן אויס די צען קאָפּעקעס אף צוויי זיס-זויערע ראָזינקעס-
ברויטלעך ,לייגט ער פאנאנדער געדיכט באזאלצענע ריפטלעך שווארץ
ברויט אפן טיש און פארנייגט זיך פאר מיר;
 -א ביסעלע געזאלצנס ,מײיַן הער ,צוליב אפּעטיט ועגן .ביטע!.דעם געלנס גאלגאן-הומאָר העלפט לײַכטער צו פארדייען אונדזערע
,מאָלצײַטן? ,נאָר זאטער דערפון ווערן מיר ניט. .
|
אין מײַן נויט האָב איך געפּרוּװוט זיך אומקערן צו מײַן אמאָליקער
פּראָפעסיע  ---איינבינדעריי ,אָבער אָן דערפאָלג,
די ערשטע איינבינדעריי ,װוּהין איך בין ארײַן פרעגן אף ארבעט,
איז געווען אין א קעלער-שטוב ,שוואך באלויכטן מיט אן איין-איינציק
גאז-רערל .נאָך איידער מיינע אויגן האָבן עפּעס דערזען ,האָט שוין מײַן
נ!אָז דערשמעקט דעם רייעך פון זייַערדיקן אײַנבינדערשן פּאפּ ,פון נאסע
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קינדערשע ווינדעלעך ,פון שווייס און פון לאנג ניט געוואשענע מענ-
טשישע קערפּערס,
אין ווינקל ,באם איינציקן פענצטערל ,װאָס האָט זיך בלויז אף איין
דריטל אופגעהויבן איבערן טראָטואר ,איז בא אן איינבינדערשן וואר-
שטאטל געשטאנען א מיטליאָריקער ייִד מיט אן אפּאָסטאָל-פּאָנעם  --א
דורכזיכטיק-בלייך ,לײַדנדיק פּאָנעם ,איינגעפאסט אין א שווארצבערדיק
רעמל ,און האָט מיט א בארשט געשמירט סטאָליערשן קליי אף די רוקנס
פון א בינטל ביכער ,צוזאמענגעפּרעסטע אין א פּרעס,
 -װאָס פארלאנגט דער הער?  --האָט ער זיך א קער געטאָן צו מיר,באמערקט מיין פארלעגנהייט ,האָט ער זיך געײַלט צוגעבן:
 -דער הער קאָן זײַן רויִק ,אינדז מאכן מיר וועלעכענע ארבעט דערהער פארלאנגט .אינדז בינדן מיר ביכער ,אינדז ארבעטן מיר אלבומען
פאר מוסטער-קאָלעקציעס ,קאָנטאָר-ביכער ...איך קאוויר אין פאר גיטע
ארבעט .גיט און ביליק,
דער ;הער" האָט ניט געדארפט ניט קיין אלבאָמען פאר מוסטער-קאָ-
לעקציעס ,ניט קיין קאָנטאָר-ביכער ,ארבעט  --דאָס איז אלץ ,װאָס דער
;הער" האָט פארלאננט,
דער ייד מיטן אפּאָסטאָל-פּאָנעם האָט שנעל ,װי ביגנייווע ,א פיר
געטאָן איבער מיר מיט זיינע מידע אויגן און ראכמאָנעסדיק  ---עפשער
מיט מער ראכמאָנעס צו זיך אליין װי צו מיר -- ,קרענקלעך זיך צע-
שמייכלט;
 --ייִנגערמאן --- ,פון א ,הער" בין איך גלייך געװאָרן א פּאָשעטעריונגערמאן -- ,ייִנגערמאן ,עטץ מאכט כויזעק פון מיר ,צי ווּעס? האָט
שוין טאקיש אזא ייִנגערמאן ,װי ענק ,ניש געפינען קא'בעסערס וי
אײיַנבינדעריי? סידען א פאך! סי דאָך א טשאכאָטקע ,א דער  --ניט
קא' פאך! .גייט ,ייִנגערמאן ,און זאָל אין גאָט צושיקן עפּעס
בעסערס,.,
קיין בעסער מאזל האָב איך אויך ניט געהאט אין אנדערע איינביג-
דערייען .די אייגנטימער פון די אײַנבינדערײַען ; ---היימישע ייִדן* אין
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יארמלקעס און טאלעסקאָטנס  --האָבן געקוקט מיט כשאד און אומצו"
טרוי אפן פאצעטישן ליטוואקל ,װאָס קומט צו זיי בעטן ארבעט,
אָפּמעסטנדיק מיך פון מײַן הארטן קאפּעליוש ביז צו די שארפצפ 
שפּיצן פון מיינע אָפּגעטראָגענע ,אָבער ביז שפּיגל-גלאנץ אָפּגעפּוצטע
שיך ,האָבן זי מיך ,אלע װוי איינער ,אָפּנגעפארטיקט;
 -גייט שוין ,גייט ,ייִנגערמאן .אינדז הובן מיר אליין נישט װוּס ציטון .אינדז ברויכן מיר נִיש קאי געזעלן,
די טירן פון די אײַנבינדערײיען זײַנען פאר מיר געשטאנען אָפן ..,אף
|
.
י
|
ארויסצוגיין,
ניט געווען שוין קײַן איין באקאנטער מײַנער  ---אכוץ די ,װאָס זײַנען,
ואייך ,געווען אָן ארבעט און האָבן האלב אָדער אינגאנצן געהונ-
גערט -- ,בא וועמען איך זאָל שוין ניט האָבן געכאפּט א גמילעסכע-
סעדל  --פון א האלבן קערבל ביז א דרייערל .בא וועמען צו ,כאפּן"
איז שוין ניט פארבליבן .האָב איך קיין אנדער בריירע ניט געהאט ,וי
ווענדן זיך נאָך א האלװאָע צו מײיַן רײַכן קאָרעװו באָריס לעוויטין ,א
|
מענטש מיט אן אייגן געשעפט אין מאָסקװצ.
מײַן רײַכן קאָרעווס אשירעס איז באשטאנען אין זײַן פּראװאָזשי-
טעלסטװאָ :זײַן .דיפּלאָם פון א פּראָװיזאָר האָט אים געגעבן װוינרעכט
,אין די ערטער ,װוּ ייַדן איז פארבאָטן צו װווינען" .האָט ער אָפּגעזוכט
א שקלאָווער ייִד מיט קאפּיטאל ,נאָר אָן פּראװאָזשיטעלסטװאָ ,און גע-
מאכט מיט אים שוטפעס :דער בעספּראוונער כאָנע קושניר פון שקלאָו
האָט אריינגעלייגט אין געשעפט זײַן קאפּיטאל ,און דער פּאָלנאָפּראװנער
באָריס לעוויטין  ---זײַן פּראװאָזשיטעלסטװאָ ,און אין מאָסקװע האָט זיך -
געעפנט אן אָפּטאָװער רויכווארג-געשעפט אונטער דער פירמע יב .לע-
וויטין און קאָ ,.רויכווארגער",
אף מײַן באקאַשע האָט באָריס לעוויטין מיר צוגעשיקט פופצן רובל
מעזומען ,און  --שוין אָן מײַן באקאָשע ; ---אן אייצע פון א פּראקטישן
מענטשן" ,וויאזוי צו ווערן א מענטש און דערשלאָגן זיך צו א טאכלעס
אין לעבן"...? .ווי לאנג נאָך װעסטו דאָרטן זיך ארומדרייען א הונגעריקער
268

|

|

23-24

אין דײַן פארייכערטן ,רוסישׂן מאנטשעסטער?  --לאָדז ,װוּ אה יעדער
שטעלע פאר פופצן קערבלעך א כוידעש זײַנען פאראן דרײַסיק הונגע-
ריקע קאנדידאטן?!  --האָט פאר זײַנע פופצן רובל געװאָלט וויסן מײַן
קאָרעװוו דער באלטאכלעס --- .דו װילסט פאָלגן א פּראקטישן מענטשן,
איז קויף פאר די פופצן רובל א באן-בילעט און קום צו פאָרן קיין מאָס-
קווע .איך װועל דיך שוין דאָ ווי-ניט-איז אײַנאָרדענען .איך װעל דיר ניט
צוזאָגן קיין ארבעט בא אונדז אין געשעפט .דאָס איז צוליב געוויסע
טײַימים ניט באקוועם ,נאָר האָב קיין זאָרג ניט .ליידיק וועסטו דאָ ניט
ארומגיין .די פראגע פון פּראװאָזשיטעלסטװאַ זאָל דיך ניט באומרויקן;
וועסט װוינען אין מאָסקװע ,װוי עס וווינען דאָ א סאך אנדערע ייִדן --
וי א שווייצארישער אונטערטאנער ,דאָס הייסט ,װועסט צאָלן דעם שוויי-
צאר פונעם הויז א דרײַערל אָדער א פינפערל א כידעש און װעסט
לעבן ,װוי א גראף ,ניט קיין צוגעשריבענער ..ווער רעדט ,אז דו װעסט
קומען מיט א דאַװערענאָסט פון א סויכער ,כאָטש פון דער צוייטער
גילדיע ,דאן לאכסטו זיך דאָך אויס פונעם סאמע מאָסקװער גענעראל"
גובערנאטאָר .עמעס ,א דאָװערענאָסט גיט וווין-רעכט בלויז אף דריי
כאדאָשים אין יאָר ,נאָר װווּ שטייט עס געשריבן ,אז דו מוזסט זיך צו"
שרײַבן? דײַן פּאספּאָרט מיט דער דאָװערענאָסט דארפן שטענדיק ליגן
בא דײַן סוווערען  --דעם שווייצאר .ווען מע זאָל דיך ניט א נעם טאָן,
ביסטו נאָרװאָס געקומען צו פאָרן און איבערגעגעבן דעם שווייצאר די
דאָקומענטן צו פארשרייבן .דערביי ,פארשטייט זיך ,דארף מען א שטעק
טאָן דעם אָקאָלאָדאָטשנעם א פינפערל אין די ציין ,און דו קאַנסט וויי"
' טער װוינען רויק אין מאָסקװע.

איצט פארשטייסטו שוין ,װאָס הייסט א ייַד א שוייצארישער און-
טערטאנער?
האקלאל ,לייג ניט אָפּ און קום צו פאָרן ,א מענטש דארף קלערן
וועגן א טאכלעס ,קאָלזמאן ער איז יונג .אָט לערן זיך פון מיר --- ,האָט
מײַן קאָרעוו דער באלטאכלעס מיר געייצעט -- .אן אנדערער אף מײַן
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אָרט װאָלט זײַן גאנץ לעבן אָפּגעשטאנען הינטער פרעמדע אפּטייק-טישן
און געריבן מיטן מערזל אין שטיסל און פאנאנדערגעגאָסן ריצנייל
אין פלעשעלעך .פאר מיר אָבער איז עס קיין טאכלעס ניט .בין איך ,וי
דו זעסט ,געװאָרן א סויכער ,דערשלאָגן זיך צו אטאכלעס .איך האָף ,אז
דו האָסט מיך פארשטאנען און וועסט מיר פאָלגן"...
איך האָב אים פארשטאנען און האָב אים געפאָלגט .א בריירע האָב
איך געהאט...
1960--2

אָן א היים

ין וואגאָן האָט זיך אָנגעהויבן יענע
לעבהאפטיקע באוועגונג ,וועלכע הייבט

זיך געוויינלעך אָן ,ווען דער צוֹג דער"
נעענטערט זיך צום לעצטן פּונקט פון
זײַן מארשרוט .יעדערער האָט איילג-
דיק אראָפּגענומען זײַנע טשעמאָדאנעס און פּעקלעך פון די אייבערשטץ
פּאָליצעס ,פארוויקלט און צונויפגעבונדן דאָס בעטגעוואנט :פרויען מיט
האנטעכער אין די הענט האָבן געײַלט אין טואלעט-צימער; עמעצער
האָט געזוכט זײַן טשײַניק ,מיט וועלכן א האלבער וואגאָן האָט זיך בא"
גוצט אין דער רײַזע; א פרוי האָט אומרויק און דערשראָקן געשריען
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,מישא ,װוּ ביסטו אהינגעקומען ,מישא?* א נערוועזער פּארשוין האָט זיך
אליין געשיקט צום טייוול דערפאר ,װאָס ער האָט פארגעסן צו אייַנפּאקן
דאָס קישעלע און דארף צוליב דעם אפסניי אופבינדן דעם פאק בעט-
געוואנט ,די ,װאָס זײַנען שוין פארטיק געווען מיט די האכאָנעס צום
אױיסשטײיַגן ,האָבן מיט אומגעדולד געקוקט דורך די פענצטער ,אָפֹּ-
מערקנדיק די צייכנס פון דערנעענטערונג צו מאָסקװע .די סאמע אומגע-
דולדיקע זיינען שוין געשטאנען מיט זייערע טשעמאָדאנעס אין טאמבור,
גרייט ארויסצושפּרינגען ,װוי נאָר דער צוג װעט זיך אָפּשטעלן .יעדערן
האָט זיך געװאָלט װאָס גיכער קומען אף זײַן אָרט ,צו זיינע אייגענע,
צו זײַנע פריינט און באקאנטע ,אומקערן זיך צו זײַן ארבעט ,צום נאָר"
מאלן לעבן.
בלויז מיר איינעם האָט זיך געװאָלט ,די רײַזע זאָל זיך קיינמאָל
ניט ענדיקן .דאָ ,אין וואגאָן ,האָב איך ,ווייניקסטנס ,פּראװאָזשיטעלסטװאָ,
דאָ פאָדערט בא מיר קיינער ניט קיין דאָקומענטן .אָבער װאָס דערווארט
מיך דאָרטן ,אין דער גרויסער פרעמדער מאָסקװוע :שוין ארויסגייענ"
דיק פון וואגאָן ,ווייס איך דאָך ניט װוּהין צו גיין ,צו וועמען זיך ווענדן,
װוּ איך װעל נעכטיקן שוין הייַנטיקע נאכט?- .
צו מײַן קאָרעװו לעוויטין קאָן איך ניט פארפאָרן; :אפילע ,ווען איך
װאָלט געהאט פאר דיר אן אָרט בא זיך אין דירע ,װאָלט איך דיך אויך
ניט געקאָנט לאָזן װוינען בא מיר -- ,האָט מיך לעכאטכילע געװאָרנט
מײַן קאָרעוו -- .אונדזער הויפיקער ,דער דװאָרניק אונדזערער ,איז א
שווארצמייעניק ,ער גיט גלײַך צו וויסן דער פּאָליצײ וועגן יעדן פרעמדן
אין הויז .די פּאָליצל גופע האלט אויך אין אויג ייִדישע דירעס :מאכט
אָפט נאכט-וויזיטן ,שפּירט נאָך ,צי האלטן מיר ניט בא זיך קיין ניט
צוגעשריבענע ייַדן .א טרייפן ייִדן איז גלײַכער צו װווינען בא רוסישע
מענטשן,

רויקער אוואדע .נאָר זאָל עס מיך נים ארן :א סטאנציע קריגט

מען ,אבי געזונט און געלט"י- .
אין וואגאָן האָב איך זיך באקאנט מיט א ייָדן ,װאָס וווינט שוין ,װי
ער האָט געזאָגט ,היפּשע עטלעכע יאָר אין מאָסקװע ק?אזוי" ,דאָס הייסט
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ניט קיין צוגעשריבענער .װאָס הייסט ניט קיין צוגעשריבענער? שרײייבן
שרייבט ער זיך יאָ צו ,נאָר ניט מער ,וי די לעצטע דרײַ כאדאָשים אין
יאָר ,אף זייַן דאָװערענאָסט .נײַן כאדאָשים אין יאָר לעבט ער קאזוי",
|
,מיטן דװאָרניק",
דער ייַד האָט מיר אופגעגעבן א גאנצע רעשימע אדרעסן ,װוּ מע קאָן
וווינען .אזוי" .עס זיַנען אויך פאראן ,האָט ער מיר געזאָגט ,מעבלירטע
צימערן ,װוּ מע נעמט גערן אוף טרייפע ייִדן גאָר פּאָשעט ,װײַל א
טרייפער ייָד צאָלט צוויי מאָל אזויפיל ,װי א קאָשערער גאסט .עמעס,
קיין פּאלאצן זײַנען אזעלכע נומערן ניט ,נאָר אז ס'איז ניטאָ עפּעט בע-
סערס ,קאָן מען אין אזעלכע האָטעלן אויך איבערנעכטיקן א נאכט די
אנדערע .קורץ ,ס'איז ניט אזוי שרעקלעך ,װוי איך שטעל זיך פאָר .װאָסי
שייעך ניט שרעקלעך? מע האָט גענוג אויסצושטיין צאָרעס ,מיט הארץ-
קלאפּעניש ,מיט שרעק ,מיט ביזיוינעס ,מיט דערנידעריקונג ,נאָר גאָר"
ישטי--ִ,ד-ן זײַנען שוין געװווינט צו אזעלכע זאכן .מע גיט זיך אן
ני
|

אייצע .קאָסט נאָך א דרײַערל.

|

|  --אפן גאס װעט איר אין מאָסקװע ניט נעכטיקן -- ,האָט ער מיך
|
בארויקט,
פון אייגענער פּראקטיק ,אפּאָנעם ,גוט באקאנט מיט דער סעדרע
פּראװאָזשיטעלסטװאָ און מיט דער טאָפּאָגראפיע פון דירעס פאר ;טריי-
פע* ייִדן ,האָט דער ייָד ,װאָס לעבט ,אזוי" ,צו יעדער אזיכערער דירש",
װאָס ער האָט מיר אָנגעװיזן ,צוגעגעבן זײַנע האגאָעס;
 -דאָ ,אף מעשטשאנסקע ,װעט אײַך קאָסטן ביליק  ---בעסאכאקלא קערבלעך פופצן-אכצן א כוידעש פאר א ווינקל  --צוזאמען מיט נאָך

א פּאָר ייִדן אָן פּראװאָזשיטעלסטװאָ .דאָ ,אף אלעקסאנדראָווסקע-גאס,
אף דער זײַט ,װאָס רעכנט זיך שוין מארינע ראָשטשע ,װעט איר קאָנען
| דינגען א צימערל פאר זיך אליין ,נאָר פאר רינקײַט װעל איך אײַך
דאָרטן ניט קאווירן ...אף באָלשאיא גרוזינסקאיא ,נומ 31 .קאָנט איר
קויפן דעם הויפיקן פאר א דרײַערל א כוידעש ,אָבער כ'האָב מוירע ,אז
דאָרטן איז א ביסל צופיל וואנצן ...דאָ ,אף סרעטענקע ,32 ,קאָנט איר
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שלאָפן רוֹיִק ,װי בא זיך אין דער היים :ס/איז בא דעם אַָקאָלאָדאָטשנעם
גופע ,אָבער סווצט אײַך קאָסטן א מאטמען מיט געלט ..מיילע ,איר
וװועט שוין אליין זען ,װאָס פאר אייך איז בעסער -- ,האָט ער פארעג-
דיקט זײַנע אייצעס.
אז א געניטער מענטש זאָגט ;מע גיט זיך אן אייצע" ,ווייסט ער דאָך,
װאָס ער זאָגט .פאָרט אן אלטער

מאָסקווער

טוישעוו!  --האָב איך זיך

געטרייסט .דאָך האָט עפּעס אן אומרו גענאָגט דאָס הארץ...

סאָפּענדיק ,װוי א פארמאטערטער פון לויפן ,האָט דער צוג לאנגזאם
ארײינגעפּױזעט אונטערן גלעזערנעם דאך פון װואָקזאל,
ס'האָט מיר א טיאָכקע געטאָן אין הארצן .מאָסקװע! װוּ ,בא וועמען
על איך הײַנט נעכטיקן? װעל איך געפינען פאר זיך א ווינקל?..
די סומאטאָכע אין וואגאָן איז געװאָרן נאָך גרעסער .מענטשן האָבן
זיך געריסן צום ארויסגאנג פון וואגאָן ,װוי זיי װאָלטן זיך געראטעוועט
פון א סרייפע .נאָך איידער דער צוג האָט זיך רעכט אָפּגעשטעלט ,האָבן
זיך שוין פון אלע וואגאָנעס געטראָגן באנומענע קוילעס; :נאָסילשטשיק,
נאָסילשטשיק! ,װי מענטשן װאָלטן געווען אין דער גרעסטער געפאר
און גערופן צוהילף ...בלוֹיז איך איינער האָב זיך ניט געײַלט ארויסצוגיין
פון וואגאָן :מיר האָט זיך געדוכט ,אז דער זשאנדארם ,װאָס איז ,וי א
סטאטויע ,געשטאנען אף דער פּלאטפאָרמע ,דורכלאַנדיק פארביי זיך
וואגאָן נאָך וואגאָן ,פענצטער נאָך פענצטער -- ,האָט מיך ,דאפקע מיך,
דורכגעדרונגען מיט זײַן בליק ,און װוי נאָר איך װועל ארויס פון ווא-
גאָן ,וועט ער מיך א נעם טאָן; :דאָקומענטי!?...
מײַן טשעמאָדאנטשיק איז געווען קליין און מאָגער ,דאָך האָב איך
גענומען א טרעגער :אָן באגאזש װועט דער זשאנדארם עפשער וייניקער
מיך באמערקן? ..עלעהיי איך בין געקומען עמעצן באגעגענען אפן װאָק-
זאל?..
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ס'איז געווען אן עכט-מאָסקװער אָקטיאבער-פרימאָרגן .שווערע,
בלייענע װאָלקנס זײַנען נידעריק געהאנגען איבער דער שטאָט .א שפּאָ-
רעוודיק רעגנדל האָט ,װוי דורך א זיפּ ,געזייט אף דער ערד .אלץ ארום
איז געווען נאס ,גרוי און כמורע,
מיט אָנגעשטעלטע קאָלנערס ,די הענט טיף פארוקט אין די מאנטל-
קעשענעס ,האָבן מענטשן ,אזוי כמורע וי דאָס װעטער ,געײַלט אין
אלע ריכטונגען .דראָזשקעס ,די אופגעהויבענע בײַדלעך ,נאס און גלאנ-
ציק פון רעגן ,זײַנען ,טראסקענדיק מיט די אײַזערנע שינעס איבערן
שלעכטן קאבל-ברוק ,קעסיידער צוגעפאָרן און אָפּגעפאָרן פון װאָקזאל,
באן-טרעגער אין װײַסע פארטעכער און מיט מעשענע בלעכלעך אף די
ברוסטן האָבן ,אָנגעלאָדענע מיט פּעק ,װי די קעמלען ,באגלייט אָפּפאָרן-
דיקע און אָנגעקומענע פאסאזשירן- ,
דער װאָקזאל-פּלאץ האָט געווירבלט ,װוי א מוראװוייניק,
איך בין געבליבן שטיין א פארלאָרענער :דער ערשטער אדרעס אין
מײַן ביכעלע איז געווען פון איינער א פריידע טעמקינע ,צווייטע מע-
שטשאנסקע גאס ,נומ 43 .אָבער װוּ איז דאָ ערגעץ די צווייטע מע-
שטשאנסקע? עפשער פרעגן דעם גאָראָדאָװאָי? ניין ,אזא נארישקײַט װעל
איך ניט טאָן .מיר דוכט ,אז ער קוקט שוין אזוי אויך אף מיר מיט
כשאד ...קוידעם דארף מען ניט שטיין אף איין אָרט,
 --בארין ,פּאָדװעזו...לאנגזאם פאַרנדיק לענגויס דעם טראָטואר ,האָט דער איזװאָזטשיק
|
זיך אריבערגעבויגן צו מיר פון דער קעלגיע.
 -וואשע סטעפּענסטװאָ :װוּהין פארלאנגט איר? כ'ועל טײַערניט נעמען ,זעצט זיך ,פּאַרעץ ,כוועל אײַך צושטעלן אין א מאָ-
מענט,
עפשער טאקע נעמען אן אזװאָזטשיק?  --האָב איך א טראכט
געטאַן .איך ווייס דאָך אפילע ניט ,װוי מע גייט אף צווייטע מעשטשאנסקע,
אפן וועג צו דער צווייטע מעשטשאנסקע איז אונדז אנטקעגן געקומען
א לעווייע .דער איזװאָזטשיק האָט א ריס אראָפּ געגעבן דאָס היטל
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פון קאָפּ און האָט זיך איבערגעציילעמט .איך האָב אויך אראָפּגענומען.
דאָס היטל און גענומען באטאפּן די בוזעם-קעשענעס פון ביידע זײַטן
ברוסט :זאָל מען מיינען ,אז איך ציילעם זיך און ניט דערקענען אין מיר
א רעכטלאָזן ייָד,..
דאָס זעלביקע האָט דער איזװאָזטשיק געטאָן יעדעס מאָל ,ווען מיר
זײַנען פארבייגעפאָרן איינעם פון די פילצאָליקע קלויסטערס אפן ועג,
נאָר דאָ האָב איך זיך שוין געלאָזן אף א שפּיצל :דערזעענדיק פונװײַיטן
די קופּאָלן פון א קלויסטער ,פלעג איך נעמען קוקן אין דער קעגניבער-
דיקער זײַט  --עס הייסט ,איך זע ניט דעם קלויסטער...

פינצטערע און גליסשיקע טרעפּ האָבן מיך געפירט צום דריטן שטאָק,
װוּ איך האָב געזאָלט געפינען די דירע פון פריידע סעמקינע .די טיר
האָט מיר געעפנט א מיטליאָריקע פרוי מיט פלאקסענע האָר און מיט א
פאריסן נעזל אף א בייזן פּאָנעם.
 -טשטאָ וואם אוגאָדנאָ?ארום א לאנגן ,ניט-געפארבטן טיש זיינען געזעסן א צען צוועלף
מיידלעך און גענייט .עטלעכע האָבן געשטעפּט אף ניי-מאשינעס.
די מיידלעך האָבן מיט נײַגער געקוקט אף דעם אומבאקאנטן,
 --דאָ וװווינט פרוי טעמקינע? -ניטאָ דאָ קיין טעמקינעס!  --האָט די קורצנעזלדיקע בייז געענט-פערט -- ,איך װוין דאָ .אנאסטאסיא ריבאקינא .א מאסטערסקאיע פון
וועש ...װאָס האָט איר אויסגעגלאָצט די אויגן!  --האָט זי זיך א קער
געטאָן צו די מיידלעך -- .קיינמאָל קיין מאנצבל ניט געזען? טוט אײַער
ארבעט!
 -אנטשולדיקט --- ,האָב איך א זאָג געטאָן און גיך ארויס ,הינטערןטיר האָב איך דערהערט דאָס געלעכטער פון די מיידלעך.
| איך בין אײיליק געגאנגען פון די טרעפּ און באמיט זיך אײַנצוריידן
זיך ,אז דאָס געלעכטער הייבט מיך ניט אָן צו ארף א פּאָנעם עֵס האָט
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בא מיר :מיידלעך לאכן! .,פונדעסטוועגן האָב איך ,אליין ניט וויסנדיק
פארװאָס ,זיך געפילט דערנידעריקט,

ארויסגייענדיק פון הויף ,האָב איך ווידער ניט געװוּסט ,װוהין צו
גיין,
פרעגן האָב איך זיך ניט באשלאָסן :מיר האָט זיך געדוכט ,אז יעדער
איינער װעט אין מיר דערקענען א ;,בעספּראוונעם" ייָד ..,איך בין צוגע-
גאנגען צו א צײַטונגס-פארקויפער און נאָך דעם ,װי איך האָב בא אים
געקויפט א צייַטונג ,האָב איך ,װוי פארבייגייענדיק ,א פרעג געטאָן: -וי רעכנט איר ,אין צוואנציק מינוט וועל איך דערגיין ביז אלעק-|
סאנדראָווער גאס?
ָ-ט ער א
א- ,
היפן
 -אפילע ניט ,ווען איר װעט דעם גאנצן וועג לוזאָג געטאָן.
ער האָט גענומען אויסרעכענען די אלע גאסן ,וועלכע איך דארף
דורכגיין ,ביז איך װעל קומען אף אלעקסאנראָווסקע-גאס ,פון װאָס ס'איז
קלאָר געווען ,אז וװייניקער ,וי אין א שאָ צײַט ,קאָן איך בעשום-אויפן
ניט קומען אהין.
צוייטער אדרעס
ע--ר
ד -
אין דער דירע אף אלעקסאנדראָווער גאס
אין מײַן ביכעלע  --האָב איך געטראָפן אן אלטיטשקן אף א שטול מיט
רעדלעך ,די פיס ארומגעוויקלט מיט א וואטענער קאַלדרע ,א צונויפגע-
שטוקעוועטע פון אלערליי פילפארביקע ציצענע שטיקלעך ,און מיט א
דיקן װאָלענעם שאל ארום האלדז .די אויגן באם אלטן האָבן געקוקט
זינלאָזיק ,דאָס מויל פארקרימט ,די געדיכטע גרויע באָרד צעפּלאָנטערט
און שמוציק .די האלב-פּאראליזירטע צונג האָט זיך געמאטערט עפּעס
זאָגן און ניט געקאַנט .נאָר די פרוי ,װאָס איז געשטאנען לעבן זײַן שטול,
האָט יאָ פארשטאנען ,װאָס ער רעדט; .ער זאָגט --- ,האָט זי מיר פאר-
טײַטשט זײַנע רייד -- ,אז זינט זײַן װײַב איז געשטאָרבן  --א יאָר
ווערט אף פּאסכע -- ,האלט ער מער ניט קיין קווארטיראנטן .ניטאָ װוער
סע זאָל זיי באדינען .ניטאָ װוער עס זאָל אף אים אליין אופאסן" --- ,האָט
זי שוין פון זיך אליין צוגעגעבן.
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צו אירע
ווערטער
אויג .ער
פינגער

דער פּאראליזירטער האָט זיך אופמערקזאם צוגעהערט
און געשאָקלט מיטן קאָפּ אין האסקאָמע .בא אירע לעצטע
א מוטנע טרער זיך אראָפּגעקײַקלט פון זײַן פארגלעזערט
זיך געמאטערט אויסװוישן דאָס אויג ,נאָר די פּאראליזירטע
ניט געפאָלגט,
איך האָב אָפּגעזיפצט ,אָפּגעזעגנט זיך און בין אוועקגעגאנגען.
נאָכפרעגנדיק עטלעכע מאָל בא מענטשן ,אָרעמע און פּאַשעטע אפן
אויסזען ,האָב איך ארום האלבן טאָג זיך דערקליבן צו מײַן דריטן אד-
רעס ,ערגעץ אף די גרוזינעס .דאָס האָט זיך ארויסגעוויזן צו זײַן אן
אלט ,אָפּגעפליקט הילצערן הײַזל ,פארוקט צוישן צוויי פילשטאָקיקע
פאבריקן ,דאָס הײַזל האָט אויסגעזען .װוי א הינטיש בײַדל צווישן גרויסע
מויערן.
אינעם גאנצן הייזל זיינען געווען בלויז פיר דירעס .צוויי אונטער-
שטע און צוויי דאך-שטיבלעך .אף דער טיר פון איין אונטערשטער װוינונג
איז געווען אוױיסגעמאָלט א שטיוול מיט אן אופשריפט פון אונטף ;זא-
קאזי אי פּאָטשינקי* ,די טיר פון דער קעגניבערדיקער ווינונג איז ,ניט
קוקנדיק אף דער הארבסטיקער קעלט ,געווען ברייט צעעפנט און פון
איר האָט געשלאָגן א דאמף און דער רייעך פון זייף און סאָדע .צויי
פרויען ,די ארבל פארשארצט איבער די דארע הענט ,זײַנען געשטאנען
אַנגעבױיגן איבער באליעס וועש.
 -וועמען זוכט איר?  --האָט מיט א פארקילט הייזעריק קאָל גע"פרעגט איינע פון די פרויען.
 --װווּ וווינט דאָ ערגעץ כאנע שיינזאָן? -אנא לעאַנטיעוונא? די אלמאָנע ,װאָס האלט קווארטיראנטן? -יאָ ,.,זי האלט ,דוכט זיך ,קווארטיראנטן -- ...האָב איך טאמע-וואטע געשטאמלט.
 --אויבן ,רעכטס --- ,האָט די פרוי מיט דער פארקילטער שטים אווייז געטאָן מיט דער האנט --- .דאָ װווין איך ,קעגניבער  --דער שוסטער
גאװורילאָוו ,א שיקער .אויבן וווינט אװדאָטיא טשורקינא ,לינקס ,און
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רייד
האָט
האָט
האָבן

פון דער רעכטער זייט  --אנא לעאָנטיעװונא -- ,האָט די וועשן מיך
באקאנט געמאכט מיט דעם גאנצן אוילעם אין הויז.
ארופגעקליבן זיך איבער שמאָלע פינצטערע טרעפּלעך צום דאך-
שטיבל ,האָב איך אן עפן געטאָן די מיט ראָגאָזשעס באשלאָגענע טיר און
האָב אין שמאָלן פינצטערן קאָרידאָרל זיך אָנגעשטױסן פּאָנעם צו פּאָנעם
מיט א בלייך ,פארסמאָדערט מיטליאָריק ווייבל מיט א פאטשיילע איבערן
|
קאָפּ  --קאַנטיק ,געקליבן זיך ארויסגיין,
 --דאָ וווינט מאדאם שיינזאָן?  --האָב איך געפרעגט, --איך בין שיינזאָן --- ,האָט דאָס ווייבל געענטפערט ,שארף איינ-קוקנדיק זיך אין מיר,
 --מע האָט מיר געזאָגט ,אז איר האָט א צימער :צו פארדינגען, --קיין צימער צו פארדינגען האָב איך ניט .א ווינקל ,אויב עס פּאסטמיט נאָך  צװיי אין
פארדינגען.
געקאָנט
איך
אײַך ,װאָלט
|
|
|
צימער.
 --קאָן מען אָנקוקן?דאָס צימער ,אין וועלכן זי האָט מיך אריינגעפירט ,איז געווען א
ווינקל ,אָפּנעצאמט פון דעם איבעריקן טייל דירע מיט װײַס-געקאלכטע
פאניר-ברעטלעך ביז דריי פערטל פון די ווענט .די מעבלירונג פונעם
צימער איז באשטאנען פון דרי אײַזערנע בעטלעך מיט אויסגעדרייטע
פיסלעך און איינגעפאלענע מיטנס ,װוי עמעצער װאָלט זיי איבערגעבראַכן
די רוקנס .א פאראָסטעט וואש-טישל מיט א פארזשאווערט בלעכן שיסל
און צוויי ווינער שטולן פון טיפן עלטער .אינמיטן צימער איז געשטאנען
אן אלטמאָדיש לאָמבער-טישל ,דאָס גרינע געוואנט פון וועלכן איז שוין
לאנג צעפרעסן געווען פון מאָל,
די ווינקלען פונעם צימער זיינען געווען באוועבט מיט שפּינוועבס,
איין ווינקל איז געווען גרינלעך און פײַכט .די ווענט ,פול מיט נעסטן
פֿון גוט-איינגעבירגערטע וואנצן .עס האָט געשמעקט מיט שטויב און
שימל,
וי מיד איך בין ניט געווען ,האָב איך דאָך געפילט ,אז בלײַבן אין
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אזא ;צימער" איז איבער מײַנע קויכעס .נאָר קעדיי ניט צו באליידיקן די
באלעבאָסטע ,האָב איך פון יויצע-וועגן א פרעג געטאָן
 -װאָס וועט דאָס ווינקל קאָסטן א כוידעש? -אכצן רובל --- ,האָט דאָס װײַבל גלײַכגילטיק א זאָג געטאָן.באמערקנדיק ,אפּאָנעם ,אז די פּרײַז פאר אזא דירע האָט מיך איבע-
ראשט ,האָט זי .צוגעגעבן;
 -אז מע װעט מיך ,נאקראָיען" ,װעל איך דארפן אָפּזיצן דרײַ כא-דאָשים אין אָסטראָג ,ניט איר .מאכן ?בלאט" מיטן קנעפּל קאָן איך ניט,
איך בין אן אָרעמע אלמאָנע .מע לעבט אין איינע שרעק,
 -עפשער זײַט איר גערעכט -- ,בין איך מיט איר מאסקיםגעווען -- .נו ,מירן זען .דערװײַל  ---א גוטן טאָג,
דער הארבסטיקער טאָג איז שוין באלד געווען פארענדיקט ,און איך
האָב נאָך אלץ ניט געהאט קיין ווינקל פאר זיך .מיך האָט שוין פאר-
| דראָסן ,לעמיי איך האָב געפאָלגט מײַן זאָרגעװדיקן קאָרעװו און האָב קיין
דאָװערענאָסט ניט געמאכט, .וועלכער מעשוגענער מאכט עס א דאָווערע-
נאָסט צוויי כאדאָשים פאר ניי-יאָר?  ---האָט ער מיר אופגעקלערט-- .
וועסט זיך ביזן סאָף יאָר ווייניט-איז איבערמוטשען אזוי און פון ניי-
יאָר מאכן א דאָװערענאָסט און זיך דרייען מיט איר א גאנץ יאָר",
ווען איך האָב אָבער א דאָװערענאָסט ,װאָלט איך דאָך געקאָנט אריינ-
גיין אין ערשטן בעסטן האָטעל און איבערנעכטיקן א נאכט .אן אוויירע
טאקע פּאטערן א װאָסער הונדערטער אף צוויי כאדאָשים ,אָבער ארומ-
שלעפּן זיך אזוי איבער די גאסן איז נאָך ערגער .איינע הײַנטיקע נאכט
איז דאָך װערט א פופציקער .װאָלט איך געהאט סייכל צו נעמען
בא דעם ייִדן ,װאָס לעבט ;אזוי" ,כאָטש איין אדרעס פון מעבלירטע
צימערן ,װוּ מע האלט ,טרייפע ייִדן"! נאָר ווער זאָל טראכטן ,אז פון אלע
אדרעסן ,װאָס ער האָט מיר פארשריבן ,וועט זיך אױסלאָזן גאָרנישט
מיט גאָרנישט?
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אין מײַן ביכעלע איז פארבליבן נאָך איין אדרעס  --דער לעצ-
טער --- ,װוּ ,מע קאָן ,אפן ערגסטן פאל ,איבערשלאָפן א נאכט* ,װוי דער
ייָד ,װאָס לעבט אין מאָסקװע קאזוי" ,האָט מיך פארזיכערט.
אויב ס'וועט זיך מיר דאָרטן אויך ניט איינגעבן צו דינגען א צי-
מער ,װעל איך ניט װילנדיק מוזן ווערן אף איין נאכט אן אומגעבעטענער
גאסט בא מײיַן קאָרעוו ,דעם באלטאכלעס לעוויטין,
דער רעגן האָט אופגעהערט ,נאָר א קאלטער ,פוילער ווינט האָט דורכ-
גענומען ביז די ביינער ,איך האָב קוים געשלעפּט די פיס פון מידקײַט,
 --בארין ,דײַ פיאטאטשאָק נא נאָטשליעג!.נאָך מיר איז מיט שארקענדיקע דריבנע טריטעלעך זײַטװײַלעכס
נאָכגעלאָפן אן אָפּגעפליקטער פּארשוין פון אומבאשטימטן עלטער .ער
האָט זיך געװויקלט אין אן אלטן וואטאָוון קאָפּטל ,פון וועלכן עס האָבן
ארויסגעקוקט שטיקלעך שמוציקע וואטע ,און אין הויזן מיט ,פרענדז"
פון אונטן .אף איין פוס האָט דער פּארשוין געהאט אן אלטן קאלאָש ,אפן
צווייטן  --אן אויסגעקרימטן אלטן שטיוול ,פון וועלכן עס האָבן ארויס"
געקוקט בלאָטיקע פינגער .צוהאלטנדיק מיט איין האנט די פּאָלעס פון
דעם קאָפטל אָן קנעפּלעך ,האָט ער די צווייטע האנט געהאלטן אויס-
געשטרעקט צו מיר און אָן אופהער געקליאנטשעט;
 -בארין ,א קאלטע נאכט ,איין פיאטאקל אף נאכטלעגער.. -נא -- ,האָב איך אים דערלאנגט די ערשטע מאטבייע ,װאָס איזמיר געקומען צו דער האנט,
דער באָסיאק האָט א כאפּ געטאָן די מאטבייע און ,אָן א דאנק ,אונ"-
|
טערטאנצנדיק אנטלאָפן,
איך האָב אים נאָכגעקוקט און מיט ביטערניש געטראכט :א באָסיאק,
א שיקער ,און די גאנצע וועלט איז פאר אים אָפן .אויב ער װועט פאר די
עטלעכע קאָפּעקעס ניט קויפן א אמערזאווטשיק"ג ,קאָן ער דאָך האָבן
 1מע רז אװט שיק
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א נאכטלעגער אף היינטיקער נאכט .איז אין א נאָטשליעזשקע ,אָבער
פאָרט מיט א דאך איבער זײַן קאָפּ .און איך? ערגער פון א בראָדיאגע!
פאר גאָר מיין געלט קאָן איך אין דער גרויסער מאָסקװע קיין נאכטלע-
גער ניט האָבן ...נאָר װאָס קומט ארויס פון פילאָזאָפּירן? מע מוז זיך אן
אייצע געבן וועגן א ווינקל ,דערװײַל כאָטש אף הײַנטיקער נאכט,
קימאט א שאָ צײַט האָב איך זיך געשלעפּט צו דעם לעצטן אדרעס,
װאָס איז פארשריבן געווען אין מײַן ביכעלע ,אף גרויס-סוכארעווער
|
|
געסל.
א טויט-מידער האָב איך לאנגזאם זיך אופגעהויבן אפן צווייטן שטאָק
און ניט דרייסט אָנגעקלונגען אין טיר,
| = די טיר האָט מיר געעפנט א דיקע פרוי מיט א שטארק אָנגעפּודערט
און אָנגעפארבט פּאָנעם און מיט א פּאפּיראָס צווישן די געפארבטע ליפן,
מיט א פארשייט-פריינטלעכן שמייכל האָט זי ,אײַנלאדנדיק ,ברייט א פיר
געטאָן מיט דער האנט+

-

| = --פאָזשאלויטיע ,יונגער מענטש!,.
איך בין אריבערגשטראָטן די שוועל און בין שטיין געבליבן :צי האָב
|
איך ווידעראמאָל זיך ניט טויע געווען מיטן אדרעס?
אָבער די דיקע דאמע האָט מיך ניט געלאָזן לאנג טראכטן;
 -ביטע ,ביטע ,װײַטער ...מילאָסטי פּראָסים! טוט אויס דעםי
מאנטל,.,
איך האָב זיך ניט גערירט פון אָרט .צוהערנדיק זיך צו דעם געלעכ-
טער ,צו דעם קלאנג פון א פּיאנע און צו דער טופּערײַ פון טאנצנדיקע
פיס אין צווייטן צימער ,האָב איך געשטאמלט;:
 --דאָ װוינט מאדאם אײיַנבינדער? אָדער עפשער האָב איך א טאָעס

געהאט מיטן אדרעס?

בי

|

 --דאָ ,דאָ .קומט אָקאָרשט ,װײַטער .זשענירט זיך ניט,און אָנעמענדיק מיך פאר דער האנט ,האָט זי מיך אריינגעפירט אין
א העל-באלויכטן זאלכל,
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 -אָ ,א גאסט ...אהער ,אהער ,טײַערינקער!! .אָט װער עס װעט מיךאוגאַשטשײען! ..צו מיר קום ,צו מיר!,,
א האלבע טוץ האלב-נאקעטע מיידלעך האָבן מיך ארומגערינגלט פון
אלע זײַטן ,יעדערע איינלאדנדיק מיך צו זיך,
א מעווולוועלער ,א דערשראָקענער ,האָב איך זיך געריסן פון זייערע
הענט ,שטאמלענדיק:
 -לאָזט מיך אָפּ! ..איך דארף אהער ניט ...כ'האָב א טאָעס געהאטמיטן אדרעס .,.לאָזט מיך ,װאָרעם כ'וועל מאכן א גוואלד ...לאָזט מיך,
זאָג איך,
די מאדאם האָט צוגעקוקט און געשמייכלט .נאָר איבערצייגנדיק זיך,
אז איך בין ניט קיין ,,גאסט" ,האָט זי א רוף געטאָן;
|
 -סטיאָפּא! װײַז אים דעם װעג!א געזונטער רױטהאָריקער יונג מיט סקולאסטע באקן האָט מיך א
נעם געטאָן פארן קאָלנער ,א ריס אוף געטאָן די טיר און ארויסגעשליי-
דערט מיך אף די טרעפּ ,נאָכווארפנדיק נאָך מיר מײַן מאנטל און היטל,
 -אָט האָסטו דיר ,בראנדאכליסט! שלעפּט זיך דאָ ארום ,אזא טוי-געניכטס!
אין דרויסן האָט מיך באגעגנט א קאלטע אָסיענדיקע נאכט.,
1960--+-+2

אף א פרעמדער סימכע

יצט איז מארינע ראָשטשע א
פון דזערזשינסקער
באשטאנדטייל
ראיאָן  ---איינער פון די פינף און
צוואנציק װויל-אײַנגעאָרדנטע מאָסק-
ווער ראיאָנען; אספאלטירטע גאסן
מיט ביימער ,לענגויס די טראָטוארן ,קראָמען ,שולן ,קלובן ,קינאָדטעא-
טערס ,שפּיטאָלן  --אלץ ,וי אין אנדערע ראיאָנען פון דער סאָוועטישער
הױפּט-שטאָט ,אין סאָף פון פאָריקן יאָרהונדערט איז מארינע ראָשטשע
צוזאמענגעגאָסן געווען מיט מאָסקװע ,וי איצט .נאָר ווער וייסט,
צוליב וועלכע אדמיניסטראטיווע טײַמים ,איז זי פארעכנט געװאָרן
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וי א דאָרף .די ערשטע העלפט פון דער װערסטן-לאנגער אלעקסאנדראָ-
ווער גאס (איצט אָקטיאבער-גאס) האָט זיך גערעכנט װי א טייל פון דער
שטאָט מאַסקװע; די צווייטע העלפט פון אלעקסאנדראָווער גאס האָט זיך
געצויגן דורך דעם דאָרף מארינע ראָשטשע ,
די גאסן פונעם דאָרף מיט דעם שיין -קלינגענדיקן נאָמען מארינע
ראָשטשע 1האָבן דאן געזונקען זומער אין שטויב ,פרילינג און הארבסט ---
אין טיפע בלאָטעס ,און ווינטער  ---פארשאָטן געווען מיט קיינמאָל ניט
אָפּגערײניקטע בערג שגיי+ ,
די איין -און צװײישטאָקיקע ,אין גרעסטן טייל הילצערנע ,הייזלעך
זייַנען ,װי א מילגרוים מיט קערנדלעך ,אָנגעשפּיקעװעט געווען מיט האַָ-
רעפּאשנעם דאלעס :מיט קוסטארן ,באלמעלאָכעס פון אלע פאכן ,איז"
װאָזטשיקעס ,טרעגער ,מעסער-שלײַפערס ,שמאטעס -און ביינער-קליי-
בער און מיט דעם סאָציָאלן אָפּפאל פון דער גרויסער שטאָט :מיט גאנאָ-
ווים און גנייוועס-אופקויפער ,געלט-פעלשער ,סוטענערן ,מיט בלאטע
יונגען און מיט אלערליי טונקעלע פּארשוינען ,וועלכע זוכן ניט קיין
נאָענטע באקאנטשאפט מיט דער פּאַליצײ,
די גאנצע מאכט אין מארינע ראָשטשע ,װוי אין יעדן דאָרף ,איז בא-
שטאנען פון איין-איינציקן אוריאדניק ,וועלכן סאיז גרינגער געוען
אויסצומײידן און מיט וועלכן ס'איז אין א פאל פון גויט גרינגער געווען
אדורכצוקומען ,װוי מיט די פילצאָליקע פאָרשטייער פון דער מאכט פון
אָקאָלאָדאָטשנעם ביזן אָבער-פּאָליצמײסטער  ---אין דער גרויסער שטאָט,
אָט טאקע צוליב דעם דאָזיקן טאם איז מארינע ראָשטשע געוען
דאָס באקוועמסטע וװוין-אָרט פאר ,שווייצארישע אונטערטאנער" ,וועלכש
זײַנען דאָ געווען א היפש ביסל,
זיי האָבן געצאָלט מאָנאטלעכע צינזן דעם אוריאדניק אָדער גאָר אָפּ-
געקומען מיטן דװאָרניק ,און געלעבט ;רויק".,
 1מאריעס װעלדל,

דער פּאראדנער אריינגאנג פון סמירנאָווס הויז אפן ראָג פון סו-
שטשאָווסקי וואל און אלעקסאנדראָווסקע"גאס  --א דרײַשטאָקיק ,ניט
געטינקעװועט גרויס הויז ,מע קאָן זאָגן דאָס גרעסטע הויז אין מארינע
ראָשטשע --- ,איז ניט אָפּגעהיט געװאָרן פון א שווייצאר אין א ליוורייע
מיט פּאָזומענטן און אין א היטל מיט א גאָלדענעם ראנד .סמירנאָווס
הויז האָט איבערהויפּט קיין פּאראדנעם און שווארצן אריינגאנגען ניט
'געהאט .דער איינציקער ,װײַט ניט פּאראדנער ,ארייַנגאנג האָט געפירט
צו האלב-טונקעלע ,שמוציקע און קלעפּיקע טרעפּ ,דורכגעדרונגען מיט
אומױסראָטבארע רייכעס פון זױערער קרויט ,נאס וועש ,פוילנדיקן קיך-
אָפּפאל און קעץ,
דער אונטערשטער שטאָק ,דאָרט ,װווּ ס'איז איצט אן אפּטייק ,איז
דאן אינגאנצן פארנומען געווען מיט א שענק .די אייבערשטע צויי
שטאָקן זײַנען באזעצט געווען מיט שכיינים פון א ;בעסערן קלאס? :מיט
קליינע טשנאָווניקלעך ,מיט נידעריק-באצאָלטע פּאָסט-באאמטע,
| אָפיציאנטן ,שענק-מוזיקאנטן און ...מיט ייִדן אָן װױן-רעכט .,אױב
מע זאָל ניט רעכענען דעם פּאַלנעפּראװנעם דאנטיסט  --פּערעל-
מאן ,װאָס האָט פארנומען א דירע פון פיר צימערן ,אינעם פון
וועלכע ער האָט אײַנגעשטימט צו פארדינגען מיר פאר צװעלף רובל
א כוידעש.
די ,אדמיניסטראטיווע איינסן" פון סמירנאָווס הויז זײַנען באשטאנען
פון דעם עלטסטן דװאָרניק מיכיי  ---א היפּשלעך פוילער ,פלעגמאטישער
און ,אף זײַן אייגענעם אויפן ,כיטרער פּויער ,און פון מיכייס ,פלע-
מיאש" ,דעם ייִנגערן דװאָרניק קאָנדראט ,וועלכן ער האָט אראָפּגעבראכט
פון דאָרף ,אויסבילדן" זיך און וועלכער האָט געטאָן די גאנצע ארבעט
ארום הויז,
מיכיי אנערקענט ניט קיין שום פליסיקײַט נידעריקער פון פערציק
גראד און העכער ,ער איז דעריבער דער בעסטער פריינט פון זײַנע
אונטערטאנער ,די שווייצארישע אונטערטאנער ,פון וועלכע מע קאָן צו
יעדער צײַט ארויסבאקומען א האלבן רובל אף בראנפן,
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דער עלטסטער דװאָרניק מיכיי האָט געפּראװעט זײַנע אימענינעס,
אין זײַן ;דװאָרניצקע?  --א קעלער-שטיבל מפיעטנצטערלעך בלויז
האלב איבערן טראָטואר  ---איז פארזאמלט געווען די בעסטע געזעל-
שאפט פון מארינע ראָשטשע :צויי-דריי דװאָרניקעס פון די שכיינישע
הײַזער ,א קוטשער אין ברייטע פּליסענע הויזן און אין א צונטער-רויט
העמד ,א געוועזענער פּריצישער קוכער ,װאָס איז ארויסגעטריבן געװאָרן
פאר שיקרעס ,אן אויסגעדינטער גאָראָדאָװאָי מיט א פולער ברוסט זיל-
בערנע און בראָנזענע מעדאלן ,א לאָמפּן-צינדער ,א וועשערן מיט אויס-
געהאָרעװעטע ,בלייכע הענט פון שטענדיקן ווייקן זיך אין מילינעס און
סאָדע ,א קוריער פון געריכט און צויי נאכט:וועכטער מיט זייערע
|
װײַבער,
אפן װײַסן ניט געפארבטן טיש איז געווען אויסגעשטעלט א גאנצע
באטארייע פלעשער מיט בראנפן און ;נאסטאָיקעס?  --מאטאָנעס דעם
באלסימכע פון די געסט; טעלער מיט אָנגעשניטענעם װוּרשט ,מיט
זויערע אוגערקעס ,מיט אָנגעשניטענעם הערינג און ריפטלעך כאזער-
פעטס ,דעם מיטן טיש האָבן פארנומען צוויי גרויסע פּיראָגן  ---איינער
געפילט מיט קרויט ,דער צוייטער  --מיט רײַז און געהאקטע אייער,
דאָס פארבייסן ,װי דאָס פוזאטע פעסעלע ביר אפ א בענקל באם טיש,
האָט פארזאָרגט דער באלסימכע אליין פארן געלט פון די רעכטלאָזע
ייִדן ,װאָס האָבן מיט מיכייס כעסעד ,ניט צוגעשריבענע געוווינט אין זײַן
קיניגרייך,
דאָס קליינע פענצטערל פונעם קעלער-שטיבל איז געווען אָפן און פון
אים האָט געצויגן אפן גאס א היץ און א רויך ,װוי פון א קוימען .נאָר די
דאָזיקע ווענטיליאציע איז געווען צו שוואך אף אָפּצורײניקן די שווערע
לופט אין דעם ענגן ,איבערפולטן קעלער ,און דער רויך פון ציביקעס
און ,ציגן-פיסלעך" פון מאכאָרקע און צײַטונג-פּאפּיר איז ,װי א שווערע
כמארע ,געהאנגען אונטער דעם נידעריקן געמויערטן סופיט,
די סודע איז געווען אין רעכטן ברען.
087

צוויי מאָל איז שיר ניט אױסגעבראָכן א געשלעג .איין מאָל צװוישן
געוועזענעם פּריצישן קוכער און דעם געװועזענעם גאָראָדאָװאָי ,וועלכן
דער קוכער האָט אָנגערופן ,גאָראָכאָוואיא דושא"; דאָס צווייטע מאָל וי"
דער טאקע צװוישן דעם קוכער און איינעם פון די נאכט-וועכטער ,דער-
פאר װאָס דער קוכער האָט אונטערן טיש געקנײַפּט א פוס פון דעם
וועכטערס ווייב .נאָר ביידע מאָל האָט דער באלעבאָס זיך אריינגעלייגט
אין א שאָלעם און ,אָנשטאָט דערלאנגען איינער דעם צווייטן אין די ציין,
האָט מען זיך דערלאנגט פרישע גלעזלעך בראנפן ,צוגעלייגט זיך איינער
צום צווייטן מיט די נאסע װאַָנצעס ,כאָטש קיינער איז ניט געווען אינ-
גאנצן זיכער ,אז די סודע װועט זיך פארענדיקן בעשאָלעם,
נאָר דערװײַל איז נאָך דער אוילעם ניט געווען אף אזויפיל שיקער,
מע זאָל זיך כאפּן פאר פלעשער און לאָזן אין גאנג די פויסטן .מע האָט
נאָך אפילע ניט אָנגעהויבן צו אשפּילן לידער" .דערווייל איז עס נאָך
געווען א פריילעכע קאַמפּאניע ,װאָס האָט מער-װייניקער מיט שטאט
געטרונקען און גערעדט א ביסל העכער ,װי עס ריידן געוויינלעך ניב-
טערע מענטשן,
יעדערער פון די געסט האָט דערציילט וועגן זיך מייסעס ,װאָס האָבן
געדארפט באווייזן ,אז ער איז דער אָנגעזעענסטער פּארשוין דאָ ,אין
דער אויסדערװויילטער געזעלשאפט ,דער געוועזענער קוכער האָט זיך
בארימט מיט אלערליי פיינע מײַכאָלים ,װאָס ער פלעגט צוגרייטן ,בייס
ער האָט געדינט בא דעם דייסטוויטעלני סטאטסקי סאָװועטניק מיכאיל
אלעקסאנדראָוויטש יעפרעמאָוו ,װיאזוי ער האָט איינמאָל מיט א פּאָשע-
טער רוסישער פיש-יויך ,צוגעגרייט אף זײַן אייגענעם אויפן ,אונטער-
געווישט די נאָז א פראנצויזישן קוכער ,וועלכן דער גענעראל האָט ספּע-
ציעל איינגעלאדן פון רעסטאָראן ,פּאריזש" אף צוגרייטן א וועטשערע
לעקאַװעד זײַן טאָכטערס געבורטסטאָג .דער קוטשער האָט זיך בארימט
מיט זײַן קענען אײַנברעכן די סאמע נאָראָװיסטע הייסבלוטיקע פערד
און מיט די ,קוטיאָזשן" ,װאָס זײַן באלעבאָס ,דער סויכער פון דער
ערשטער גילדיע אפאנאסי פּעראפּאַנטיטש טראיעבריוכאָוו אָרדנט אײַן
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אין די הינטערשטאָטיקע רעסטאָראנען ;יאר" און ;סטרעלניא" .דער גע".
וועזענער גאָראָדאָװאָי האָט דערציילט וועגן די גװוּרעס ,װאָס ער און
זײַן נאטשאלסטווע װײַזן ארויס בייס אָבלאוועס אף פארברעכער; דער
קוריער פון געריכט האָט אלעמען פארזיכערט ,אז נאָך איידער די ריכ-
טער טראָגן ארויס דעם אורטייל ,קאָן ער פאָרױיסזאָגן ,וועלכער פארברע-
כער װעט פארמישפּעט ווערן אף קאטאָרגע און וועלכער ועט אָפּקומען
מיט א פּאָר יאָר טפיסע .די וועשערן האָט זיך בארימט ,אז גאנצע דריי
פייערלעשער און איין שמיד קאָנקורירן צווישן זיך פאר איר האנטי.
דער באלסימכע אליין ,מיכיי ,איז אויך ניט אָפּגעשטאנען פון זיינע
געסט אין בארימעריי,
איר קוקט ניט ,װאָס ער איז איצט בעסאכאקל ניט מער וי א דװאָר-
 ניק .ווען ניט אָט דער פארפלוכטער ביטערער טראָפּן ,װאָלט ער שוין|

איצט געהאלטן פיו-אי!..

דער לאנגער פיַף האָט געדארפט באװײיזן ,װי הויך ער װאָלט שוין
|
געשטיגן,
אָט װי איר קוקט אים אָן ,דעם עלטסטן דװאָרניק ,איז ער א (גרא-
מאָטנער מענטש ,געווען סטאראָסטע בא זיך אין דאָרף ,געלעבט אין קאָ-
וועד .גו ,אלץ די פארפלוכטע סיוווכע ...ער פארדינט אמאָל א זײַטיק
קערבל ,,,נאָר אז א מענטשן גייט ניט  --גייט עס ניט! .,האָט מען זיך צו"
געטשעפּעט ,אז די ,אָבטשעסטװענע* געלטער זיַנען בא אים ניט אין
אָרדענונג .צום געריכט צוגעצויגן ,קוים אױיסגעפּלאָנטערט זיך ..א גו-
טער אדװואָקאט האָט געהאָלפן .אָבער ער'ט אים אױיסגעטאָן ביזן העמד,
װאָס ט'ער געקאַנט טאָן? איז ער אוועק אין שטאָט און ,װי איר קוקט
אים אָן ,געװאָרן א דװאָרניק .נאָר פונדעסטוועגן פירט ער איצט אויך
באקאנטשאפט מיט די פיינסטע מענטשן ,א סאך שכיינים קאירצן" אים,
וויטן זיך אפילע מיט אים פארן האנט :מזדראסטיע ,מיביי דאניליטש!?"..
יאָ ,אים קאָן מען אויך ניט אוועקמאכן מיט דער האנט,
אָנבלאָזנדיק די פליישיקע באקן ,װי צוויי פּענכערס ,האָט מיכיי מיט
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אױיסגעגלאָצטע אויגן געפירט איבער די געסט :אָט זעט ,הייסט עס ,װאָס
פאר א מענטש מיכיי איז!
דורכן פענצטערל ,װאָס האָט ארויסגעקוקט צום הויף ,האָבן די פאר-
בייגייענדיקע זיך געזען בלויז ביז די קני ,נאָר מיכיי האָט נאָך די פיס
יעדעס מאָל דערקענט ,וועמען פון די שכיינים זיי געהערן ,און פלעגט א
זאָג טאָך;
 -אָט ,נעמט כאָטש דעם .א געבילדעטער ,דינט אין א באנק אוןוויטעט זיך מיט מִיר פאר א האנט; :מאָיאָ פּאָטשטעניע ,מיכיי דאני-
ליטש!" .,.װײַל ער אכטעט מיכייעןי..
ארויסקוקנדיק פון צײַט צו צײַט דורכן פענצטערל ,קעדיי אויס-
צוגעפינען נאָך עמעצן פון זייַנע ;גוטעפרײינט" ,האָט מיכיי דערזען מיינע
שיך און מײַנע פיס אין פּאסקאווע הויזן .באשליסנדיק ,אפּאָנעם ,צו בא-
ווייזן דער קאָמפּאניע ,אז זײַן באקאנטשאפט מיט כאָשעװוע מענטשן פון
זײַן הויף איז ניט קיין פּוסטע בארימעריי ,האָט ער ארויסגעשטעקט דעם
קאָפּ פון פענצטערל און א רוף געטאָן
 -דאניל יעפימיטש!  --דער רוסישער נאָמען דאניל האָט זיך גע-לייגט אף מיכייס צונג גלאטער ,וי דאָװיד --- .דאניל יעפימיטש ,קומט
נאָר אהער ,אף איין מינוטעלע.
מיר האָט א טיאָכקע געטאָן אין הארצן .מיכיי וועט מיר מיסטאמע
װײַטער אָנזאָגן ,אז ער ריכט זיך אף אן אָבלאװע און ס'איז דעריבער
גלײַיכער ,איך זאָל א פּאַר נעכט ניט נעכטיקן אין דער היים,
בא מיכייען קאָן מען קײינמאָל ניט וויסן ,ווען ס'איז עמעס און ווען
ס'איז בלויז א מיטל אױסצופּרעסן אן איבעריקן האלבן קערבל ,אכוץ
דעם כוידעשלעכן געצאָלט,
אָנבײגנדיק זיך צום פענצטערל ,האָב איך מיט געמאכטער רויקייט
געפרעגט;
 --װאָס עפּעס גוטס וועט מיכיי זאָגן?מיכיי האָט זיך ברייט צעשמייכלט אין זײַן לאָפּעטע-באָרד;
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 -איר ,דאניל יעפימיטש ,באומרויקט זיך ניט .אונטן צו אונדז קומטאראָפּ .מיַן געבוירן-טאָג היינט,
איך האָב גלײַך אריינגעשטעקט די האנט אין קעשענע :װוי באגריסט
מען ניט מיכייען מיט א קערבל צו זײַן נאָמענטאָג ,ווען פון אים איז אָפּ-
הענגיק מײין זײַן אָדער ניט זײַן אין מאָסקװע?!
נאָר מיכיי האָט מיך אָפּגעשטעלט;
 --ניין ,ניין ,דאניל יעפימיטש! באומרויקט זיך ניט,ער ווי? גאָרנישט .ער וויל נאָר ,איך זאָל אראָפּ אונטן צו אים ,אויס"
ּ,אָדפּרייאטעלסקי",
טרינקען א גלעזל בראנפן און באגריסן אים פ
פון הינטער מיכייס פּלייצעס האָבן ארויסגעקוקט עטלעכע פון זיינע.
געסט .זיי זײַנען ,אפּאָנעם ,נײַגעריק געווען צו װיסן :איז דער יונגער
;בארין* טאקע מיכייס א גוטער באקאנטער און ער װועט ,פּאָדפּרייאטעל-
סקי" אראָפּ אהער אויסטרינקען מיט זיי ,אָדער ס'איז ניט מער װי א
פּוסטע בארימעריי,
איך האָב ניט
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פאר מיר ,דעם אדװאָראָװאָי* ייִדן .אײַנרײַסן ,װוידער ,מיט מיכייען ,ווען
ער איז פארסנאָסקעט ,איז געפערלעך .ווען מיכיי איז בעגילופן ,קאָן מען
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פונעם קעלער-שטיבל,
 -דאָס איז מײַן פרלינט ,א זון פון א פּערװאָגילדיעץ ,דאניל יעפי-מיטש -- ,האָט מיכיי מיך פאָרגעשטעלט פאר זיינע געסט,
איינער נאָכן אנדערן האָט יעדערער פון דער קאָמפּאניע געשטעקט
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דעם ניַיגעבאקענעם {זון פון א פּערװאָגילדיעץ" שטייפע ,הארטע הענט;
די דאמען האָבן ,דערלאנגענדיק גלײַכע ,װי ברעטלעך ,פארשוויצטע
הענט ,פארצויגן די ליפּן ,װאָס האָט געדארפט באװײַזן ,אז זיי ווייסן אויך
ווי צו באנעמען זיך אין אן איידעלער געזעלשאפט- ,
 -נו און איצט לאָמיר אויסטרינקען -- ,האָט מיכיי א זאָג געטאָן.אלע האָבן אפסניי אָנגעפילט די גלעזלעך,
 --לאָמיר זײַן געזונט ,דאניל יעפימיטש!איך האָב צוגעלייגט די ליפּן צום גלעזל און צוריק עס אועקגע-
שטעלט,
 -ניין ,גיין ,דאָס וועט ניט אדורכגיין ,דאניל יעפימיטש! איר .מוזטמיט אונדז אויסטרינקען ביזן דעק -- ,איז מיכיי צוגעשטאנען.
קעדיי װאָס גיכער פּאָטער ווערן פון דער אומדערווארטער קאָמפּאניע
און פונעם אָנגערײיכערטן קעלער ,האָב אֹיך אויסגעטרונקען דאָס גלעזל
בראנפן ,גיך פארביסן מיט א שטיקל שווארץ ברויט ,אָפּנעדאנקט אוך
| גענומען אוועקגיין .אָבער מיכיי האָט אפילע ניט געװאָלט הערן דערפון.
סטייטש ,איך באליידיק אים אזוי ...איך מוז נאָכאמאָל אויסטרינקען,
פארבייסן מיט װוורשט ,מיט כאזער-פעטס ,פון זײַן װײַבס געבעקס פאר-
זוכן ...ער װעט לאָזן זײַן בעקאָװעדיקן בעסטן פּרײַנט אוועקגיין מיט איין
טרונק בראנפן און מיט א סקאָרינקע שווארץ ברויט  --בעשום-אויפן
ניט!,,
און טאקע גלײַך ווידעראמאָל אָנגעפילט מײַן גלעזל און אָנֹגעלײגט
|
אף א טעלער פון אלץ ,װאָס ס'איז געווען אפן טיש,
 -אָט ,דאניל יעפימיטש ,זײַ מײַן גאסט ,מײַן סאמע בעקאָװועדיקערגאסט,..
מיר איז ניט גוט געװאָרן בלויז פונעם רייעך פון קרויט מיט ציבע-
לעס ,מיט וועלכע דער פּיראָג איז געפילט געווען ,און פון דעם בוימל,
אף וועלכן ער איז געבאקט געווען ,נאָר ,װי א העפלעכער גאסט ,האָב
איך אָפּגעבראָכן א קליין שטיקל ,ניט צעקײַטערהײט אראָפּגעשלונגען
און װידער גענומען זעגענען זיך,
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אָבער מיכיי האָט ניט געקאָנט פארשטיין ,ויאזוי קאָן איך גאָר קלערן
|
וועגן אוועקגיין .איך האָב דאָך נאָך מיט קיינעם ניט געטרונקען...
מיר איז קלאָר געװאָרן ,אז איך מוז דורכמאכן די צערעמאָניע ביזן
סאָף .און איך האָב זיך געקלאפּט מיט די גלעזלעך און געטרונקען מיט
מיכייען ,מיטן קוטשער ,מיטן קוכער ,מיט די נאכט-וועכטערס און מיטן
אויסגעדינטן גאָראָדאַװאָי .די דאמען האָבן פארלאנגט ,איך זאָל זיי ניט
פארשעמען און מיט זיי אויך אויסטרינקען .די יונגע װעשערן האָט,
צוקלאפּנדיק מיט מיר מיט די גלעזלעך ,צוגעוווּנקען און פילצװזאָגנדיק
געשמייבלט,
פארטיק געװאָרן מיט אלעמען ,האָב איך געמיינט ,אז איצט קאָן איך
שוין זיכער אוועקגיין .אָבער מיכיי ,וועלכער איז שוין איצט געווען גאָר
היפּש באזויפן ,האָט אפילע ניט געװאָלט ריידן מיט מיר .ער האָט
פּאַָשעט פארשלאָסן די טיר ,ארויסגענומען דעם שליסל און אריינגע-
לייגט צו זיך אין הויזןדקעשענע .ער איז צוגעגאנגען צו מיר ,א קלאפּ
געטאָן מיר איבערן אקסל און א געשריי געטאַן
 --הוליאי ,דושא!..וויפל איך האָב אים ניט געבעטן ,וויפל איך האָב מיט אים ניט אייג-
געטײַנעט -- ,ס'האָט ניט געהאַלפן,
איך האָב ארויסגענומען א רובל און דערלאנגט מיכייען:
 -נא ,וועסט האָבן מאָרגן מיט װאָס אויסצוניכטערן זיך,מיכיי האָט אָפּגעװענדט מײַן האנט:
 -ניין ,ברודערקע .בא פריינט נעמט מיכיי ניט אף בראנפן,.איך האָב געפּרוּווט ארויסקריכן דורכן פענצטערל,
מיכיי האָט מיך א כאפּ געטאָן פארן פוס און שוין גאָר ניט ,פּאָי
פּריָיאטעלסקי* א זאָג געטאָן;
 -הער ,ברודערקע ,דו לעב בעשאָלעם מיט מיכייען ,אניט ...איךבין דאָ באלעבאָס אין הויף,..
די דאָזיקע איידעלע
אונטערגעבן.

אָנצוהערעניש
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איז גענוג

געווען ,איך .זאָל זיך

די סודע איז דערװוייל אָנגעגאנגען אין פוזברען ,װאָס װײיַטער,
אלץ לעבעדיקער ,אלץ טומלדיקער,
יעדערער האָט אונטערגעגאָסן זײַן שאָכן באם טיש ביר און בראנפן,
די פּענעמער זײַנען געװאָרן װאָס װײַטער ,אלץ רויטער און פארשוויצ-
טער ,די צינגער  --אלץ שווערער .מיטאמאָל האָט פון ערגעץ זיך גענו-
מען א הארמאָניקע ,דער געוועזענער קוטשער האָט א שפּיל געטאָן א
|קאמארינסקע ,דער אוילעם האָט זיך א הייב געטאָן פון די ערטער ,גענו"
מען טופּען מיט די שווערע שטיוואלעס און צופּליעסקען צום טאקט מיט
|
די הענט,
 -װווּ איז דאניל יעפימיטש ,מײַן פרײַנט ,דער פּערװאַגילדיעץ װווּאיז?  --האָט מיכֵיי זיך דערמאָנט אָן מיר --- .נעמט אים ארײַן אין קא-
/
ראהאָדל.
א רעגע שפּעטער האָב איך זיך שוין געדרייט אין קרייז ,מיינע הענט
פארקלאמערט אין דער גרויסער לאפּע פונעם אויסגעדינטן גאָראָדאָוואָי
פון איין זײַט און אין דער פארשוויצטער קלעפּיקער האנט פון דער שי-
קער-פריילעכער וועשערן  --פון דער צווייטער זײַט .נאָכן טאנצן האָט מען
ווידער געטרונקען :די שיקערע געסט מיט נאסע װאָנצן זײַנען געקראָכן
צו מיר קושן זיך; דעם נאכט-וועכטערס װײַב האָט זיך קעסיידער
מיר געװוענדט מיטן טיטל ,בארין" און ,גאָספּאָדין כאָראָשי" ,און די
וועשערן איז מיר געפאלן אפן האלדז ,שיקער מורמלענדיק:
 --קראסאווטשיק .,.מיל-ליי,..ס'איז פארביי א שאָ נאָך א שאָ .דער לאָמפּ האָט גערייכערט און געי-
פּעשט מיט קעראָסין; די לופט איז געװאָרן אלץ מער הייס און פאר-
שטיקט .די געסט האָבן װוידער געטרונקען ,איצט שוין אָן כיישעק ,נאָר
װײַל אין די פלעשלעך איז נאָך פארבליבן בראנפן, ,געשפּילט* לידער
ביז הײיזעריקײַט,
איך בין געזעסן אין א ווינקל אף עפּעס א קעסטל און געדאנקט גאָט,
װאָס מע האָט אָן מיר פארגעסן .אונטערן הארצן האָט געדריקט א ניט-
גוטקײַט ,אין די שלייפן האָט געקלאפּט פון היץ ,רויך און טשאד; דער
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קאָפּ איז מיר געווען שווער .וועגן ארויסגיין האָב איך שוין איצט ניט גע"
קלערט .יעדעס מאָל ,ווען איך האָב געבעטן מיכייען ,ער זאָל מיך ארויס"
לאָזן ,האָט ער מיך אָפּגעשארט מיט דער האנט,
 -רייד ניט ,,,לאָמיר בעסער אויסטרינקעןייהאָב איך באשלאָסן :בעסער שװוייגן ,וועל איך וייניקסטנס ניט גע"
|
צװװוּנגען זײַן צו טרינקען.

עס איז שוין געווען נאָך האלבע נאכט,
די געסט זײַנען אויסגעמאטערט געװאָרן און זיך בארויקט .דער גע-
וועזענער קוטשער איז געלעגן אונטערן טיש אין א לוזשע פון ביר און
קוואס און געשנאָרכט ,װי א געקוילעטער .דער קוכער און דער אויס-
געדינטער גאָראָדאָװאָי ,וועלכע האָבן מיט א שאָ צוריק שיר ניט געכאפּט
זיך פאר מעסערס ,זיינען איצט געלעגן אפן טיש קאָפּ צו קאָפּ און פריד-
לעך געפיַיפט מיט די נעזער איינער דעם צוייטן אין פּאָנעם ארײַן --
איינער מיט א באס ,דער צווייטער מיט א פיסטולע ,װי א פלייט .דער
קוריער פון געריכט איז געשלאָפן ,זיצנדיק אפן בענקל ,דעם קאָפּ אראָפּ-
געלאָזן אפן ברוסט .פונעם אָפענעם מויל האָט זיך געצויגן א סליונע ביזן
מונדיר מיט די גרינע קאנטן .דאָס פּאַנעם איז בא אים געווען בלאס-
בלוי ,װי בא א דערטרונקענעם .פון הינטער דעם ציצענעם פאָרהאנג
האָבן ארויסגעקוקט א פּאַר שווערע שטיוול און דער וועשערנט פוס אין
א רויטן זאָק .די צוויי נאכט-וועכטער זײַנען נאָך געזעסן באם טיש און
געקילט זיך מיט ביר .מיכיי איז געלעגן מיטן קאָפּ אפן צעעפנטן פענצ-
|
טערל און שווער געכראָפּעט,
איך האָב א פּאָר מאָל געפּרוּווט ארויסבאקומען דעם שליסל פון טיר
פון זײַן הויזן-קעשענע .אָבער יעדער מאָל פלעגט ער זיך אופכאפּן און
|
א ריטשע טאָן;
|
 --אוועק! ..כ'וועל קוילענען!..מיט א קאָפּ ,וי מיט בליי אָנגעגאָסן ,בין איך װייַטער געזעסן אפן
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קעסטל אין ווינקל פון צימער .די אויגן האָבן ניט ווילנדיק זיך געקלעפּט
פון מידקײיט,
| דאָס גלעקל איבער מײין קאָפּ האָט שארף א קלונג געטאָן ,א האלבע
מינוט איז געווען שטיל ,אפּאָנעם ,אז דער ,װאָס האָט געקלונגען ,האָט
אויסגעווארט ,עמעצער זאָל זיך אָפּרופן אף זײַן קלונג ,דערנאָך  --א
צווייטער קלונג  --דאָס מאָל לענגער און אומגעדולדיקער .מיכיי ,א
פארשלאָפּענער ,האָט האלב אופגעהויבן דעם קאָפּ פון פענצטערל,
 -דאדאכט זיך ,מע קלינגט -- ,האָט ער א מורמל געטאָן ,וי פוןשלאָף ,און איז צוריק א פאל געטאָן מיטן קאָפּ אפן פענצטערל,
דאָס גלעקל האָט שוין איצט געקלונגען אָן אופהער,
|= --מיכיי ,דו הערסט? עמעצער רײַסט דאָך אָפּ דאָס גלעקל --- ,האָב
איך געטרייסלט מיכייען פארן אקסל -- .גיי גיב א קוק ,עפשער קלינגט
עס דער אוריאדניק ,צי גאָר אן אָקאָלאָדאָטשנער איז פון שטאָט געקומען,
|  --הא ,מע קלינגט ,זאָגסטו? --- ..האָט מיכיי מיט גוואלד זיך פאנאנ-
דערגעטשוכעט -- ,נו ,אז מע קלינגט ,דארף מען גיין עפענען ..עך,
טשאָרט ,לאָזן ניט א מענטשן שלאָפן א װײַלינקע...
קרעכצנדיק און ברייט גענעצנדיק ,האָט מיכיי אראָפּגענומען פון א
טשװאָק באם טיר דעם שליסל פון טויער און איז אוועק עפענען .גלײַך
נאָך אים בין איך ארױסגעשפּרונגען אף די טרעפּ און זיך פארטײַעט
הינטער דער טיר .טאָמער איז עס טאקע דער אוריאדניק אָדער עמעצער
פון דער שטאָטישער מאכט ,מוז איך מיט אלע מיטלען אױסמײַדן א |
באגעגעניש מיט זיי- ,
וי נאָר מיכיי האָט אופּגעשלאָסן די פאָרטקע פון טויער ,אזוי האָב
איך גלײַך דערהערט דעם קלאנג פון א פראסק און א צערייצט קאָל,
װאָס האָט אָן סאָפּעק געהערט צו נאטשאלסטוע:
|  --אך דו ,אױסװוּרף! הינטישער ביין! דו וועסט דאָרטן שיקערן און
איך װעל שטיין א האלבע שאָ באם טויער און קלינגען! מאָרדו ראזאָ-
ביו! -- ..און דער קלאנג פון צוויי פרישע פּעטש ,יעדערער באגלייט
מיט א דרײַגאַרנדיקער ,מאמע" ,האָבן דערגרייכט אזש אהער ,אף די טרעפּ,
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 --גיי ,מערזאוועץ ,טו אָן דאָס היטל און פיר אָפּ דעם שיקער ,װאָסוואלגערט זיך דאָ בא דיר לעבן טויער ,אין טשאסט אויסניכטערן זיך,
|
|
שנעל!
מיכיי האָט זיך אראָפּגעקײַקלט פון די טרעפּ ,װוי אן אונטערגעשאָ-
סענער ...די גאנצע באזויפנקייט איז פון אים אָפּגעטאָן געװאָרן ,װי ער
װאָלט קיינמאָל אין לעבן קיין טראָפּן בראנפן אין מויל ניט געהאט ,די
ציין און די ליפּן זײַינען בא אים געווען פארבלוטיקט ,און דאָס רעכטע
אויג איז מיטאמאָל װי קלענער געװאָרן און האָט געטרערט .נאָר מיכיי
האָט עס ,אפּאַנעם ,ניט געפילט .א צעדולטער האָט ער זיך געדרייט
איבערן קעלער ,גיך געציילעמט זיך און געאָכצעט;
 -אך ,גאָט מײַינער! װוּ איז דאָס היטל? איך בין א פארפאלענער...ער װועט מיך נאָך שטראפירן אויך ...טפוי!  --האָט ער מיטאמאָל אויס-
געשפּיגן זיך אף דער האנט א פולן מויל בלוט -- .די ציין האָט ער מיר
| אויסגעהאקט .װוּ זשע איז דאָס היטל ,באַזשע טי מאָי? אָט איז עס ,דאָס
|
פארשאָלטענע!
ארויסשלעפּנדיק דאָס היטל בא דעם אויסגעדינטן גאָראָדאָװאֵי פון
אונטערן קאָפּ ,איז מיכיי ,װי א פארסאמטער ,ארויסגעלאָפן פון קעלער.
אָפּגעווארט ,ביז מיכיי האָט פארשלאָסן הינטער זיך דעם טויער און
זײַנע טריט האָבן זיך דערװײַטערט ,בין איך ,שפּרײַזנדיק איבער צויי
טרעפּלעך אף איין מאָל ,אין צוויי מינוט שוין געווען בא זיך אין צימער,
אין דער דירע פונעם דאנטיסט פּערלמאן ,אָנכאפּנדיק זיך מיט ביידע
הענט אָן ווענטל פון דעם אײַזערנעם בעטל ,בין איך מיט געשלאָסענע
אויגן עטלעכע מינוט געשטאנען ,װי א פארשטיינערטער .אין די אויערן
האָבן מיר נאָך אלץ געקלונגען די ווילדע קוילעס און דער שיקערער
געזאנג פון מיכייס געסט .און איך בין ניט זיכער געווען ,װוּ איך געפין
זיך :בא זיך אין צימערל אָדער נאָך אלץ אף דער פרעמדער סימכע בא
|
מיכייען אין קעלער-שטיבל,
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א נאכטיקע

באגעגעניש

ין איינעם א פּראָסטיקן פרימאָרגן
טרעפט מיך אין גאס מײַן שוועסטער-
קינד באָריס לעוויטין ,אָט דער ,װאָס
האָט געזאָרגט וועגן א טאכלעס פאר
מיר ,און רופט זיך אָן;
|  ---א ,דאָװידקע ,גוט ,װאָס איך האָב דיך באגעגנט! פארשפּאָרט מיר
אָנשרײַבן דיר א קארטל .איך וויל ,דו זאָלסט זונטיק ,דעם -5טן ,קומען
צו אונדז ,מײַן ראכילס געבורטסטאָג ,ס'וועלן זײַן געסט .װעסט זיך
טרעפן מיט אונדזערע סלוצקער .עס װעלן זײַן די עפּשטײינס ,קאראסיק
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האָט צוגעזאָגט קומען ,פּאָליאק מיטן װײַיב זײַנען פארבעטן .קום אויך,
וועלן מיר פארברענגען אָנגענעם אן אָװגט,
דעם עמעט גערעדט ,בין איך א קנאפּער באלן גיין צוגאסט צו מייַן
שוועסטערקינד לעוויטין .איך װוין אין עק וועלט  --אין מארינע ראָ-
שטשע ,און ער  --א געזעצלעכער מאָסקװער טוישעוו  ---אף טאגאנקע,
הײַנט גיי צו אים צוגאסט און שלעפּ זיך דערנאָך שפּעט באנאכט צוריק
איבער גאנץ מאָסקװע אזש קיין מארינע ראָשטשע! און די געזעלשאפט,
װאָס איך װעל בא אים טרעפן ,איז מיר אויך ניט איבעריק אינטערע-
סאנט ,נאָר אָפּזאָגן זיך פון דער איַנלאדונג לאָזט זיך ניט :פאָרט א קאָ-
רעוו ,און ער באמיט זיך אײַנצואַרדענען מיך .עמעס ,קיין טאכלעס האָט
ער דערװײַל פאר מיר ניט געפונען .זײַנע באקאנטע ייִדן סאָכרים מיט
,פראוועס" האָבן קיין כיישעק ניט צו נעמען צו זיך אף ארבעט א ייַדן
;אָן פּראוועס", :ס'קאָנען דערפון ארויסקומען אומאַנגענעמלעכקײַטן מיט
דער פּאָליצײ? ,צוגרייטן זייערס א קינד צו דער גימנאזיע אָדער רעפּע-
טירן מיט אן אָפּגעשטאנענעם טעמפּן בײַקל  --מאכטייסע ,אָבער א
שטעלע , --ליידער"..
באָריס טרייסט מיך ,אז ס'איז אלץ בעסער צו געבן אוראָקן אין
מאָסקװע צו דריי רובל פאר א שאָ ,איידער געבן אוראָקן אין סלוצק
פאר דריי רובל א כוידעש .און זאָל איך נאָר האָבן געדולד; ער װועט נאָך
פאר מיר געפינען א שטעלע ,װאָס לײַט װעלן מיר מעקאנע זײַן,
 -גוט --- ,זאָג איך --- ,כ'וועל זיך ארייגכאפּן, -ניט אריינכאפּן זיך ,נאָר טאקע בעפיירעש קומען און ניט פאר-,
|
שפּעטיקן,
 -גוט --- ,זאָג איך --- ,כ'וועל קומען אף געוויס ,און באצײַטנס,דעם פינפטן אין אָװוגט האָט זיך בא לעוויטינען אופגעקליבן אן אוי-
לעם פון װאָסערע צוועלף-פופצן פּארשוין .מע האָט מעסיק געטרונקען,
פארביסן מיט היימיש צוגעגרייטע מײכאָלים און ,װי סע פירט זיך ,גע-
שפּילט אן אלגעמיינעם ,נײַנטן וואל",
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אזייגער איינס האָבן די געסט אָנגעהויבן פאנאנדערגיין זיך .און מיר
גלוסט זיך ניט אוועקגיין  ---פּאָשעט עס הייבט זיך ניט פון אָרט! דאָ,
פארשטייט איר מיך ,איז ליכטיק ,און ציכטיק ,און ווארעם  ---א מעכייע!
און די באלעבאָסטע  --א שמייכלענדיקע ,א פריינטלעכע ,א געמיט-
לעכע  --פּאַשעט עס ציט צו איר ,װוי צו א מאגניט! און זייער בעניאָ-
כידל  --איינער פון מײַנע טאלמידים ,וועלכן איך דארף אָנהייבן גרייטן
צום ,פּריגאָטאָװויטעלנעם?  --א פּוכקער ,צעפּעסטעטער ,אָבער זייער
מילדהארציקער אכטיאָריקער פּעמפּיק ,האָט זיך איינגעקלאמערט אין
מיר, :זאָל דער דיאדיע דאוויד דאָ בלײַבן "..הייַנט גיי לאָז דאָס אלץ
איבער און שלעפּ זיך אזש קיין מארינע ראָשטשע אין מיין קליין ,קאלט
צימערל מיט די נאקעטע וענט און פארפרוירענע פענצטער! קאנאפּער
פארגעניגן ,װי מיינט איר? נאָרװאָס קאָן מען מאכן ,מע מוז דאָך אמאָל
גיין אהיים,
= לאָז איך אראָפּ דאָס יינגל פון דיקני און גיב א זאג
 --מ-נא ,מע מוז גיין...קוקט אף מיר לעוויטין און זעט ,אז מיר גלוסט זיך שטארק ניט
אוועקצוגיין ,רופט ער זיך אָפּ
 --ווייסטו װאָס ,דאָװיד ,בלײַב היַינט בא אונדז נעכטיקן,אן אנדערשמאָל װאָלט ער אזא ניט-באטראכטע איינלאדונג ניט גע-
מאכט .אין יענע צײַטן האָט מען א רעכטלאָזן ייִדן ניט אָנגעשלאָגן זיך
מיט איבערשלאָפן א נאכט .אפילע ווען יענער האָט זיך אָנגענומען מיט
מוט און האָט געגעבן אָנצוהערעניש וועגן איבערשטופּן ווייניט-איז בא
אײַך א נאכט ,האָט מען אים אויך געגעבן אן איידעלע אָנצוהערעניש ,אז
ס'איז גלײַכער ,ער זאָל איבערנעכטיקן ערגעץ אנדערש .װאָס איר ווילט,
אפילע א גמילעסכעסעד ,נאָר ניט נעכטיקן ,נעכטיקן גייט ערגעץ אנ-
דערש .קיין גרויסע אוולע איז עס ניט :קיינעם ווילט זיך ניט ריזיקירן
מיט אייגענע דריי אָדער פינף הונדערט רובל פאר יענעמס א נאכט
שלאָף .אין יענער מינוט אָבער איז לעוויטינען ,אפּאָנעם ,זייער גוט
געווען אפן הארצן :די געשעפטן זײַנען בא אים געגאנגען גוט ,די פא-
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מיליע האָט ער שוין לעבן זיך ,א ביסל בראנפן האָט ער אויסגעטרונקען,
אין קאָרטן האָט אים דעם אָװונט אויך שטארק געגליקט ,די געסט האָבן
מיט געמאכטער היספּײַלעס גערימט זײַן זונעלעס דעקלאמאציע  --נא-
כעס פון אלע זײַטן .און ווען א מענטשן איז זייער גוט אפן הארצן ,קאָן
טרעפן ,ער זאָל וועגן א צווייטן אויך א טראכט טאָן און ער זאָל אפילע
אף א מינוט װעלן ,יענעם זאָל אויך גוט זײַן .קיין קלאל ,פארשטייט
זיך ,איז עס ניט ,פארקערט ,פאראן מענטשן ,װאָס פילן ניט ,װי .גוט
ס'איז זיי ,קאָלזמאן זיי זעען ניט ,װי שלעכט ס'איז דעם צווייטן ,װאָרעם
וי אנדערש קאָן מען אָפּשאצן די מאָס פון גליק ,אויב ניט קעגנשטעלן
עס אומגליק  --יענעמס ,פארשטייט זיך? און דאָ זעט לעוויטין ,װי איך
זיץ אן אומעטיקער ,א פארקימערטער ,האָט ער זיך אוסגע-
רעדט,..
איך ,װוידער ,האָב ניט געקאָנט באשליסן ...עס ווילט זיך יאָ בלײיבן
און עס ווילט זיך ניט בלײַבן .מײַסע-סאָטן קאָן טרעפן ,די נאכט זאָל
גראָד זייַן אן ;אָבכאָד*" און לעוויטין װעט באשטראָפּט װערן מיט עט-
לעכע מייעס ,צו װאָס זשע אויסשטעלן אים צו אזא געפאר?
 -לעמיי -- ,זאָג איך -- ,פארשאפן אייך אומרו? איך וועל בעסערגיין שלאָפן אין מײַן אייגענעם ,האָטעל* ,װעט זײַן רויִקער פאר ביידע
|
|
|
צדאָדים,
אזוי רוף איך זיך אָפּ ,און כאלעש ,מע זאָל מיך ווידער בעטן,
בא לעוויטינען אָבער איז די גוטע מינוט שוין פאָריבער .ער האָט
שוין ,קאָנטיק ,כאראָטע אפן גאנצן אייסעק .צו װאָס אינדערעמעסן טוג
אים קריכן מיט א געזונטן קאָפּ אין א קראנקן בעט? מאכט ער צו מיר
מיט א האלב מויל;
 -װוי דו פארשטייסט ,מײַן ליבער,און אז לעוויטין הייבט מיך אָן רופן ,מײַן ליבער" ,איז עס איינס
פון די ביידע :אָדער אים דאכט זיך ,אז איך קלײַב זיך בעטן בא אים א
גמילעסכעסעד ,אָדער ער וויל פון מיר סטאם פּאָטער װוערן,
|
נאָך אזא איידעלער אָנצוהערעניש טוט מען זיך אָן און מע גייט
01

אוועק .וויל מיך אָבער דאָס בעניאָכידל זייערס ניט אָפּלאָזן; :טאנצט ארום
מיר ,לאָזט ניט אָפּ מיינע הענט ,הענגט זיך מיר פּאַשעט אפן האלדז און
בעט ,פּעסטענדיק זיך;
 --זאָל דער דיאדיא דאוויד דאָ בלײַבן נעכ-טי-קן ,זאָל ערי.און דער מוטער ווילט זיך פארשאפן איר ליב קינד א נאכעס-רועך.
אגעוו ,איז זי נאָך א אגרינע" אין מאָסקװע און ווייסט ניט ,װי מע צי-
טערט דאָ פאר א טרייפן ייִד .קוקט זי אראָפּ מיט נאכעסדיקע אויגן אף
איר טײַער קינד און זאָגט צו מיר אזוי ווייך-פריינטלעך;
 -טאקע ,דאוויד ,בלייבט בא אונדז נעכטיקן .װוּהין װעט איר זיךאיצט ,נאָך האלבער נאכט ,שלעפּן .איך װועל אייך אויסבעטן דאָ אף דער
קאנאפּע .האָט קיין מוירע ניט ,איך על פאר אייך צוגרייטן א געלעגער
ניט ערגער ,וי איר האָט בא זיך אין דער היים .הא ,װאָס זאָגסטו ,באָ-
|
ריס?  ---האָט זי זיך א קער געטאָן צום מאן,
 -איך האָב דאָך עס שוין פריער געזאָגט --- ,רופט זיך אָפּ לעװויטיןוי פון יויצע-וועגן ,ניט איבעריק צופרידן ,װאָס דאָס װוײַב רעדט מיך
אזוי אײין ,איך זאָל דאָ בלייבן,

נאָר זי פארשטייט ניט זײַן דיפּלאָמאטיע און גיט א רוף:
 --מארוסיא! בעט אויס דעם יונגן בארין דאָ אף דער קאנאפע.איז דער יונגער ;בארין" געבליבן נעכטיקן,
ס'האָט געמוזט זײַן אזייגער צוויי ,האלב דרײַ באנאכט .איך בין נאָר-
װאָס אײַנגעשלאָפן .ערשט איך הער ,װוי דורכן שלאָף ,מע קלינגט .בין
איך די מינוט אופגעשפּרונגען ,װי מע װאָלט מיר אפן ווארעמען געלע-
גער א פּליוכע געטאָן אן עמער קאלט וואסער .דער קלונג ,פארשטייט
איר מיך ,איז מיר גוט באקאנט געװעף דאָס איז א באזונדער מין
קלונג  --א לאנגער ,א שארפער ,אן אומגעדולדיקער .מיט איין װאָרט,
א פּאַליצײישער קלונג ,א קלונג ,װאָס ,װאָס ...איך קאָן אײַך ניט אָפּמאָלן,
װאָס פאר א קלונג דאָס איז .איר װעט עס סײַװי ניט פארשטיין ,סיידן
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איר האָט אליין געלעבט אין מאָסקװע אָן רעכט .נאָר דאָס קאָן איך אייך
זאָגן :וי שטארק איך זאָל ניט שלאָפן ,וועט מיך אָט דער דאָזיקער קלונג
גלײַך אופוועקן ,אזוי בין איך בעטעווע דאפקע א שטארקער שלאָפּער,
איר קאָנט אפילע אין זעלביקן צימער לערנען זיך שפּילן פידל ,דירט
עס מיך ניט; איך שלאָף! נאָר זאָל אָבער א פּאַליצײיסקער א קלונג טאַן
באם טיר ,אזוי שפּרינג איך אוף ,וי א פײַערלעשער ,בייס ער דערהערט
דעם אליארעם-גלאָק .איך בין צוגעלאָפן צו לעוויטינס צימער און אָנגע-
קלאפּט אין טיר,
 --באָריס ,דו הערסט? -אוי ,וויי איז מיר!  --האָט די ערשטע זיך אופגעכאפּט די מאדאםלעוויטין -- .װאָס איז געשען?  ---פרעגט זי א דערשראַקענע.
 -שרעקט זיך ניט --- ,זאָג איך -- ,ראכיל איסאקאָוונע ,דאָס בין|
איך,,,
 -װאָס איז מיט אייך? װאָס איז געשען? פארװאָס שלאָפט איר ניט?פון דעם װײַבס רייד האָט לעוויטין זיך אויך אופגעכאפּט,
 -װאָס איז? װאָס טוט ער דאָ באם שלאָף-צימער?  --פרעגט ער אהאלב-שלאָפּנדיקער,
 -מיר דאכט ,אן אָבֿכאָד --- ,זאָג איך --- ,פּאַליצײ קלינגט,דערהערט ,פּאַליצײ* ,איז לעוויטין גלײַך אראָפּגעשפּרונגען פון בעט
און אריינגעלאָפן צו מיר אין עס-צימער .גלײַך נאָך אים איז ראכיל
איסאקאָוונא אין א כאלאט און אין שטעקשיך אף די באָרװעסע פיס צו"
געלאָפן צו דער טיר ,נאָר דערזען מיך אין איינע אונטערוועש ,האָט זי
א געשריי געטאָן /אײ! ,און צוריק פארהאקט די טיר,
לעוויטין ,אויך אין אונטערוועש ,האָט זיך געדרייט איבערן עס-צי-
מער ,א דערשראָקענער ,א צעטומלטער ,ניט וייניקער ,וי ער אליין
װאָלט געווען אָן רעכט,
 -אָט האָסטו דיר!  --האָט ער געטײַנעט -- .דאָס האָט מיר נאָךגעפעלט .כ'האָב אָבער געזאָגט ...כ'האָב געזאָגט ...אלץ זי ,אירע אופטו-
1203

עכצן;? :דאָ נעכטיקן!?  --האָט ער אױיסגעלאָזט דעם קאס צום וייב.
פּונקט וי זי  --ניט ער  --װאָלט די ערשטע מיך פארבעטן איבערנעכ-
הי
טיקן בא זיי די נאכט,
און מיר איז אפן הארצן  --איר קאָנט שוין אליין זיך פאָרשטעלן
ס'איז מיר ניט אזוי געגאנגען װעגן זיך  --מיילע ,מע װעט מיך
ארויסשיקן פון מאָסקווע ,על איך צוריק קומען -- ,וי וועגן לעוי-
סינען :דרי אָדער פינף הונדערט רובל שטראף איז ניט קיין קלייגי-
קײַט!
 -עפשער --- ,זאָג איך --- ,לאָזט זיך דאָ װאָס מאכן? װוער מאכט דאָאָבכאָדן אין אײַער אוטשאסטאָק  --אן אָקאָלאָדאָטשנער צי אליין דער

 פּריסטאוו? --מאכן? מיט די קנעפלעך פון זעקסטן אוטשאסטאָק וויל ער עפּעסמאכף! יענע זײַנען די ערשטע שוארצמייעניקעס אין שטאָט .ער װעט
בעדיי פארלירן אן אייגענעם פינף-און-צוואנציקער ,אבי באשטראָפן א
ייד מיט פינף הונדערט רובל,
|
 --עפשער  --זֹאָג איך --- ,קאָן איך זיך װוּ באהאלטן? -באהאלטן? איר ווילט זיך טאקע באהאלטן!  ---הייבט לעװויטין אָןמיטאמאָל צן ,אירצן" מיך --- .האָט קיין מוירע ניט ,פון זיי װעט איר
זיך ניט אויסבאהאלטן .איך קאָן שוין גוט די שווארצמייעניקעס ,שוין
ניט דאָס ערשטע מאָל קומען זיי צו מיר מיט נאכט-וויזיטן,
אין זײַן בליק איז אזויפיל בײיזקײַט ,קימאט סינע ,פּונקט װי איך
װאָלט עס איינגעלאדן די פּאָליצײי צו אים מיט א וויזיט אף דרײַ אזייגער
באנאכט .נאָר גלײַך נאָכדעם גיט ער זיך א כאפּ;
 --סיידן אין אלטאנקע איבערווארטן, -אין װאָסער אלטאנקע?  ---פרעג איך, -אין אלטאנקע ,װאָס אין סעדל .און מאך קיין שיעס ניט ,ווארףאף זיך ארוף מײַן פוטער און לויף אראָפּ דורך די הינטער-טרעפּ גלײַך
אין סעדל ארײיַן און ווארט איבער ,ביז זיי וועלן אוועקגיין,
 -פארגעס ניט צונעמען דאָס בעטגעוואנט און מײַנע זאכן פונדא-04

נען -- ,װאָרן איך אים פון מײַן זײַט --- ,זיי זאָלן זיך ניט אָנשטױסן ,אז
|
עמעצער איז דאָ געשלאָפן,
ארופגעװאָרפן אף זיך לעוויטינס פוטער ,בין איך ארױיסגעלאָפן דורך
דער הינטער-טיר ,און אין עטלעכע שפּרונג בין איך שוין געוען אין
אלטאנקע ,דאנקענדיק גאָט ,װאָס לעוויטין װעט צוליב מיר ניט דארפן
צאָלן קיין שטראף און טאקע װאָס איך אליין בין דאָ ניט ארײַג-
|
געפאלן,
בארויקט זיך א ביסל ,דערפיל איך ,אז די פיס ווערן מיר פארפרוירן,
די קאמאשן  ---דינע ,ארויסגעלאָפּן אָן קאלאָשן .דער שניי אין סעדל איז
א האלב ארשין טיף  ---קיין לעבעדיקער פוס טרעט דאָרטן ניט דעם
גאנצן ווינטער  --האָב איך אָנגענומען פולע שיך מיט שניי .און דאָ,
פארשטיי איך ,איז אן אייסעק ניט אף איין מינוט; דאָס הויז איז גרויס,
ייִדישע פאמיליעס װוינען דאָ ניט װײניק ,קאָן עס דויערן א שאָ צויי-
דרײַ ,ביז זיי וועלן אלעמען דורכנישטערן .און דאָ פיל איך  ---איך בלייב
אָן פיס .און כ'האָב מוירע ,איך זאָל זיך ניט פארקיל ,דער איקער,
דארפט איר וויסן ,איז האלטן די פיס ווארעם --- ,קלער איך :װאָס װועט
זײַן ,װעט זײַן .איך רוק זיך ארויס פון דער אלטאנקע ,קוק זיך ארום ,נעם
אָן אהויפן שניי ,דריק צונויף א שנײי-קײַלכל און גיב א װאָרף אין פענצ-
טער פון לעוויטינס דירע אפן צווייטן שטאָק ..עפנט זיך א פאָרטקע,
לעוויטין רוקט ארויס דעם קאָפּ און קוקט זיך ארום,
 --טסס! --- ...גיב איך א רוף -- .דאָס בין איך .ווארף מיר ארויסמיינע קאלאָשן ,װאָרעם איך בלייב אָן פיס,
 -גוט -- ,מאכט ער -- ,זי נאָר שטיל .זיי זײַנען איצט בא די װוי-גאָדסקיס,
| אין א מינוט ארום עפנט זיך װידער די פאָרטקע און עס פליט אין
טיפן שניי ארײַן פריִער איין קאלאָש ,דערנאָך דער צווייטער,
אויסגעטרייסלט דעם שניי פון די שיך און אָנגעטאָן די קאלאָשן ,האָב
איך גענומען דרייען זיך איבער דער קליינער אלטאנקע ,איך זאָל כאָטש
א ביסל דערווארעמען זיך .ערשט איך הער  --מע גייט! ס'הייסט ,ניט
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מע גייט ,נאָר מע לויפט! בין איך א טויטער געװאָרן .װאָרעם ווער קאָן
אהער גיין דרײַי אזייגער באנאכט ,אויב ניט פּאָליצײי? פארשטעק איך
זיך אין א ווינקל מיטן פּאָנעם צום ווענטל -- ,אשטייגער ,װי דאָס װאָלט
געהאָלפן ,מע זאָל מיך ניט דערזען --- ,און ווארט ,מע זאָל מיך שוין א
נעם טאָן פארן קאָלנער .ערשט עס גיט זיך האסטיק אן עפן די טיר און,
אָנשטאָט דעם באקאנטן נוסעך, :ה,יי דו ,קום נאָר ארויס!"  --דערהער
איך דאערשראָקענעם אויסגעשריל;
 --אוי ,מאמע!,מא-א-מע"  --ווייס איך דאָך גלײַך ,אז איך האָב צו טאָן מיט א
פרוי .װאָרעם א מאנצבל ,דארפט איר וויסן ,װעט ניט שרײַען ,מאמע",
א מאנצבל ,אז ער דערשרעקט זיך ,װעט ער א געשריי טאָן, :גוואלד",
,קאראול", ,שמא-ייסראָעל?  --װאָס איר ווילט װעט ער שרייען ,נאָר
ניט ,מאמע" .מאמע  --דאָס איז א װײַבערשער שרעק:אוס-
געשריי.
אויסגעקערט זיך מיטן פּאָנעם צו דער טיר ,האָב איך שוין א געשריי
געטאָן ;אוי!" ,ניט ;מאמע" ,פארשטייט זיך --- ,און האָב מער קיין װאָרט
ניט געקאַנט אויסריידן פון שרעק,
אין טיר פון דער אלטאנקע איז געשטאנען עפּעס א מאָדנע געשטאלט.
אונטן  ---ברייט און שווארץ ,אויבן  ---שפּיציק און װײַס ,אָטעמט שווער
און האסטיק ,קוים עס קאָן דעם אָטעם כאפּן,
אז דאָס איז ניט קיין פּאָליצײסקער ,האָב איך גלײַך געזען .און אז
ניט פּאָליצײ ,איז װאָס ,דאכט זיך ,האָב איך װאָס מוירע צו האָבן? פונ-
דעסטוועגן ,װועט איר מיר גלייבן ,האָבן מיר די ציינער אין מויל אויסגע-
קלאפּט דרויב ,וי א גוטער פּײַקלער אף זײַן פּייַקל,
בין איך דאָך פאָרט עפּעס א מאנצבל ,מאך איך זיך קוראזש און
פרעג:
 --ווער איז עס? -איך!  --ענטפערט די מאָדנע געשטאלט -- .און ווער זײַט איר?ענטפער איך ניט ,ווער איך בין ,און פרעג װידער:
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 -ווער איז דער ,איך"?ענטפערט מיר ניט די געשטאלט ,ער דער ,איך" איז ,און פרעגט;
 --איר זײַט א ייד? -אָט האָסטו דיר -- ,זאָג איך -- ,װער דען בין איך? ווען איךװאָלט ניט געווען קיין ייָד ,װאָלט איך אין אלטאנקע ניט געזעסן ,ס'הייסט
געזעסן װאָלט איך ,נאָר אין א זומערדיקן אָװנט ,ניט אין א מאָסקװער
פראָסט דרי אזייגער באנאכט,
איך גיי צו נעענטער און דערזע :א יונג מיידל אין א שווארץ קליידל,
מיט א וואטאָווער קאָלדרע אין א װײַסער ציך איבערן קאָפּ און אקסלען.
פון קאָלדרע ,וי פון א ראם ,טיילט זיך אויס א מאטעווע-בלאס ,באכיינט
פּאָנעם מיט א פּאָר שווארצע אויגן ,אין וועלכע עס טליעט נאָך די שרעק
פון דער ערשטער מינוט .צו דער זעלביקער צײַט שמייכלען זיי צו מיר
אזוי אומעטיק-צוטרוילעך :איך בין זיכער ,הייסט עס ,אז איר זײַט א
לײַטישער מענטש און מיט מיר װעט קיין בייז ניט געשען..
 -האָט קיין מוירע ניט --- ,זאָג איך --- ,איך בין ניט קיין גאזלעןאון ניט קיין פארברעכער ,כאָטש איך באהאלט זיך אינמיטן גאכט אין
פארשנייטע אלטאנקעס,
און דערצייל איר בעקיצער מײַן גאנצע קאָמיש-טראגישע גע-
שיכטע.
צעלאכט זי זיך מיט א שטיל אומעטיק געלעכטער,
 -זײַנען מיר ,הייסט עס ,ביידע העלדן פון איין און דער זעלביקערטראגיקאָמעדיע :ייִדן פארברעכער ...מײַן שװאָגער  --װיגאָדסקי פון
דער צוועלפטער דירע --- ,מײַן שװאָגער איז געפאלן אף דעם זעלבן
סייכל ,װאָס אײַער שוועסטערקינד .געהייסן מיר איבערווארטן דאָ אין
אלטאנקע ,ביז די אָבלאװע אין הויז וועט זיך ענדיקן,
קורץ און גוט ,מיר האָבן זיך בארויקט און זיך פאנאנדערגערעדט.
איך האָב איר דערציילט א ביסל וועגן זיך :ער און װאָס איך בין ,װי
איך קום אין מאָסקװע און ויָאזוי איך לעב דאָ ,װעגן מײַנע פלענער
אף דער צוקונפט .זי ,פון איר זײַט ,האָט מיר אויסדערציילט איר גאנצש
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ביאָגראפיע .מע רופט זי סאָניע .אליין איז זי פון וויטעבסק ,פאָריקן יאָר
געענדיקט גימנאזיע ,געטרוימט וועגן אָנקומען אף מעדיצינישע קורסן,
ניט אײַנגעגעבן זיך :פּראָצענט-נאָרמע ...:האָט זי באשלאָסן דערװײַל אָנ-
קומען לערנען זיך אף ציינדאָקטערשע קורסן ,געקליבן זיך שוין פאָרן
קיין ווארשע ,אָדער קיין יוריעוו  ---דאָרטן איז פאר ייִדישע סטודענטן
גרינגער אָנצוקומען --- ,פּלוצעם איז געשטאָרבן די מוטער .האָט די
שוועסטער  --מאדאם װױיגאָדסקע איז איר לײַבלעכע שוועסטער -- ,האָט
די שוועסטער געהאלטן אין איין שרײיבן :קום צו פאָרן און קום צו פאָרן,
וועסט זיך א ביסל צעשטרייען ,קומען צו-זיך ,דערנאָך װועסטו פאָרן זיך
לערנען .נו ,איז זי געקומען .נעכטן געװאָרן א װאָך ,אז זי איז דאָ .ערשט
הייַנט באנאכט  --אן אָבכאָד! האָט דער שוועסטערס מאן ,װיגאָדסקי,
גיך ארויסגעשיקט זי אהער אין סעדל איבערווארטן אין אלטאנקע .פּאָלי-
ציי האָט שוין געקלונגען אין פּאראדנעם אריינגאנג ,האָט זי ניט באוויזן
ארויסצוגיין אין קאָרידאָר און אָנטאָן דעם מאנטל .קוים ארופגעכאפּט
אף זיך א קאָלדרע און ארויסגעלאָפן דורך דער הינטער-טיר אהער ,אין
סעדל,
אזוי האָבן מיר זיך פרידלעך געשמועסט א שאָ און עפשער מער .מיר
האָבן גאָר ניט באמערקט ,וי די צײַט לויפט.
ווען די אָבלאװע אף ,טרייפע ייִדן* האָט זיך פארענדיקט און לעוויטין
איז אראָפּ מיך רופן צוריק אין שטוב ארײין ,און װיגאָדסקי איז אויך
געקומען נאָך זײַן שוועגערן ,האָבן זיי ,אף אונדז קוקנדיק ,זיך ביידע
|
צעלאכט,
 -קוקט נאָר אָן דאָס פּאָרל --- ,האָט לעוויטין געשפּאסט -- ,זיצןאון װאָרקען ,וי די טײַבעלעך.
 -איך האָף ,אז דאָס איז ניט אײַער לעצטע באגעגעניש -- ,האָט 1פון דער אלגעמיינער צאָל אָנקומענדיקע אין די הויכשולן האָט מען באם
צאריזם ייִדן אַנגענומען בלויז פינף פּראַצענט ,אין די הויפּט-שטעט  --דרי פּראָצענט.
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װיגאָדסקי פון זײַן זײַט שפּאסיק צונעגעבן --- .לאָמיר זיי ווינטשן װײי"-
טערדיקע באגעגענישן ,נאָר אונטער בעסערע אומשטענדן.
װױיגאָדסקיס ווערטער זיינען געווען װי א נעוויעס .זיבן יאָר שפּעטער
האָבן מיר ווידעראמאָל זיך באגעגנט .דאָס מאָל אין לאָנדאָן.
פּונקט אזוי װוי איך ,האָט סאָניע ניס געקאָנט געפינען פאר זיך קיין
אָרט אונטער דער זון אין צארישן פאָטערלאנד ,איז זי געצװוּנגען געווען
אין פרעמדע
און ברויט
זיך קענטעניש
זוכן פאר
צו פאָרן
לענדער.
איצטיקע באגעגעניש אונדזערע איז געווען לענגער ,וי די ערשטע
אין דער פראָסטיקער נאכט אין אלטאנקע :זי האָט געדויערט קימאט א
האלבן יאָרהונדערט,...
1956--2

א זיכערע דירע

ין איינעם א שפּעט-הארבסטיקן פרי-
מאָרגן שטעלט מיך אָפּ אפן הויף מי-
כיי ,און ווארפנדיק א בליק ארום זיך
צו באװאָרענען ,אז קיין זיַטיקע זיי-
 5נען דאָ ניט פאראן ,האָט ער זיך אָנ-
געשפארט אפן שטעקן פון בעזעם ,פארוקט די צוייטע האנט
אין די פּאטלעס אף דער פּאָטיליִצע און ,װי קווענקלענדיק זיך ,א זאָג
געטאָן:
 -טאק שטאָ ,מילײַ ,איך רעכן ,אז איר דארפט אף א געוויסער צײַטאריבערקלײיבן זיך אף אן אנדער קווארטיר,
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אייערנעכטן באנאכט האָבן זשאנדארן ארעסטירט דעם לאנגהאָריקן
פון נומער  ,11אָט דעם ,װאָס דינט אין זעמסקע אופּראװע ,און האָבן
איבערגעלאָזן בא אים אין דירע א ,זאסאדע" -- ,פארטרויט מיר מי"
כיי --- .װוער עס קומט אהין צו גיין  ---צאפּ! און איינער א ציווילער --
;אויך פון זייערע לײַט מינאסטאם?  --פרעגט אים ,מיכייען .,קעסיידער
אויס װעגן יעדערן אין הױז ,באזונדערס װעגן די יונגע מענטשן
ווער זיי זײַנען ,מיט װאָס באשעפטיקט זיך דער און מיט װאָס יענער,
צי זײַנען זי געגאנגען צו דעם לאנגהאָריקן ,צי האָט מיכיי ניט בא-
מערקט עפּעס אזוינס ,די כאָלערע ווייסט זיי װאָס זיי ווילן! ..און ער,
מיכיי ,האָט מוירע ,די זשאנדארן צי די שטאָטישע פּאָליצײ ; ---די כאָ-
לערע ווייסט זיי!?  ---זאָל אומגעריכט ניט מאכן אן אָבכאָד איבערן גאנצן
הויז, .זיי וועלן אפילע דעם אוריאדניק פריִער ניט געבן צו וויסן" ,און
בא אים אין הויז װוֹינען דאָך אזויפיל ניט צוגעשריבענע ייִדף דעמלט
וועט ער ,מיכיי ,כאפּן דעם עמעטן פּסאק .אזוי ,אז ס'איז בעסער ,איך זאָל
נאָך הײַנט אריבערקלײיבן זיך פונדאנען ,ביז סוועט פאָריבער דער
יי
טומל,
 -איך האָב אלע אײַערע שוין געװאָרנט --- .האָט ער פארענדיקט,באדויערנדיק ,װאָס איבער עפּעס א לאנגהאָריקן פארלירט ער אזא זי-
כערע האכנאָסע --- .די אנדערע װאָך קאָנט איר צוריק ארײינפאָרן צו
|
מיר .א זיכערע זאך!
װאָס פאר א כיילעק ער האָט מיט זײַן אָנזאָג מיר אײַנגעטײילט--- ,
וועגן דעם האָט מיכיי ניט פארטראכט זיך.,
באלאָנים צו פארדינגען א צימער אָדער א ווינקל א ייִדן אָן װוינרעכט
זײַנען קיין סאך ניטאָ אין מאָסקװע ,און די ,װאָס באשליסן זיך שוין אף
אזא ,קרימינאל" ,דרוקן וועגן דעם אויך ניט קיין מעלדונגען אין די
צײַטונגען .הײַנט גיי געפין פאר זיך א ווינקל  --און טאקע הײַנט! ---
אין דער גרויסער פרעמדער שטאָט!
איין נאכט ,די צווייטע קאָן מען איבערנעכטיקן אף די װאָקואלן 
אָדער אין א נאכט-שענק פאר איזװאָזטשיקעס .אי דאָס איז עס ריי-
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בןאגאזש ווארפט זיך אין די אויגן דעם באן-
קאליש :א פּאסאזשיר אָ
זשאנדארם אפן װאָקזאל ,און אים קאָן זיך פארגלוסטן באקענען זיך מיט
מיר נעענטער ,פאָדערן דאָקומענטן .מײַן אינטעליגענטישער אויסזען װעט
זיך באזונדערס ווארפן אין די אויגן צװישן דעם שטענדיקן אוילעם פון
א נאכטישענק פאר איזוואזטשיקעס און קאָן ארויסרופן א כשאד בא
די ;,שמעקער" ,װאָס דרייען זיך דאָרט ארום .װאָס זשע טוט מען? װוּ
|
|
נעכטיקט מען שוין הײַנטיקע נאכט? 
איבערקלייבנדיק אין זיקאָרן אלע מײַנע באקאנטע ,וועלכע האָבן מיר
געקאָנט נוציק זײַן אין דעם פּראט ,האָב איך ,אומגעריכט ,זיך דערמאָנט
אָן מײַן בען-איר הירש פּאלטשיק אָדער ,וי ער האָט זיך אליין רעקאָ-
מענדירט :גריגאָרי מיראָנאָװויטש פּאלטשיק  --בירזשע-מעקלער,
| = אייגנטלעך ,איז הירש פּאלטשיק ניט געווען צווישן מיינע באקאנטע.
פּאלטשיק איז געווען א מענטש שוין אין די מיטעלע יאָרן און האָט,
פארשטייט זיך ,ניט געקאָנט זײַן מײַן כאווער .נאָר איך האָב געקענט
גריגאָרי מיראָנאָװיטשן ,און גריגאָרי מיראָנאָװיטש האָט מיך געקענט,
ריכטיקער ,ער האָט געקענט מײַן טאטן און געװוּסט ,ווער איך בין.
ווען הירש פּאלטשיק פלעגט איין מאָל אין יאָר אָדער נאָך זעלטענער
אראָפּקומען צו זײַן פאמיליע אין אונדזער שטאָט ,פלעגט ער קעסיידער
דערציילן וועגן זיך ניסים:-װעניפלאָעס :אָט קומט ער פון קיעו ,אָט
פון כארקאָוו ,אָט איז ער געווען אין פּעטערבורג ,אָט אין פּאָרט-ארטור,
אין ריגע ...ווער רעדט ,בא אונדז אין מאָסקװע" ,איז ער דאָך װוי בא זיך
ער וויל
פל
ועסי --
ורמ
אין דער חיים .קרעדיט בא די גרעסטע מאָסקווער פי
אליין .,און אלץ ,אָפן? ,אָן א װעקסל,, .מײַן װאָרט איז אזוי גוט װי א
וועקס?? ,,,איר ווילט א טויווע אין באנק? ביטע! בעט אים ,װועט ער
עס מאכן, .מײַן נאָמען איז מײַן קאפּיטאל בא אונדז אין מאָסקװע"--- -.
האָט פּאלטשיק פארזיכערט .פּראװואָזשיטעלסטװאָ?  --א געלעכטער,
כ'לעבן! אז מיט די פּריסטאווס פון אלע אוטשאסטאָקן איז ער אױיס-
געבונדן .מע קאָן זאָגן ,גופע דער מאָסקװער גראדאָנאטשאלניק האָט גע-
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הערט פון גריגאָרי מיראָנאָװויטשן ,איז װאָס איז שײיעך פאר אים פרא-
|
װאָזשיטעלסטװאָ?  ---א שפּייז
דער אוילעם הערט און שמייכלט :דאָס קנאפּ ראכוועסדיק לעבן פון
פּאלטשיקס פאמיליע דאָ און זײַן אייגן אויסזען האָבן ניט איידעס גע"
זאָגט וועגן די גליקן ,װאָס ער מאכט ,בא אונדז אין מאָסקװע" .נאָר
אין דער אויעזדנער שטאָט ,װאָס איז געלעגן העכער הונדערט װיאָרסט
פון דער נאָענטסטער באן-סטאנציע ,איז מען גערן געווען צו הערן וועגן
דעם, ,װאָס הערט זיך עפּעס אף דער גרויסער וועלט" ,מעג אפילע די
גרעסטע העלפט דערפון זײַן אויסגעטראכט,
פּאלטשיק דארף וויסן ,װוּ א בעספּראוונער ייִד קאָן געפינען פאר זיך
א ווינקל ,בא אונדז אין מאָסקװע" -- ,האָב איך א טראכט געטאָן,
אָבער װוּ געפינט מען פּאלטשיקן? פאר דער גאנצער צײַט ,װאָס איך
בין אין מאָסקװע ,האָב איך אים קיין איין מאָל ניט באגעגנט .מײיַנע
באקאנטע האָבן אפילע די פאמיליע פּאלטשיק קײנמאָל ניט געהערט .איך
האָב זיך דערמאָנט ,אז פּאלטשיק פלעגט זיך בארימען ,אז ער איז א גאו-
צער מאכער אף דער מאָסקווער בירזשע ,בין איך אװעק זוכן אים אף
|
דער בירזשע,
צו דער נידעריקער כמורער געבײַדע פון דער בירזשע אף אילינקע.
זײַנען צוגעפאָרן אף פּייַערדיקע ריסאקעס גראָב-בײַכיקע ,רויט-פּענעמ-
דיקע סאָכרים אין געווענטענע טשויקעס און אין קארטוזן .עס זיינען
קעסיידער אריין און ארויס פון דער בירזשע אײראָפּעיש-געקלײידטע
הײַנטװעלטיקע יונגע סאָכרים ,באנקירן ,רירעוודיקע בירזשע-מעקלערס,
ספּעקוליאנטן ,טאָטערן אין נידעריקע קאראקולנע היטלען ,אזיאטישע
סאָכרים אין טיובעטייקעס ,קאווקאזער מיט זילבער "געפאסטע קינזשאלן
הינטער די גארטלען,
אף דעם פּלאץ ,אפן טראָטואר און אף די טרעפּ פון דער בירזשע
האָבן זיך ארומגעדרייט בירזשע-האָזן ,קליינע סאָכרימלעך ,פּארשוינען
פון אומבאװוּסטער באשעפטיקונג ,װאָס האָבן ניט קיין צוטריט אינווייגיק,
אומעטום זײַנען געשטאנען קופּקעלעך און לעבהאפטיק גערעדט ועגן
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אקציעס ,ווערט-פּאפּירן ,פּרײַון אף אלערליי סכוירעס און פּראָדוקטן,
|
ס/האָט געהודזשעט ,וי אין א בינשטאָק,
איך בין אומגעגאנגען פון איין קופּקע צו דער צוייטער ,איינגע-
קוקט זיך אין די פּענעמער  --פּאלטשיקן איז ניט געווען צו זען.
איך האָב זיך שוין געקליבן אוועקצוגיין ,ווען איך האָב אים דערזען
אינעם דערביייקן געסל ,לעבן דער בירזשע .ער איז געשטאנען מיט א
צווייטן פּארשוין און ,האלטנדיק יענעם פארן קנעפּל פונעם מאנטל ,וועגן
|
עפּעס שטארק אײינגעטייַנעט מיט אים,
אין זײַן ענגן ,שטארק-אָפּגעניצטן מאנטל און אָפּגעטראָגענע שיך,
מיט זײַן אָפּנעצערט פּאָנעם און אומרויקע אויגן איז ער גאָר ניט ענלעך
געווען אף דעם האָפערדיקן גריגאָרי מיראָנאָװיטש פּאלטשיק ,װאָס
פלעגט בא אונדז אין שטאָט זיך האלטן מיט גרויס ווירדע און אזוי ברייט
דערציילן וועגן דעם אָרֹט ,װאָס ער פארנעמט ,און וועגן דעם קאָװעד,
װאָס מע גיט אים אָפּ ;בא אונדז אין מאָסקװע".
אָפּווארטנדיק ,ביז ער האָט אָפּגעלאָזט דאָס קנעפּל פון זײַן מיט-
שפּרעכער ,בין איך צוגעגאנגען צו פּאלטשיקן און באגריסט זיך מיט אים,
ער האָט אומרויק ,קימאט דערשראָקן אײַנגעקוקט זיך אין מיר און

אומזיכער א פרעג געטאָף

:

/

 -כאים װענדראָווסקיס זון ,אויב איך האָב קיין טאָעס ניט? װאָסטוט איר עפּעס בא אונדז אין מאָסקװע? א סטודענט ,מינאסטאם,
 --דערװײַל נאָך ניט .איך האָף צו ווערן מיט דער צײַט, -איז װאָס זשע? וויבאלד איר זײַט אף דער בירזשע ,מינאסטאםמאכט איר דאָך עפּעס געשעפט .עפשער קויפט איר אָדער פארקויפט
װאָס? װאָס אינטערעסירט אייך? איך האָב פאר אײַך א ראטשל זײַד --
א ווילדע מעציע! אויב איר האָט א ביסל מעזומען ,קאָנט איר עס האָבן
האלב אומזיסט,
באמערקנדיק ,אז מיינע אויגן בלאָנדזשען איבער זײַן גאָר היפּש
אָפּגעטראָגענעם הוילעך ,האָט ער א זאָג געטאָן:
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*2

 -טשאָרט װאָזמי! אינדערפרי איז געווען גאנץ ווארעם .דעם פוטערניט אָנגעטאָן ,װײַזט זיך ארויס ,א ביטערע קעלט ...איז װאָס זשע קויפט
איר ,גאָספּאָדין װענדראָווסקי? איך זאָג אײַך ,איך האָב פאר אײַך א
|

מעציע.

 -די גרעסטע מעציע ,גריגאָרי מיראָניטש ,װאָלט פאר מיר איצטגעווען א צימער צי כאָטש א ווינקל -- ,ענטפער איך מיט א קרוֹמען
|
שמייבל,
וויבאלד איך קויף און פארקויף גאָרנישט ,האָט פּאלטשיק פארלאָרן
צו מיר דעם גאנצן איגנטערעס,
אויסהערנדיק מײַן טרויעריקע געשיכטע ,האָט ער קימאט גלײַכגיל-
טיק אויסגעצויגן;
 -אַדאָט װאָדאָס! מיר איז עס באקאנט ..נו ,מע װעט דארפן אטראכט טאָן וועגן דעם; אופזוכן פאר אײַך עפּעס פּאסנדיקס ,נאָכפרעגן
זיך בא באקאנטע.
 -יאָ ,אָבער איך האָב דאָך שוין הײַנט ניט װוּ איבערצונעכטיקן-- ,בין איך צוגעשטאנען צו אים,
 -דאָס ,זעט איר ,איז פּאס-קוד"נע!  --האָט פּאלטשיק ,קנייטשנדיקדעם שטערן ,געצויגן,
וי ניט אָנגענעם ס'איז מיר געווען ,האָב איך זיך געמאכט הארץ
און א פרעג געטאָן:
| --עפשער קאָן איך דערװײַל בא אײַך איבערנעכטיקן א נאכט?
פּאלטשיק האָט זיך ניט געײַלט מיט קיין ענטפער,
 -עפשער קוועטשט אײַך ,גריגאָרי מיראָנאָװויטש ,װאָס בא אײַך איזענגלעך אָדער ניט איבעריקס באקוועם ,איז זאָל עס אײַך ניט ארן .פאר
מיר שטייט איצט די פראגע :װוּ שטופּט מען איבער א נאכט ,די צווייטע,
ביז כ'וועל געפינען א צימערל אָדער א ווינקל .און איך ווֹעל באצאָלן..
 -ענגשאפט ,באקװועמלעכקייטן  --דאָס אין בלאָטע!  --האָט פּאל-טשיק א מאך געטאָן מיט דער האנט ,וי ער װאָלט אָפּנעשארט פון זיך
אזעלכע קלײגיקײַטן -- .בא אונדז אין מאָסקװע ,דארפט איר וויסן ,װוינט
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א ייָד אָן פּראוועס ניט װוּ ער וויל ,נאָר װוּ ער קאָן .איר קאָנט האָבן צען
טויזנט קערבלעך א כוידעש האכנאָסע  --און וואלגערן זיך ערגעץ אין
ואוינקל בא א שיקערן שוסטער ...בא מיר ...בא מיר -- ,ער האָט א
רעגע געטראכט -- .איך װעל אײַך זאָגן דעם עמעס ,די מײַסע דערפון .
איז אזא :דאָס ,װאָס בא מיר איז ענגלעך ,בין איך אײַך מויכל .מע װאָלט
זיך שוין ווי-ניט-איז אן אייצע געגעבן; מע קאָן דאָך אײַך ניט לאָזן
נעכטיקן אפן גאס! נאָר װאָס דען ,עס ווענדט זיך ,אין װאָס פאר א מאצעוו
מיר װעלן טרעפן דעם באלעבאָס פון מײיַין דירע .װעלן מיר אים טרעפן
רעכט פארסנאָסקעט ,װועלן מיר בא אים אלץ פּױעלן .טרעפן מיר אים
אָבער ניכטער ,איז גלײַכער ניט װײַזן זיך אים אף די אויגן .ווען ער איז
ניכטער ,מײַד איך אליין אים אויס .א ניכטערער איז ער בייז ,װוי דער
טײַװל ,מער װי ,אובירײַסא אטסעדעווא" הערט איר פון אים דעמלט
ניט .ער וויל ניט ,שרײַט ער ,גיין אף דרײַ כאדאָשים אין ארעסט צוליב
א ייִדליאק,
צווישן וואנדערן א הארבסטיקע נאכט איבער די גאסן און דער מעג-
לעכקײַט צו געפינען פּאלטשיקס באלעבאָס אין א געהעריקער שטימונג,
האָב איך אויסגעקליבן דאָס לעצטע,
| ---מיילע ,װאָס האָבן מיר װאָס אָנצוּווערן? לאָמיר פּרוּוון ,עפשער
וועלן מיר ,אף מײַן מאזל( ,געפינען אים אונטער דעם געהעריקן גראדוס,
 -יאָ ,דאָס טרעפט בא אים מער וי אָפט --- ,האָט פּאלטשיק מיךָ ,מיר וועלן זיך טרעפן אפן זעלביקן אָרט .קומט אהער
ז.א---
ליסט
אטרי
גע
פּונקט פינף אזייגער פארנאכט ,וועלן מיר צוזאמען פאָרן צו מיר אהיים,
 -גוט ,איר װעט אף מיר ניט דארפן ווארטן,איבער לוביאנקע ,סרעטענקע ,דורך סוכארעווסקער פּלאץ ,איבער
דער װיאָרסטן-לאנגער מעשטשאנסקע ,איבער יאראָסלאווסקער שאָסײ
זײַנען מיר העכער א שאָ געפאָרן ,ביז מיר זײַנען געקומען צו דער לאנ-
גער-לאנגער,

ברייטער

און

שמוציקער
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גאס,

|

װאָס

פירט

צום

דאָרף

26-4

אלעקסייעווסקאָיע  --איצט א פאָרשטאָט פון מאָסקוע ,איינגע"
שלאָסן אין די גרענעצן פון דער שטאָט .א מינוט צוואנציק זײַנען מיר
געגאנגען איבער ניט-ברוקירטע ,אין שיטערע בלאָטעס זינקענדיקע,
גאסן ,פארבויט מיט קליינע ,אײנשטאָקיקע הילצערנע הײַזלעך ,פארביי
געקאלכטע און ניט-געקאלכטע פּארקאנעס ,איבער לײידיקע פּלעצער,
דורך די מיט קעראָסין-לאָמפּן באלויכטענע פענצטער האָט מען געקאַנט
זע דאָ א שוסטער ,װאָס איז געזעסן אף א נידעריק בענקעלע און
ארײיַנגעשלאָגן טשוועקלעך אין א זױל; דאָ א שנײַדער אף א טיש ,די
פיס אונטער זיך; פון ערגעץ האָט זיך געהערט דאָס זעגן פון א זעג ,דאָס
גרילצן פון א פײַל און אײיזן .אף אלץ ארום איז געלעגן א שטעמפּל פון
שווערער פּראצע ,פון אָרעמקײַט און שמוץ ,פון פארװאָרלאָזטקײַט און
דערשלאָגנקײַט .עס האָט זיך קוים געגלייבט ,אז בעסאכאקל איין שאָ
רײַזע פונדאנען ליגט א גרויסע ,רײַכע שטאָט מיט באלויכטענע גאסן,
מיט שיינע הײיזער ,מיט שוי-פענצטער פון מאגאזינען ,װאָס ברעכן זיך
פון קאָלטוּוו ,מיט עלעגאנט-געקליידטע מענטשן  --מונטערע ,פריילעכע,
וי יעדער טאָג װאָלט פאר זיי געווען יאָמטעװ,
 -אפּאָנעם ,אז קיין מאָראָזאָווס און קיין פּאָליאקאָװס? וווינען דאָ|
ניט -- ,האָב איך באמערקט.
פּאלטשיק האָט אף א מינוט פארגעסן ,װאָס פאר א גרויס אָרט ער
פארנעמט ,בא אונדז אין מאָסקװע? ,און האָט טמימעסדיק געענטפערט;
 --אפּאָנעם ,אז ניט .גאנץ אלעקסייעווסקאַיע ארבעט אף דער שטאָט,קליינע קוסטארן .איך און נאָך עטלעכע יידן ,װאָס װווינען דאָ גיט קיין
צוגעשריבענע ,זײַנען ,מישטיינסגעזאָגט ,די איינציקע סאָכרים פון דער
גאנצער געגנט,
אָפּגײענדיק נאָך א שטיקל וועג איבער דער שיטערער בלאָטע ,האָט
פּאלטשיק א כאפּ געטאָן מיך פארן ארבל,
 1מאָראָזאָװ
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 --באװוּסטע

מאָסקװער מילאַנערן

 -איר הערט?!  --האָט ער צופרידן א זאָג געטאָן -- .איר האָט גוט|
געטראָפן :ער איז פארטיק!
 -ווער איז פארטיק?  ---האָב איך געפרעגט, -דער באַלעבאָס מײַנער ,ווען ער האלט שוין בא אָט דעם דאָזיקן|
לידל ,איז ער שוין פול ביז צום האלדז,
פון דער פינצטער האָט זיך געטראָגן א הייזעריקע ,שיקער-אומעטיקע
שטימע:
,קא-געזדא

יא בי? סוא-באַדדע-נאי

מא-ל-טשיק,

ניע זע-נאל יא גאַדריא אי נו"זשע-די"..
 -דאָס זינגט מײַן באלעבאָס -- ,האָט פּאלטשיק דערקלערט-- .איצט װעלן מיר בא אים אלץ פּױיעלן ..אָט זײַנען מיר שוין אין דער
היים .פּאמעלעך ,וי איר גייט דאָ אין דער פינצטער .דאָ איז א הויכע
שוועל .בייגט אײַן א ביסל דעם קאָפּ .די טיר איז נידעריק ...לאָזט מיך,
|
איר וועט אין דער פינצטער ניט אָנטאפּן די קליאמקע.
אריבערגעטראָטן די הויכע שוועל ,האָב איך ניט װוילנדיק א כאפּ גע-
טאָן זיך פאר דער נאָז :געמישטע רייכעס פון זויערע קרויט ,רויען לע-
דער ,שווייס ,איבערגעברענטן בראנפן און איבערגעפּריעט בעטגעוואנט
האָט מיר א שלאָג געטאָן אין פּאָנעם און ארויסגערופן א ניטגוטקײַט,
אין שטיבל איז געווען אָנגערײיכערט און הייס ,װי אין א באָד .בא א
לאנגן טיש זיַנען געזעסן צוויי לערן-ייַנגלעך און עטלעכע געזעלן און
בא דער שייַן פון א קעראָסין-לאָמפּ גענייט היטלען .אפן שיקערן בא-
לעבאָס האָבן זיי זיך אפילע ניט אומגעקוקט .אפּאָנעם ,שוין געװוינט
געווען צו אזעלכע זאכן,
דער באלעבאָס  --א קליינגעוויקסיק ,דאר מענטשל מיט א בלייך
פּאָנעם ,ארומגעוואקסן מיט אן אומגעלומפּערט רויט-גרוילעך בערדל,
מיט צעפּודלטע האָר ,װאָס זײַנען אים געפאלן אפן פארשוויצטן שטערן,
איז געשטאנען אינמיטן שטוב און ,אופרײיסנדיק דאָס מויל ביז צו די
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סאמע אויערן ,מיט א טרויעריק-וויינענדיק קאָל געזונגען איין און דאָס
זעלביקע לידל ,איבערכאזערנדיק דעם ערשטן פערז אָן אופהער.
מיד געװאָרן זינגענדיק ,האָט ער גענומען טאנצן מיט די באָרװעסע
פיס איבערן שמוציקן קלעפּיקן דיל .דאָס מעשענע ציילעמל אפן פאר-
שמאָדערטן בענדל איז בײיסמײַיסע אונטערגעשפּרונגען אף זײַן רויטהאָ-
ריקער צעכראסטעטער ברוסט ,וי דאָס ציילעמל װאָלט זיך באטײיליקט
אין טאנץ,
פּאלטשיק האָט א צופרידענער געקוקט אף זײַן אופגעראמטן באלע-
באָס .איך בין געשטאנען הינטער אים ,אלע װײַלע געכאפּט זיך פאר דער
נאָז און ,ניט ווילנדיק ,הינטערוויילעכס ,גערוקט זיך צו דער טיר,
 --װוּהין רוקט איר זיך?  ---האָט פּאלטשיק שמייכלענדיק מיך אָפּגע-שטעלט,
 -אָט דאָ װווינט איר עס?  --האָב איך געענטפערט מיט א פראגע,פּאלטשיק האָט ,אפּאָנעם ,דערפילט אין מײַן פראגע עפּעס מער וי
כידעש און ,א װײַז געבנדיק אף דעם פאניר-ווענטל ,װאָס האָט צעטיילט
דעם צימער אף צוויי העלפטן ,האָט ער מיט בײַסיקער איראָניע געענט-
פערט;

 -יאָ ,אָט דאָ ,אין דעם פּאלאץ ,הינטער דער פּרעכטיקער מארמאָר"וואנט װווינען מיר טאקע ..,.און איר ,מײַן עקסעלענץ ,װעט דאנקען גאָט,
ווען איר וועט קאָנען טיילן מיט מיר מײַנע אפּארטאמענטן,
 --היי ,ווער רעדט עס דאָרטן?  --האָט דער באלעבאָס קויט בא-וועגט מיט דער צונג ,איינקוקנדיק זיך אין אונדז מיט זײַנע קורצזיכטיקע
פארלאָפענע אויגן.
די געזעלן באם טיש האָבן זיך געשטיקט פון איינגעהאלטענעם גע-
|
לעכטער,
 --וודווער איז דאָר-טן ,טשאָרט װאָזמי? װוּ זײַנען מײַנע ברילן? -אף דער נאָז ,איוואן מיכײַלאָװויטש ,אפן סאמע שפּיץ --- ,רופטזיך אָפּ פּאלטשיק האָפערדיק ,מײַסע גוטער-ברודער,
 -אך ,פּאָדילידיע! אף דער נאָז זאָגסטו?219

און ,ארופרוקנדיק די ברילן העכער אפן שטערן ,האָט ער זיך גוט
איַנגעקוקט אין אונדז און דערפרייט זיך;
 -אדא ,גריגאָרי מיראָניטש! ..נאשע ואם ס קי-קיסטאָטשקאָי!.װאָס מאכסטו עפּעס גוטס? לאָמיר אָקאָרשט אויסטרינקען.
 -מירן אויסטרינקען ,מירן אויסטרינקען ,מיכאליטש .װי דען? --האָט פּאלטשיק געיילט זיך מאסקים צו זײַן,
 -און װאָס איז דאָס פאר א פרוכט?  --האָט מיכאליטש ,טײַטלענדיק|
אף מיר מיטן פינגער ,געפרעגט,
 -דאָס איז מיינער א פריינט ,איוואן מיכאליטש ,פון אונדזערי-קע --- ,האָט פּאלטשיק ,קלאפּנדיק מיך איבערן אקסל ,פאָרגעשטעלט מיך
פאר זײַן באלעבאָס --- .ער װויל היינט איבערנעכטיקן בא מיר,
 -איאדא ,..פון אײעריקע? איך פארשטיי ..גוט ..זאָל ער דאָבלײַבן ...זאָל ער דאָ זײַן ,וויפל דאָס הארץ גלוסט ...איוואן מיכאליטש
װועט ניט ארויסגעבן .:נו ,נעשאָמע מײַנע ,לאָמיר אויסטרינקען ...ביזן
דעק...
אין צען מינוט ארום איז איוואן מיכאליטש מיט דער נאסער באָרד
שוין געקראָכן צו מיר קושן זיך ,גערופן מיך ;בראטיעץ" און ,דרוג
ליובעזני" ,געקלאפּט זיך איבער דער צעכראסטעטער ברוסט ,געשװאָרן,
אז ער מעג אפילע אין אָסטראָג פארפוילט װערן ,װעט ער זײַנע פריינט
ניט ארויסגעבן,
 --פּאָטאָמו  ---ליובליו וואשעוואָ בראטא .איר זײַט גוטע כעוורע-לײַט --- ..האָט ער ,האלטנדיק איין האנט אף מײַן אקסל און די צווייטע
ארום פּאלטשיקס האלדז ,דערקלערט זיך אונדז ביידן אין ליבע.

ווען מיר זײַנען אפן צווייטן פרימאָרגן ארויס פון הינטערן פאניר-
ווענטל ,איז איוואן מיכאליטש געזעסן באם טיש ,דעם קאָפּ אָנגעשפּארט
אף דער האנט .זײַן פּאָנעם איז געווען אָנגעדראָלן ,און דער בליק ,װאָס
ער האָט אף אונדז געװאָרפן -- ,אומפרייַנטלעך און בייז,
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פּאלטשיק האָט מיך שנעל צוריק א שטויס אריין געגעבן הינטערן
|
ווענטל,
 --ווארט א װײַלינקע,גלייך האָב איך דערהערט זײַן כניפעדיק קאָל;
 --אָפּאָכמעליטסיא בי ,איוואן מיכאליטש ..,וואסקא! נא ,לויף נאָראריבער און ברענג א האלב פלעשלו זיבן-און-פופציקער ,שנעלער.,
|
וואסקא!
 -אן אלטע און זיכערע סגולע -- ,האָט פּאלטשיק מיר דערקלערט,וי נאָר מיר זײַנען ארויס אין גאס --- .איצט קאָנט איר בא מיר וװוינען,
ביז איר וועט געפינען עפּעס בעסערס,
איך בין געבליבן װווינען מיט פּאלטשיקן אין זײַן פּאלאץ הינטער
דער ,מ,ארמאָר-וואנט",
א רויקע און זיכערע דירע...
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א לאקיי

ורך באקאנטע און דורך באקאנטע פון בא-
קאנטע ,דורך פארשיידענע גאנגען און פּראָ-
טעקציעס איז מײַן שוװעסטערקינד באָריס
לעוויטינען ענדלעך געלונגען אײַנצואָרדענען
מיך אף א שטעלע .און נאָך װאָס פאר א
שטעלע! אזא ,װאָס גיט מיר רעכט צו װווינען אין מאָסקװע! קורץ ,איך
בין אָנגעקומען צום באוווסטן אדװואָקאט ארקאדי ועניאמינאָויטש גאָל-
סקי פאר ...א לאקיי .בלויז נאָמינעל ,פארשטייט זיך ,צוליב פּראװאָזשי-
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טעלסטװאָז .אין דער װירקלעכקייט ארבעט איך אין זײַן גרויסער ביוראָ,
ּ,אָמאָשטש-
װוּ עס זײַנען באשעפטיקט עטלעכע געהילפס-אדװאָקאטן ,פ
ניקי פּריסיאזשניך פּאָװערעניך* ,װי זיי האָבן דאן געהייסן -- ,און א
|
גאנצער שטאט קלענערע אָנגעשטעלטצ.
ארקאדי וועניאמינאָוויטש גאָלסקי איז איינער פון די בארימטסטע
אדװאָקאטן-ציוויליסטן ,ער פארמאָגט א שיינע ,געכאָליעטע ;אסירישע"
באָרד ,א שיין װײַב  --א באװוּסטע פּיָאניסטן ,א שיינע און רײַכע דירע
און א ברייטע ,רײַכע פּראקטיק,
ארקאדי וועניאמינאָװויטש האָט א נאָמען פון א ראדיקאל, ,קימאט א
רעװאָליוציאָנער" .אף די ,פרײַטיקן" ,װאָס זײַן װײַב אָרדנט אײַן יעדע
װאָך ,קומען זיך צונויף יוריסטן ,דאָקטױירים ,באװוּסטע אקטיאָרן ,מוזי-
קאנטן און שרייבער  --דאָס סאמע אייבערשטע פון דער מאָסקװער
ליבעראל -און ראדיקאל-געשטימטער אינטעליגענץ,
איך ,דער קלענסטער אָנגעשטעלטער אין דער ביוראָ פון דעם גרויסן
אדװואָקאט ,ווער ,פארשטייט זיך ,ניט איינגעלאדן אף די דאָזיקע ,פריי-
טיקן? .נאָר דורך דער אָפּענער טיר פון קאבינעט ,װווּ איך זיץ ביז שפּעט
און שרייב איבער פּאפּירן ,דערגרייכן צו מיר קלאנגען פון מוזיק און
אָפּגעריסענע פראזן וועגן אומגעזעצלעכקײַטן ,וועגן ווילקיר פון דער
מאכט .אפילע דאָס װאָרט ,קאָנסטיטוציע?  --א װאָרט ,װאָס איז אין
יענער צײַט ארויסגערעדט געװאָרן ניט אומעטום ,ניט אָפט און ניט צו
הויך -- ,דערגרייכט צו מײַנע אויערן.
איך ווייס ניט ,װי לאנג איך װאָלט נאָך געבליבן א ל,אקיי" בא דעם
ליבעראלן אדװאָקאט ,ווען ניט איין אומגעריכטע געשעעניש ,װאָס האָט
געמאכט א סאָף צו מײַן ל,אקיייישער* קאריערע און צו מײַן זײַן אין
| מאָסקװע  ---מיט אָדער אָן ;פּראװאָזשיטעלסטװאָ?.
 1די צארישע געזעצגעבונג האָט געגעבן ייִדן מיט העכערער בילדונג די רעכט
צוצושרײַבן צו זיך ,אײיגנגלױביקע" דינער .דאָס האָט די לעצטע געגעבן װוין-רעכט,
קאָלזמאן זיי בלײַבן אין דינסט בא זייערע באלעבאטים,
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שפּעט אין אָװונט בין איך געשטאנען אף טרובנע פּלאץ און געווארט
אף דער קאָנקע ,מיט וועלכער איך האָב געדארפט פאָרן צו זיך אהיים,
אף ליאלין"-געסל אין שכיינעשאפט מיט פּאָקראָװקע .אף טרובנע איז צו
די צוויי קליאטשעס ,װאָס האָבן געפירט דאָס וואגאָנדל פון דער קאָנקע,
צוגעשפּאנט געװאָרן א דריטע קליאטשע ,װאָס האָט געדארפט העלפן
שלעפּן די קאַנקע ארוף-בארג ביז די סרעטענקע-טויערן .דאָרט איז די
קליאטשע אוױיסגעשפּאנט געװאָרן און דער ,פאָרייטער"  --א לאָכמאט,
באָרװעס ייַנגל ,האָט רײַטנדיק אָפּגעפירט זי צוריק צו טרובנע פּלאץ,
װוּ זי איז אײַנגעשפּאנט געװאָרן אין א צווייטן וואגאָך,
דאָס וואגאָנדל איז ,װי א שאכטל מיט סארדינקעס ,געווען געפּאקט
מיט פארשפּעטיקטע פּאסאזשירן ,איך האָב שוין קיין אָרט אין וואגאָן ניט
געפונען און בין געהאנגען אפן טרעפּל ,קלאמערנדיק זיך מיט ביידע
הענט אָן די הענטלעך פון וואגאָן .פּלוצעם האָט די דאמע ,װאָס איז גע-
שטאנען פון פאָרנט פאר מיר און געדריקט אף מיר מיט איר גאָר היפּשן
הינטן ,היסטעריש אויסגעשריען:
 --אוי ,גאָט מײַנער ,מע האָט מיך באגאנוועט!שארנדיק מיט נערוועזע פינגער אין דעם צעעפנטן בייטל ,װי זי
װאָלט נאָך אלץ געהאָפט געפינען דאָרט די אויידע ,האָט די דאמע
געיאָמערט:
 --אונדזער גאנץ פארמעגן ,אלץ ,װאָס מיר האָבן געהאט ,ביז צוםלעצטן גראָשן ...אוי ,כ'וועל זיך א מייסע אָנטאָן ...מײַן מאן װעט דאָס
נאיוטיסהאלטן .גוטע מענטשן ,העלפט מיר געפינען...
אין וואגאָן איז געװאָרן א גערודער ,איינער האָט געװאָרפן אפן צווייטן
פארבאָרגענע כשאד-בליקן ,יעדערער האָט געזוכט בא זיך אונטער די
פיס :עפשער האָט די דאמע פארלוירן דאָס געלט ,אָדער דער גאנעוו האָט
זיך דערשראָקן און אונטערגעװאָרפן די גנייווע .אייניקע האָבן הויך אֹף
א קאָל זיך געװוונדערט ;:וי קאָן מען עס זײַן אזוי אומפאָרזיכטיק און פירן
א גרויסע סומע געלט אין א האנט-בײיטל? .,עס זיינען געגעבן געװאָרן
אלערליי אייצעס ,עס האָבן זיך געהערט פאָדערונגען אָפּצושטעלן דעם
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איז געװען

וואגאָן .נאָר אָפּשטעלן דעם ואגאָן אינמישן בארג-ארוף
אומעגלעך ,אָפּגעשטעלט האָט מען אים ערשט בא סרעטענקע.
אפן פייף פון קאַנדוקטאָר איז גלײַך צוגעגאנגען א גאָראָדאָװאַי.
 -ווער איז לעבן אײַך געשטאנען ,מאדאם? האָט איר ניט באמערקט,עמעצער זאָל אײַך דריקן אָדער שטויסן!  ---האָט דער פאָרשטײיער פון
דער מאכט גלײַך אפן אָרט אָנגעהױבן די אױיספאָרשונג,
די דאמע  --היסטעריש ,צעטומלט ,האָט מיט טרערן פארלאָפענע
אויגן ארומגעקוקט זיך און געמורמלט,
 -איך ווייס? ,,קיינער איז לעבן מיר ניט געשטאנען ...א פולער ווא-גאָן מיט מענטשן ,ניט מיט א גליד צו רירן --- ..,איר בליק איז געפאלן
אף מיר --- .אָט דער יונגערמאן איז די גאנצט צײַט געשטאנען הינטער
מיר ,אלץ געשטופט זיך פאָרויס ,,,איך ווייס,..
 -באזוכן אים ,באזוכן!  ---האָבן זיך גלײַך דערהערט פאָדערונגען.דאָס בלוט האָט מיר א שפּאר געטאָן אין פּאָנעם אריין,
 -װאָס רעדט איר ,מאדאם! איך האָב זיך די גאנצע צײַט בלויזבאמיט ,איר זאָלט מיך ניט אראָפּשטױסן פונעם טרעפּל מיט איער גע-
וויכט .איך האָב אף קיין איין רעגע ניט געקאַנט אוועקנעמען מײַנע הענט
פון די וואגאָן-הענטלעך.
דערפרייט זיך ,װאָס ס'האָט זיך געפונען א ;שולדיקער" ,האָט דער
אוילעם אין וואגאָן דורכויס געפאָדערט ,מע זאָל מיך באזוכן,
 --דערלויבט א קוק טאָן אין אײַערע קעשענעס,ניט ווארטנדיק אף מײַן דערלויבעניש ,איז דער גאָראָדאָװאָי זיך
אדורכגעגאנגען איבער מיינע קעשענעס ,דער אינהאלט פון וועלכע
ס'האָט ניט באפרידיקט ניט אים ,ניט די באגאנװועטע דאמע ,ניט די
פּאסאזשירן .מײַן פּאספּאָרט איז אויך געווען אין אָרדענונג :צוגעשריבן
אין מאָסקװוע אפן סאמע לענאלן אויפן,
נאָר דער אוילעם האָט זיך ניט בארויקט,

 -מיר קענען די מאזוריקעס .זיי ארבעטן ,נא פּארו" ,איינער ציטארויס פון בײַטל ,דער אוייטער פארשװינדט גלײַך מיט דער גנייווע,
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און דער גאנעוו בלײַבט שטיין  --גאָט די נעשאָמע שולדיק .נעמט אים
אין אוטשאסטאָק ,ניט אנדערש אין אוטשאסטאָק!  ---האָט מען געפאָדערט
פונעם גאָראָדאָװאָי,
 -איר האָט אף אים א כשאד ,מאדאם?  --האָט דער גאָראָדאָוואַיגעפרעגט די באגאנוועטע.
 -איך ווייס ...א פולער וואגאָן מיט מענטשן ...ער האָט קעסיידערמיך געדריקט פון הינטן,
 -נעמט אים ,נעמט אים אין אוטשאסטאָק ...דאָרטן װעט מען זיךשוין פאנאנדערקלײיבן -- ,האָט מען פון אלע זײַטן געייצעט דער דאמע,
 -איר וועט נאָך עפשער הײַנט האָבן צוריק איער געלט, --נו ,פּאָידיאָם ,שטאָ-לי --- ...דער גאָראָדאָװאָי האָט ,וי אומגערן,א נעם געטאָן מיך פארן ארבל -- .און איר ,מאדאם ,קומט אויך מיט
אונדז,..
! די געוויינלעכע טאָגיארבעט אין אוטשאסטאָק איז שוין געווען לאנג
פארענדיקט,
אינעם גרויסן קאנצעליאריע -צימער איז געווען שטיל און האלב-
פינצטער .איין טיש נאָר ,ניט װײַט פונעם קאכל-אויוון ,איז באלויכטן
|
געווען מיט א לאָמפּ אונטער א גרינעם שייד,
פונעם באלויכטענעם קרייז האָט זיך אויסגעטיילט דער קורץ-געשאָ-
רענער קאָפּ פון דעם דעזשורנעם אָקאָלאָדאָטשנע ,וועלכער איז געזעסן
איבער א ,פּאָליצייסקאיא גאזעטא" ,הויך און געשמאק גענעצנדיק איבער
די באפעלן פון נאטשאלסטווע.
א ביסל אָן דער זיַט ,האלב אין דער פינצטער איז געזעסן א גאָראָ-
דאַװאָי אין א צעקנעפּלטן מונדיר און אָן קלײזײַען און האָט היימיש-
געמיטלעך געשטאָפּט מיט א מעשענער מאשינקע טאבאק אין גילזן,
בא אונדזער אריינגאנג האָט דער אַקאָלאָדאָטשנער אופגעהויבן די
אויגן פון דער צײַטונג און זיך ברייט צעגענעצט:
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אדאהדא! .די נאכט-געסט הייבן זיך שוין אָן קלײַבן ,א-א-א! ..ווער
איז בא דיר דאָרט ,יעפרעמאָו?
 -דא װאָט ,וואשע בלאהאָראָדיע .בא דער דאמע האָט מען אף דערקאָנקע צװישן טרובנע און סרעטענקע ארויסגעגאנװועט פון א האנט-
בײַטל א היפּשע סומע געלט .די דאמע איז כוישעד ,אז דאָס האָבן זיי זי
באגאנוועט -- ,האָט ער א טײַטל געטאָן מיטן פינגער אף מיר.
דער גאָראָדאָװואָי האָט גערעדט וועגן מיר בעלאָשן-ראבים  ---עזייי,
וי ער אליין װאָלט ניט זיכער געווען ,אז איך בין עס דער גאנעוו,
דער אָקאָלאָדאָטשנער ,אפּאָנעם שוין לאנג צוגעװוינט צו אזעלכע
זאכן ,האָט זיך אפילע ניט מאטריִעך געווען א קוק טאָן ,װער עס שטייט
פאר אים דאָרטן אין דער האלב-פינצטערניש,
 -גוט ,מירן אים באזוכן און דערווייל פארהאלטן -- ,האָט ערגלײַכגילטיק א זאָג געטאָן.
 -שוין באזוכט ,וואשע בלאהאָראָדיע ,אפן אָרט באזוכט .קיין שוםפארדעכטיקס :א ניקעלן זייגערל ,א בײַטל מיט פיר רובל פּאפּיר-געלט
און אכט און דרײַסיק קאָפּעקעס קליינגעלט ,א נאָטיץ-ביכעלע און א פּאָר
ברילן  ---מער קיין זאך ניט ,וואשע בלאהאָראָדיע! דאָקומענטן אין אָר-
דענונג,..
| ---און איר װאָס װועט זאָגן ,מאדאם?  ---האָט דער אָקאָלאָדאָטשניק
זיך א קער געטאָן צו דער דאמע,
די היסטעריקע האָט זיך אפסניי אָנגעהויבן .זעקס הונדערט רובל
און א ווייגרישנער בילעט .אלץ ,װאָס זיי האָבן פארמאָגט ...איך בין
געשטאנען חינטער איר ,קעסיידער געשטופּט זיך ,צוגעדריקט זיך צו
איר ...זי װועט זיך דאָס לעבן נעמען .זי קאָן זיך אפילע ניט װיַזן דעם
מאן פאר די אויגן ...זעקס הונדערט רובל און א װייגרישנער בילעט...
 -נו ,גאַספּאָדין כאָראָשי ,ליידיקט אויס ,איך בעט אײַך ,אײַערעקעשענעס.

צו דעם ,װאָס יעפרעמאָוו האָט בא מיר פריֶער |געפונען ,איז קיין זאך
ניט צוגעקומען,
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דער אָקאָלאָדאָטשנע איז ארויס פון הינטערן טיש און פון זיכערקייט
וועגן נאָכאמאָל א פיר געטאָן מיט די הענט איבער מיינע קעשענעס,
 -און איצט וועלן מיר צוזאמענשטעלן א פּראָטאָקאָל,פריער האָט ער פארשריבן דעם נאָמען ,פאמיליע און אדרעס פון
 דער דאמע ,ווען ,װוּ און װאָס פאר א סומע מע האָט בא איר געגאנוועט,נאכער איז ער צוגעטראָטן צו מײַן פארהער,
נאָך דעם ,װי ער האָט פארשריבן מײיַן נאָמען און אדרעס ,האָט ער אֹ
פרעג געטאָן;
 -באשעפטיקונג?איך האָב א רעגע געקווענקלט,
 -א לאקיי --- ...מיין ענטפער האָט געקלונגען אומזיכער און ויפארשעמט .דער אַקאָלאָדאָטשנע האָט אופמערקזאם זיך איינגעקוקט אין
מײַן פּאָנעם,
:מײַן אויסזען און מײַן קליידונג האָט ,װוי עס שיַנט ,ניט געשטימט
מיט מיין פּראָפּעסיע.
 -א לאקיי?  --האָט ער איבערגעפרעגט -- .בא וועמען ביסטו אלאקיי?  ---האָט ער ,אף יעדן פאל ,גענומען ריידן מיט מיר אף ;דו",
 -באם אדװואָקאט גאָלסקי, -בא ארקאדי וועניאמינאָוויטש גאָלסקין? בא דעם בארימטן אדוואָ-|
קאט גאָלסקי?
 -יאָ ,באם אדװאָקאט גאָלסקי,|
 -הם ...מאָדנע.. -נודקא! וגיב נאָר אהער דײַן פּאספּאָרט,| ער האָט דורכגעבלעטערט דעם פּאספּאָרט פונעם ערשטן ביזן לעצטן
|
/
בלעטל ,דורכגעקוקט די שטעמפּלען ,די דאטע פון מעלדונג .
 -יאָ ,דאכט זיך ,אלץ אין אָרדענונג .דאָך עפּעס איז דאָ ניט קלאָר, -נו ,מאדאם ,איר קאָנט גיין אהיים ,אין פאל פון עפּעס-װאָס ,וועלןמיר אײַך לאָזן וויסן .און דיך ,יונגערמאן ,װעלן מיר דערװײַל פאר-
האלטן ,ביז מיר װעלן קלאָר מאכן דײַן פּערזענלעכקײַט,
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|
איך האָב פּראָטעסטירט;
 --װאָס הייסט ,איר וועט מיך פארהאלטן? אף װאָס פאר א גרונטוועט איר מיך פארהאלטן? איר האָט קיין רצכט ניט,..
 -נו ,רעכט לאָז איבער פאר אונדז ...רעכט  --דאָס איז ניט דײַןזֹאך .,.און פארהאלטן װעל איך דיך ,װײַל אונדז איז ניט קלאָר דײַן
ליטשנאָסט .מיר דארפן אױיסקלאָרן ,צי ביסטו טאקע א לאקיי אין דינסט
באם אדװאָקאט גאָלסקי ,האָב קיין פאריבל ניט,,
 -גאָספּאָדין אַקאָלאָדאָטשני ,ארקאדי וועניאמינאָוויטש וועט זיךבאקלאָגן פארן אָבער-פּאָליצמײסטער אף דעם ,װאָט איר האָט אָן קיין
שום גרונט פארהאלטן זײַנעם א מענטשן .עס קאָנען פון דעם ארויסקומען
אומאַנגענעמלעכקײיטן .בעסער קלינגט אָן אין טעלעפאָן צו מייַן באלע-
באָס ,וועט ער אײַך באשטעטיקן ,אז איך בין בא אים,
אפּאָנעם ,אז דאָס אָנצוהערעניש וועגן מעגלעכע אומאַנגענעמלעכקײַטן
פאר אים איז ארײין דעם אַקאָלאָדאָטשנעם אין נאָז,
 -לאדנאָ ,דאָס קאָנען מיר טאָן .מיר וועלן אָנקלינגען .יעפרעמאָוו!פיר אים אָפּ אין פאָדערצימער און ווארט דאָרט מיט אים א װײַלע,

א לאנגער טאָג אָנגעשטרענגטע ארבעט און די לעצטע איבערלעבונ-
|
גען האָבן מיך אינגאנצן אױיסגעשעפּט.
איך בין געזעסן אין פאָדערצימער ,אָנגעשפּארט דעם קאָפּ אָן וואנט
און האלב געדרעמלט ,ווען איך האָב דערהערט די באקאנטע שטים פון
גאָלסקיס לאקיי  ---דעם עמעסן לאקיי  ---אפאנאסי.
 -טאק טשטאָ ,וואשע בלאהאָראָדיע ,מע האָט טעלעפאַנירט פונדא-נען ,אפוןטשאסטאָק ,הייסט עס ,דער בארין זאָל קומען ,װײַל מע האָט
פארהאלטן אונדזער לאקיי .דער בארין איז אין דער היים ניטאָ .זיי מיט
דער באריניע זיַנען אוועקגעפאָרן אין טעאטער ,בין איך געקומען
מעלדן ,אז מע האָט מיך ניט פארהאלטן ,דאָס הייסט מע האָט אונדזערן
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א לאקיי ניט ארעסטירט .אונדזער לאקיי ,איך ,הייסט עס ,בין פולקאָם
ו:

פריי,

מיט די דאָזיקע קלאָרע דיבורים האָט דער געװעזענער סאָלדאט,
איצט א גוט-אויסגעמושטרירטער לאקיי באם אדװואָקאט גאָלסקי ,אפּאָנעם,
ראפּאָרטירט דעם אַקאָלאָדאָטשנעם וועגן דעם איניען.
|  --איר דינט בא דעם פּריסיאזשני פּאָווערעני ארקאדי וועניאמינאָ-
וויטש גאָלסקי?  ---האָט דער אָקאָלאָדאָטשנער ,אפּאָנעם אויס רעספּעקט
צו אפאנאסיס באקענבארדן ,געווענדט זיך צו אים אף ,איר",
 -טאק טאָטשנאָ! מיר דינען בא זיי פאר אן עלטסטן לאקיי .פריערהאָבן מיר געדינט בא דעם פאָרזיצער פונעם קרייז-געריכט ,דייסטוי-
טעלני סטאטסקי סאָװועטניק ,סערגיי ניקאַלײַעװיטש ניקיפאָראָ ,און
איצט  --בא זיי ,בא דעם פּריסיאזשני פּאָװערעני גאָלסקי! א גוט אָרט,
כאָטש זי זײַנען ייִדן ,ניטאָ װאָס זיך צו באקלאָגן,
 -און מער קיין לאקייען האלט איר גיט!  --האָט דער אָקאָלאָ-דאָטשנער איבערגעשלאָגן אפאנאסין,
= װאָס הייסט ,מיר האלטן ניט? מיר האלטן ,פּיאטאטשאָק מישקא,
ס'הייסט ,רופן רופט מען אים מישקא דאנילאָוו ,נאָר מיר האָבן אים
געגעבן א בײַנאָמען פּיאטאטשאָק ,ווײַל,.
 -ווארט נאָר ,ווארט נאָר --- ,האָט דער אַקאָלאָדאָטשנער ניט גע-לאָזט פארענדיקן מישקעס ביאָגראפיע --- .ווו איז איצט דאנילאָו?
 -טאק שטאָ ,איך האָב אים איבערגעלאָזן אין פּריכאָזשע .טאָמערקלינגט ווער ,מע קאָן דאָך ניט לאָזן אשטוב אליין...
 -און וי אלט איז אָט דער מישקע? -נאָך גאָר א מאָלאָקאָסאָס ,א מאלטשישקע .א יאָר פופצן ,ניט מער,נאָך אפילע קיין סימען ניט פון װאָנצן ,און ער באלעוועט זיך שוין מיט
מיידלעך ...ער'ט ניט פּײַנט ארייַנגיסן אויך ...דער בארין...
 --שטיי! איך פרעג דיך ניט --- ,פון אומגעדולד איז דער אַקאָלאָ-דאָטשנער אריבער אף ,דו" -- ,איך פרעג דיך ניט ,צי מישקע האָט ליב
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מיידלעך אָדער ניט .דו זאָג מיר :אכוץ דיר זיינען קיין אנדערע לאקייען,
עלטערע פון מישקען ,ניטאָ בא אײַך אין הויז?
 --ניין ,איך בין דער עלטסטער .סײידן דער קוכער .איז ער דאָך אטשוכאָגיעץ...
 --און װוי אלט איז דער קוכער? -דער טייוול ווייסט אים! נאָך ניט זייער קיין אלטער .א גלאָטערקאָפּ ,וי א קני .קיין איין גרויע האָר גיטאָ..
 -און מער קיין לאקייען ,אכוץ דיר און דאנילקען ,זאָגסטו ,האלטאיר ניט?
 -קאק זשע ,מיר האלטףן א גאָרניטשנע ,א געפעס-וואשערן ,אָבערדאָס איז אלץ פון װײַבערשן מין ...ניט װערט דאָס עסן ,װאָס זיי עסן..
 -איך פרעג דיך וועגן לאקייען ,און דו פארהאקסט מיר דעם קאָפּמיט גאָרניטשנעס און סודאָמאָיקעס .רייד צו דער זאך!
אפאנאסי האָט א קײַ געטאָן מיט דער געגאָלטער ליפ,
 -טאק טשטאָ ,פון מאנצבלשן מין איז ,אכוץ מיר און מישקען ,מער|
קיין דינערשאפט ניט פאראן בא אונדז,
 -יעפּרעמאָוו! פיר ארײַן דעם פארהאלטענעם!  --האָט הויך אפןקאָל באפוילן דער אָקאָלאָדאָטשנער,
נאָך איידער דער אָקאָלאָדאָטשנער האָט באוויזן אויסצוריידן א װאָרט,
האָט אפאנאסי פארווונדערט אויסגערופן;
 -בא-אטיושקי! װאָס טוט איר דאָ ,בארין? אויך וועגן אונדוערפארהאלטענעם לאקיי! האָט מען מיך ניט פארהאלטן ...איך האָב שוין
זייער בלאהאָראָדיע געמאָלדן,
דער אַקאָלאָדאָטשנער ,א געפּלעפטער ,האָט איבערגעפירט זײַן בליק
|
פון אפאנאסין אף מיר און פון מיר אף אפאנאסין,
 -דו קענסט אים?  ---האָט ער ענדלעך געפרעגט, --װי זשע ניט קענען? ס'איז דאָך אונדזער בארין .ארקאדי װע-ניאמינאָוויטשעס א געהילף  --ארבעט בא אונדו אין קאנצעליאריע..
א נײַיִנקער...
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 -װאָס פאר א געהילף? ער זאָגט דאָך ,אז ער דינט באם אדװאָקאטגאָלסקי פאר א לאקיי?
 -טשטאָ װי ,וואשע בלאהאָראָדיִעט וי קאָן מען? זיי זײַנען געביל-דעטע ...זיי שרייבן פּאפּירן ,זיי גייען אין סוד ..א לאקיי! קאק
מאָזשנאָ?..
 -אפאנאסי ,ארקאדי וועניאמינאָוויטש ווייסט שויף אז איך ביןדאָ?  ---האָב איך געפרעגט דעם לאקיי,
 -ניקאק ניעט ,בארין ,זי ווייסן ניט .זיי מיט דער באריניע זיינעןאין טעאטער .ווען מע האָט אַנגעקלונגען פון אוטשאסטאַָק ,אז מע האָט
פארהאלטן אונדזער לאקיי ,בין איך געקומען זאָגן ,אז מע האָט מיך ניט
פארהאלטן ,דאָס הייסט ,אז קיין לאקייען אונדזערע האָט מען ניט פאר-
האלטן,
 --וי נאָר ארקאדי וועניאמינאָוויטש װעט זיך אומקערן פון טעא-טער ,בעט אים ,ער זאָל קומען אהער אָדער כאָטש אָנקלינגען דעם
פּריסטאוו פונעם סרעטענקער אוטשאסטאָק,
 --סלושאיוס ,דאוויד יעפימאָוויטש ,די מינוט!איז אלץ מער און מער געפּלעפט
דער אָקאָלאָדאָטשנער
געװאָרן,
 -דער טייוול ווייסט װאָס פאר א פּלאַנטער! איינער זאָגט ;א לא"קיי" ,דער צווייטער ; --א געהילף פונעם פּריסיאזשני פּאָווערעני" ,גי
קלייב זיך דאָ פאנאנדער! עפּעס איז דאָ ניט אין אָרדענונג,
 -נו -- ,האָט ער זיך א קער געטאָן צו אפאנאסין --- ,דו קאָנסט גייןאהיים .און ווען דער בארין װעט קומען פון טעאטער ,זאָג אים ,אז איך
האָב געבעטן מאטריעך זײַן זיך אף איין מינוטעלע אהער ,קעדיי קלאָר
צו מאכן די פּערזענלעכקײַט פון איינעם ,װאָס גיט זיך אָן פאר זײַן לאקיי.
יעפּרעמאָוו! פיר אים אָפּו,,
 --אין פאָדערצימער? --ניין ,ער װעט עפשער פארבלייבן דאָ איבער נאכט .אין קאמער,וי געוויינלעך...
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ווען יעפרעמאָװו האָט הינטער מיר פארשלאָסן די טיר ,האָבן די צַװוֹיי
יונגע באָכערימלעך ,קימאט ייַנגלעך ,װאָס האָבן זיך געפונען אין קאמער,
געװאָרפן אף מיר א נייגעריקן בליק און ,ארויסנעמענדיק פון אונטער זי
געזעסן קאָרטן ,פאָרגעזעצט די שפּיל ,וועלכע מײַן אריינגאנג אין קאמער
האָט ,װוי עס שיינט ,אף א װײַלע איבערגעריסן,
װאָס שפּעטער אין אָװונט ,אלץ אָפטער האָט די טיר מיט א סקריפּ
זיך געעפנט און אלץ מער נײַע פארשוינען זיינען אריינגעשטויסן גע-
װאָרן אין קאמער,
צערייצטעט פון מידקייט גאָראָדאָװאָיעס האָבן ארײַנגעשלײַדערט
טויט-שיקערע נעפאשעס ,וועלכע זיי האָבן אופגעהויבן אף די גאסן .די
שיקורים זיינען געבליבן ליגן אזוי ,װוי זיי זײַנען אגידערגעפאלן ,אייני-
קע האָבן בייסמייסע זיך אפילע ניט אופגעכאפט פון שלאָף ,אנדערע
האָבן געפּלאַנטערט מיט דער צונג ,די דריטע האָבן אָפּגעגעבן צוריק
אלץ ,װאָס זיי האָבן געגעסן און געטרונקען פארן גאנצן טאָג .דער דיל
ארום זיי איז געווען פארפּאסקודיעט ,נאָר דאָס האָט זיי ניט געשטערט
אײַנצושלאָפן מיט א שווערן ,שיקערן שלאָף.

/

מע האָט געבראכט קליינע קעשענע-גאנאָווימלעך ,פארדעכטיקע פּאר"
שוינען ,װאָס מע האָט פארנומען אף דער גאס און אין פריילעכע הייז-
לעך ,אלערליי באָסיאקעס ,פּארשוינען אָן פּאספּאָרטן,
דער גרעסטער טייל פון זיי האָט זיך דאָ געפילט ,װי בא זיך אין דער
היים און רויק געווארט אפן מאַרגנדיקן טאָג ,ווען מע װעט זיי פאנאנ-
דערסאָרטירן :ווער ס'וועט בלײַבן דאָ אין אוטשאסטאָק ,ער ס'וועט
איבערגעשיקט וװערן אין אנדערע אוטשאסטאַקס ,וועמען מע װעט אַפּ-
שיקן אין ;,סיסקנאָיע?* און וועמען אין אָסטראָג ,ער ס'וועט אָפּגעשיקט
ווערן מיטן עטאפּ אהין ,װוּ זיי זײַנען צוגעשריבן ,און װער ס'וועט ארויס
פריי .עס זייַנען דאָ פאָרגעקומען באגעגענישן פון אלטע באקאנטע ,וועל-
כע האָבן פארפירט לעבהאפטיקע שמועסן אף זייער איגענעם ,ניט
פארשטענדלעכן פאר מיר ,ב,לאטנעם" זשארגאָן; אנדערע האָבן געקלאפּט
אין וואנט צו דערגיין ,ווער עס זיצט אין דער דערבײַיקער קאמער,
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לעכאטכילע האָט קיינער אף מיר זיך ניט אומגעקוקט .נאָר ווען מע
האָט אופגעהערט צו ברענגען נײַע פּארשוינען און אלץ אין קאמער האָט
זיך אײַנגעשטעלט אפן אָרט ,האָט דער אוילעם גלײַך דערקעגט אין מיר
א פרעמדן,
| = --װואָס איז דאָס פאר א פויגל!  --האָט א יונג מיט א װײַסן שראם
איבער דער גאנצער ברייט פון רויטן פּאָנעם  ---א זייכער פון א מעסער-
שניט -- ,צו קיינעם באזונדער ניט וענדנדיק זיך ,א פרעג געטאָן.
 -א פרייער אָדער א סטודענט, --צוליבֿ א מויד מינאסטאם אריינגעפּאקט זיך אהער. -אָדער געפּרוּווט זיך נאָכזען ,צי האָט ער עפּעס פארגעסן אין אפרעמדער קעשענע.
 -זעט ניט אויס ,מיסטאמע א פרייער!מע האָט גערעדט ועגן מיר ,װוי איך װאָלט דערביי ניט געוען.
דער רויטפּענעמדיקער פּארשוין מיטן װײַסן שראם אפן באק איז
צוגעגאנגען צו מיר ,פארוקט די הענט אין די הויזן קעשענעס און א
פרעג געטאָן;
| ---היי ,אָטשקאסטי ,א סטודענט ,צי װאָס?
 --גיין ,ניט קיין סטודענט, -אָן א פּאספּאָרט? -ניין ,א מיספארשטענדעניש ,מע װעט מיך באלד ארױיסלאָזן. --א-א! .,פאר די זינד פון אונדזערע אָװעס .פארשטאנען.דאָס האָט ארויסגערופן א פריילעכע הירזשעריי.
א צווייטן פּארשוין מיט א געשװאָלענער נאָז און מיט פארליאמע-
וועטע שמאָלע אויגן ,װוי צוויי שפּעלטעלעך אף זײַן אופגעבלאָזן פּאָנעם,
איז געפעלן געװאָרן מײַן רעקל,
 -א גוטער פּינזשאק -- ,האָט ער ,טאפּנדיק די פּאָלע פון מײַןרעקל ,אָפּגעשאצט -- .קום ,לאָמיר זיך בײַטן ,מײַנער איז מיר ענגלעך.
דיר ועט ער זײַן אקוראט צו דער מאָס,
ער האָט גלײַך גענומען אראָפּציִען פון זיך א פארלאטעטן אין די
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עלנבויגנס פארשמאָלצענעם רעקל ,בעדייע האָבנדיק ,אפּאָנעם ,דורכ*
צופירן דעם בײַט ,צי איך וויל אָדער גיט.
נאָר אין דער מינוט איז אופּגעשלאָסן געװאָרן די טיר און יעפּרעמאָוו
האָט א רוף געטאָן:
 -איר ,גאָספּאָדין ,װאָס באם אדװאָקאט ,גייט ארויס!..אין קאנצעליאריע איז געזעסן ארקאדי וועניאמינאָוויטש,
 -אָט װוּהין איר זײַט אריינגעפאלף  --האָט ער ,װי מיר האָט זיךגעדאכט ,מיט געמאכטער האָפּערדיקײַט ,מיך באגעגנט -- .גו ,גוט,
קומט ,מירן פאָרן אהיים .באם ארויסגאנג ווארט אף אונדז מײַן איז-
|
װאָזטשיק.
דער אָקאָלאָדאָטשני ,צופרידן און גלײַכצײַטיק האכנאָעדיק ,האָט זיך
אנטשולדיקט,
 -װאָס זאָל מען טאָן ,ארקאדי וועניאמינאָוויטש ,אלץ פּאסירט אףדער וועלט ,א מיספארשטענדעניש ,א טאָעס .עס טרעפט .דער אידיאָט
יעפּרעמאָוו ...איך האָב גלײַך געזען ,מיט וועמען איך האָב צו טאָן .איר
װועט אונדז שוין מוזן אנטשולדיקן ...און איר אויך ,יונגערמאן ,עס
טרעפט...
 --באָלוואנעס!  ---האָט גאָלסקי א זאָג געטאָן ,וי נאָר ער האָט פאר-מאכט די טיר הינטער זיך,
איך האָב געשוויגן.
 -נו ,זעצט זיך אפן איזװאָזטשיק ,איר װעט הײַנט בא אונדזאיבערנעכטיקן .װוּהין װעט איר זיך שלעפּן צוויי אזייגער באנאכט,
דעם גאנצן וועג אהיים האָט ארקאדי וועניאמינאָוויטש ניט אופגע-
ּ,אָליצײיִשער אָרדענונג" ,וועגן דער טעמפּ-
הערט צו ריידן וועגן דער פ
קײַט ,אומפּײייקײַט און העפקיירעס פון דער פּאָליצײי ,גערעדט מיט ביי-
סיקער סאטירע און שיין ,וי אף איינעם פון זײַנע ,פּרײַטיקן,
איך האָב זיך מיט קיין װאָרט ניט אָנגערופן,
 -װאָס זיצט איר ,װוי איר װאָלט אָנגענומען א פול מויל מיט ווא-סער?  ---האָט ער ,ווארפנדיק אף מיר א זײַטיקן בליק ,א פרעג געטאָן-- .
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ניט שוין זשע האָבן די עטלעכע שאָ אין אוטשאסטאָק געהאט אפ אייך
אזא שטארקע ווירקונג?
אף דער דירעקטער פראגע האָב איך געמוזט ענטפערן.
 -ניין ,ארקאדי וועניאמינאָוויטש ,ניט וועגן די פּאָר שאָ אין טפיסע-קאמער קלער איך .דאָס איז א קלײניקײַט .איך קלער ועגן דעם ,אז
ס'איז פאר מיר צײַט צו פארלאָזן מאָסקװע.
 --פארװאָס? ניט צופרידן מיט דער ארבעט צי מיט דעם פּאטראָן? -ניין ,מיט דער ארבעט בין איך זײיער צופרידן און מיט מײַן| שעף  ---נאָך מער .נאָר איך וויל ניט ,איך קאָן מער קיין לאקיי ניט
|
פארבלײיבן,
 -נארישקײיַטן! דאָס איז דאָך ניט מער װי א פּוסטע פאָרמאליטעט,א לאקיי אפן פּאפּיר .א קלײניקײַט ,װאָס פאר אן אומקאָװעד ,זאָלן זי
זיך שעמען ,די ,וועלכע שאפן אזעלכע בארבארישע געזעצן  --ניט איר!
אָבער איך האָב געפילט ,אז איך קאָן אפילע אפן פּאפּיר קיין לאקיי
|
מער ניט בלײַבן,
 -ניין ,ארקאדי וועניאמינאָוויטש ,איך קאָן מער ניט .צופיל דער"נידעריקונג,
 -וי איר פארשטייט ,יונגערמאן -- ,האָט ער באמערקט און מערוועגן דעם ניט גערעדט,
מײַן שוועסטערקינד

לעוויטין ,ווען ער האָט דערהערט ,װאָס איך גיי

טאָן ,איז אינגאנצן ארויס פון די קיילים- ,
 -ניט אנדערש ,ביסט פון זינען אראָפּ .װאָס הייסט ,וועסט אוועקגייןפון גאָלסקין? און װוּ וועסטו װווינען אין מאָסקװע? װײַטער זײַן א שויי-
צארישער אונטערטאנער ,אָפּהענגיק פון יעדן שווייצאר ,פון יעדן דװאָר-
ניק? וואלגערן זיך אין מארינע ראָשטשע ,אָדער באם שיקערן קירזשנער

אין אלעקסייעווסקאָיע?
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 -װוּ שטייט עס געשריבן ,אז איך מוז דאפקע װוינען אין מאָסקװע?רוסלאנד איז גרויס,
 --גרויס איז זי גרויס ,אָבער ניט פאר דיר, --ניטאָ װאָס צו ריידן .איך על מער קיין לאקיי ניט בלייבן, -שויטע -- ,איז לעוויטין אױויס פון געדולד --- ,און אז א ייַד נעמטארויס בא א ליוטעראנישן פּאסטאָר א טויף-צעטל ,װערט ער טאקע א
ליוטעראנער? צי ווען א ייִדיש מיידל ,ריין און אומשולדיק ,װי א טויב,
נעמט ארויס א געלן בילעט פון א פּראָסטיטוטקע ,קעדיי צו באקומען
פּראוואָזשיטעלסטװאָ און זיך דערשלאָגן צו די העכערע פרויען-קורסן
אין מאָסקװע אָדער אין פּעטערבורג ,ווערט זי טאקע דערמיט א גאסן-
מויד? דאָס זײַנען דאָך אלץ ניט מער ,וי פאָרמאליטעטן צוליב פּראואָ-
זשיטעלסטװאָ אָדער צוליב בילדונג! ט;איר שוין געהערט אזוינס? פאר-
לאָזן מאָסקװע ,אוועקווארפן אזא שטעלע ,בא סאמע גאָלסקין! װאָס איז,
עס שטייט אים ניט אָן צו רופן זיך לאקיי אפילע אפן פּאפּיר! אינטעלי-
גענטישע סענטימענטן!
די אלע ארגומענטן האָבן ניט געהאַלפן,
דער נאָמען ;לאקיי" --- ,כאָטש בלויז אפן פּאפּיר --- ,איז מיר לע"
כאטכילע געווען שטארק דערווידער .יעדעס מאָל ,ווען איך פלעג זיך
אָנשטױסן אף גאָלסקיס לאקיי  ---דעם עמעסן לאקיי אפאנאסי -- ,א פּאר-
שוין פון זייער אן אימפּאָזאנטן אויסזען ,מיט אן אױסגעגאָלטער אייבער-
שטער ליפ און מיט א פּאָר באקנבארדן ,וי צוויי צוגעפּלעטשטע קאָט-
לעטן אף ביידע באקן --- ,פלעג איך זיך דערמאָנען ,אז ;איך בין אויך א
לאקיי? .איך האָב די גאנצע צײַט געפילט דעם ,לאקיי" ,וי אן ארעס-
טאנטסקע לאטע אפן רוקן ,און ניט איין מאָל פריער האָב איך שוין גע"
טראכט וועגן אראָפּווארפן פון זיך די פּאפּירענע ליוורייע פון א לאקיי,
קיין גרויסן טאכלעס אין איבערשרייבן פּאפּיון ,אונטערנייען ;דיעלעס"
און ענלעכע קאנצעליארישע איסאָקים האָב איך פאר זיך אויך ניט געזען,
און קיין צוקונפט געוויס ניט ,נאָר דאָס וואלגערן זיך אין שמוציקע ווינק-
לען ,דאָס אונטערערדישע לעבן פון א ,שוייצארישן אונטערטאנער"
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האָט מיך אזוי אויסגעמאטערט ,אז איך האָב אלץ ניט געקאָנט באשליסן,
װאָס דערנידעריקט מיך אלס מענטש און אלס ייִד מער :די לאגע פון א
;,שווייצארישן אונטערטאנער" ,אָדער דער נאָמען פון א פּאפּירענעם לא-
קיי אין דינסט באם זייער העפלעכן ליבעראלן אדװאָקאט גאָלסקי,
די נאכט אין אוטשאסטאָק האָט אנטשיידן די פראגע :ניט דאָס ער-
שטע ,ניט דאָס לעצטע .איך װויל מער ניט פארבלייבן אין אונטערטא-
נענשאפט בא מיכייען און װויל ניט פארבלייבן קיין לאקיי  ---מעג זײַן א
פּאפּירענער באם ליבעראלן אדװאָקאט גאָלסקי,

קיין אמעריקע!

דער געדאנק וועגן אמעריקע האָט שוין לאנג געיוירט ערגעץ אין א
צעלכל פון מיינע געחירן .נאָך אין מײַן הײימשטאָט האָב איך פון קליינ-
װײַז אָן געהערט ריידן וועגן אמעריקע.
עס זיינען געפאָרן קיין אמעריקע באלמעלאַכעס ,װאָס זייער צאָל
איז געווען מער ,װי שטאָט האָט געדארפט ,עס זײַנען געפאָרן שווערע
האָרעפּאשניקעס  --באלעגאָלעס ,טרעגער ,טאָגיארבעטער ,װאָס האָבן
ניט געהאט װוּ אויסצוברענגען די קראפט פון זייערע הענט; עס זײַנען
געפאָרן נייטערקעס ,זאָקנשטריקערנס ,מאָדיסטקעס ,יונגע און פארעל-
טערטע מיידלעך אָן נאדאן ,וועלכע האָבן געטרוימט פון לעבן און ליבע,
פון אבאשערטן; עס זײַנען געפאָרן  ---אין א קלענערער צאָל , --איידע-
לע ייִדן" ,שטילע עוויוינים ,קליינע מארק-הענדלער ,באנקראָטירטע און
האלב-באנקראָטירטע סאָכרים ,הייזער-אייגנטימער ,פארזונקענע אין
כויוועס בא פּראַצענטניקעס און װאָכערניקעס ,טאטעס ,געבענטשטע מיט
איבערגעוואקסענע טעכטער .מע איז געלאָפן פון ארבעטסלאָזיקײַט ,פון
רעכטלאָזיקײַט ,פון פּאָנראָמען .מע האָט געהאָפּט צו ראטעווען זיך אין
|
דער ,גאָלדענער מעדינע".
 -ווער עס ויל נאָר ארבעטן ,װעט שוין אין אמעריקע ניט פאר-|
פאלן ווערן -- ,האָט מען געגלייבט,
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 -אין אמעריקע פּאסט אלץ -- ,האָבן ,איידעלע מענטשן" געזען דיגרויסע מיַלע פון אמעריקע.
דאָ ,אין דער אייגענער שטאָט ,װעט אן א,יידעלער מענטש" ליבערשט
הונגערן ,איידער ,דערנידעריקן זיך" מיט א פּראָסטער ארבעט .אָבער
,אין אמעריקע פּאסט אלץ"...
באלעבאטישע קינדער ,וועלכע ס'איז נימעס געװאָרן אומצוגיין פּוסט-
און"פאס ,באָכעדים ,װאָס האָבן קיין כיישעק ניט געהאט צו גיין ,דינען
ניקאַלײַען* אָדער װאָס האָבן ניט געװאָלט אף איײיביק פארזינקען אין
קרעמלעך ,וי זייערע טאטעס ,האלבע אינטעליגענטן ,װאָס האָבן זיך
ארומגעטראָגן מיט אומדייטלעכע געדאנקען ועגן פרײַהײַט ,מיידלעך
אָן נאדאן ,װאָס האָבן מוירע געהאט צו פארזיצן -- ,אלע האָבן געזוכט
איין אויסוועג  ---אמעריקע!
אמעריקע האָט געלייגט איר שטעמפּל אף דער שטאָט  --אף איר
עקאָנאָמיק ,אף איר פּסיכיק ,אפילע אף איר לעקסיק ,אף איר ארט ריידן.
מע האָט געלעבט אין דערווארטונג אף ;לעטערס", ,מאָני-אָרדערס? און
,פּיקטשערס* פון אמעריקע,
ניט בריוו ,געלט-אַנװײַזונגען און פאָטאָס ,נאָר בעפיירעש, ,לעטערס",
,מאני-אָרדערס? און ,פּיקטשערס" ,װי ס'האָבן געשריבן אין זייערע
בריוו די מאנען ,זין און טעכטער פון אמעריקט,
שאפּ און פעקטאָרי ,ביזי און סלעק ,סטרייק און לאָקאוט ,באָס און
פאָרמאן? זיינען אין די שטעטלעך פון טכום געווען גוט באקאנטע ווער-
|
טער.
אין די שוויץ-שאפּס פון ניו-יאָרק און פילאדעלפיע ,אין די שאכטפס
פון פּענסילוואניע ,אף די זאװאָדן פון דעטראָיט ,אין די שטאָל-גיסערייען
פון פּיטסבורג ,אף די פערמעס פון װיסקאָנסין ,אף די פּלאנטאציעס פון
קאליפאַרניע האָבן שווער און ביטער געהאָרעװעט צענדליקער טויזנטער
:

 1ווארשטאט

און

פאבריק,

פארנומענקײַט

לאָקאוט ,באלעבאָס און מײַסטער,
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און

ארבעטסלאָזיקײַט,

שטױײַק

און

ייִדן ,װײַסרוסן ,אוקראינער און פּאָליאקן ,וועלכע האָבן ניט געפונען פאר
זיך קיין אָרט אונטער דער זון פונעם צארישן היימלאנד,
נאָך פריער ,ווען איך בין געווען אין מײַן הײימשטאָט ,האָט מײַן
עלטערער ברודער ,אָט דער ,װאָס איז אװעקגעפאָרן קיין אמעריקע ,ווייל
ער האָט ,פּײַנט געהאט דעם קייסער" ,געהאלטן אין איין שרײַבן ,איך
זאָל זיך ארויסשלאָגן פון קאָפּ די דיפּלאָמען מיט די אטעסטאטן און קו-
|

מען קיין אמעריקע.

|

,צו באָרשטש מיט קאשע אין ניקאַלײַט קאזארמע אָדער צו טפיסע,
אויב דיר װועט זיך פארגלוסטן זאָגן א װאָרט וועגן פרייהייט -- ,דאָס
איז אלץ ,צו װאָס דו קאָנסט זיך דערשלאָגן אין צארישן רוסלאנד-- ,
האָט ער געשריבן -- .די ,גאָלדענע מעדינע" איז אויך ניט קיין גאניידן,
וי אייניקע שטעלן זיך עס פאָר בא אונדז אין דער היים :מע דארף שווער
און ביטער ארבעטן אף צו מאכן א לעבן .נאָר דאָ ,ווייניקסטנס ,דארפסטו
ניט מוירע האָבן פאר פּאָגראָמען און קיינער װעט דיך אין אָסטראָג ניט
אריינזעצן ,אויב דו װעסט זאָגן ,אז דו האָסט דעם פּרעזידענט אין
ארבל"..
באם טאטן האָבן הענט און פיס געציטערט פון די בריוו,
 -דער יונג װעט אונדז אלעמען אפן פײַער ברענגען מיט זיַנעבריוולעך .ער'ט זיך צעשריבן האָט ער זיך! זיצט אין אמעריקע און
באװוייזט דעם קייסער א פּײַג אין קעשענע ,דער פלאָקנ-
שיסער...
דאָס ,װאָס מע האָט דאָרטן ,דעם פּרעזידענט גופע אין ארבל" ,איז
מיר דאפקע געפעלן ,נאָר פאָרן קיין אמעריקע האָב איך פריער קיין
גרויסן כיישעק ניט געהאט .איך האָב געהערט ,אז גרעטכען ,אָט די ,װאָס
האָט די ערשטע געפאנגען און צעבראָכן מײַן יונג הארץ ,האָט דאָרטן
כאסענע געהאט פאר איר שועסטערקינד דזשעק װױינסטאָן מיט זײַן
;פוירניטשער סטאָר" .טאָ װאָס זשע האָב איך צו טאָן אין אמעריקע?
אָכער איצט ,ווען די װוּנד ,װאָס גרעטכען האָט געמאכט אין מײַן הארץ,
האָט צײיַטנװײַז בלויז א ביסל געשמארצט -- ,א סימען ,אז זי װערט

0

פארהיילט --- ,און ווען אלץ ,צו װאָס איך האָב דאָ ,אין דער גרעסטער
און רײַכסטער שטאָט פון דער רוסישער אימפּעריע ,דערגרייכט ,איז
געווען דער נאָמען ,לאקיי" -- ,איצט האָב איך קיין אנדער אויסוועג וי
אמעריקע פאר זיך ניט געזען,
אָבער וויאזוי קומט מען קיין אמעריקע? איך אליין האָב קיין געלט
ניט געהאט ,און דער ברודער האָט מיר אף רײַזע-קאָסטן ניט געקאָנט
שיקן, .איך על זיך אָנטאָן א קויעך און װועל דיר שיקן געלט גענוג אף
צו דערפאָרן ביז לאָנדאָן .אין לאָנדאָן װעסטו א שטיקל צײַט ארבעטן,
ביז דו וועסט אָפּשפּאָרן אף רײַזע-קאָסטן קיין אמעריקע" -- ,האָט ער
געשריבן,
און אזוי איז עס געבליבן,
איך בין צוריק געפאָרן קיין לאָדז .דאָרטן אין הובערגריצס ,מלע-
טשארניע" ,װוּ מע האָט פאר צוואנציק גראָשן געקאַנט זאט אָנעסן זיך
מיט ברויט און פּוטער און מיט האָבערנעם קרופּניק ,האָב איך זיך בא-
קאנט מיט א ,ראיעלן מענטשן" ,װאָס האָט ,פאר איין פופציקער" זיף
אונטערגענומען צושטעלן אייך ,קיין ,ענגעלאנד" מיט האק און פּאק,
פריש און געזונט",
| = צוזאמען מיט מיר האָט דאָס /ראיעל מענטש?" געפירט צו דער גרע-
נעץ א גאנצן טראנספּאָרט ,ט,רייפע פארשוינען" :באָכערים ,ערעוו"פּרל-
זיווניקעס ,אנטלאָפּענע סאַלדאטן ,ייִדן ,פּאַליאקן ,װײַסרוסן ,װײַבער און
קינדער ,װאָס זײַנען געפאָרן צו זייערע מאנען און טאטעס אף יענער זײַט
ע אָן אויסלענדישע פּעסער און אָן באן-בילעטן,
ל--
אם -
יא
 -לעמיי זאָל יאך צולן פאר בילעטן ,אז יאך קאָן עס מאכן פארהאלב געלט מיטן קאָנדוקטאָר?  --האָט דאָס ,ראיעל מענטשל?? דער"
קלערט,
אין א מילדער ווינטערדיקער נאכט האָבן מיר ,געגאנװועט די גרע"
|
נעץ".
 -אוי ,גאָטעניו ,ברענג אונדז אריבער בעשאָלעם!  --האָבן װייבערבישטיקע גערופן גאָט צו הילף דעם גרענעץ-שווארצלער,
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אָבער דאָס ,,ראיעל מענטשל?" האָט זיך ניט גענייטיקט אין גאָט פאר
א שוטעף צו זײַנע טרייפע געשעפטן,
 -האָט קא מוױרע נישט .גײט שמיאלע -- ,האָט ער אנדזבארויקט .--- ,ס'איז אלץ באווורנט .פינעם נאטשעלניק ביזן זאלניאזש
בא דער גרענעץ .גייט ,זוג יאך ענק ,שמיאלע ,וי צו זעך אין בוד אראן,
די װײַבער אָבער װאָבן ,אפּאָנעם ,גערעכנט ,אז מ יט גאָט װעט דער
אייסעק אדורך זיכערער ,און האָבן ניט אופגעהערט צו רופן אים שטי-
לינקערהייט צו הילף,
 -שאט ,וואבער ,לוז זאן געניג צו גראגערן --- ,האָט דאָס /ראיעל1
מענטש ?9קעסיידער זיך געבייזערט,
און נאָך איידער די ווייבער האָבן פארענדיקט זייערע שטילע טפי-
לעס צו גאָט ,האָט דאָס ,ראיעל מענטשל* אונדז אָנגעזאָגט:
 --מאזלטאָוו ,ייִדן! אינדז זאנען מיר שוין אף דער אנדערער זאטגרעניץ ,איצט קאָנט עטץ גראגערן וויפל ענקער הארץ גליסט-,,
אין יענער נאכט בין איך אריבער צוויי גרענעצן  --די גרענעץ פון
מײַן היימלאנד און די גרענעץ פון מײַן יוגנט,.
1960--2

אָן א באָדן

ריי קלעפּ מיטן טיר-העמערל  --צוויי האסטיקע,
איינער נאָכן אנדערן ,און א דריטער ,אן אָפּגע-
טיילטער באזונדער ,האָבן ניט אָפּגעריסן מאל-
קען פון איר ארבעט .זי האָט בלויז א קער געטאָן
דעם קאָפּ צו די קינדער ,װאָס האָבן זיך גע-
שפּילט אפן דיל אין ווינקל פון צימער ,און ,װײַטער וואשנדיק דאָס
|
וועש ,א זאָג געטאָן:
 --אייבי אָדער סעמי דאָרטן ,גייט עפנט די טיר .דער פּאָסטמאןהאָט געבראכט א לעטער .איר וייסט דען ניט ,אז אזוי קלאפּט בלױז
דער פּאָסטמאן?
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זי האָט זיך צוריק איבערגעבויגן איבער דער באליע וועש ,די אויגן
אין דערווארטונג ,געווענדט צו דער טיר,
ס'האָט ניט געדויערט קיין רעגע ,וי אייבי איז ,א פארסאָפּעטער ,צו-
ריק ארײינגעלאָפן מיט אן אויסגעשריי;
 -מא ,ס'איז ניט דער פּאָסטמאן! צוויי פרעמדע אָנקלס זיַנען גאָר|
געקומען!..
גלײַך נאָך אייבין זײיַנען אין צימער ארײַן פאָרויס א קורצגע-
וויקסיקער ,געזעצטער פּארשוין מיט א קײַלעכדיק ,פולבלוטיק ,געגאָלט
פּאָנעם ,ארומגענומען מיט א שמאָל רעמעלע גרויע האָר פון די אויערן
ביז אונטער דער גלאטער אָפּגעגאָלטער געמבע ,װאָס האָט אים ענלעך
געמאכט אף א שאַטלענדישן פערמער אָדער אף אן אלטן פישער ,װווי זי
זיַנען געמאָלט אף בילדער פון פארצײיַטיקע האַלענדישע מאָלער,
נאָכן יאָדערדיקן פּארשוין האָט זיך ארײַנגעשטעלט א הויכער ,ביי-
ניקער ,באבערדלטער ייד אין א לאנגער כאָלאָדײַקע ,אין שטיוול מיט
ווייכע כאַליעװועס און אין א געװענטענעם קארטוז מיט א ברייטער
דענקע,
ניט שווער געווען צו דערקענען אין אים א ,גרינעם" ,נאָרװאָס געקו-
מען פון ערגעץ א ליטוויש שטעטל,
דערזען צוויי פרעמדע מאנצבלען ,האָט מאלקע גיך א שאר אוועק גע-
טאָן די האָר פון איבער די אויגן ,א װויש געטאָן מיטן פארטעך די מילי-
נעס פון די נאקעטע ,צעפּריעטע הענט און ,מער פון געוװווינהייט ,וי פון
נױטװענדיקײַט ,א געשריי געטאָן.; :שטילער ,קינדער!" ,כאָטש די קינ-
דער זײַנען געשטאנען שטיל און מיט אָפענע מײַלער געקוקט אף די צוויי
פרעמדע פעטערס .זי האָט זיך א װאָרף געטאָן צום גאזירערל ,פארגרע-
סערט דאָס פלעמל און ,אײַנקוקנדיק זיך אין דעם פרעמדן ,א פּאטש גע-
טאָן מיט די פּײַכטע הענט:
 -אוי ,לאָז איך אזוי געזונט זײַן ,ס'איז דאָך דער פעטער כאיִם!.דער פעטער כאיִם איז געקומען!
 --נו ,אָט האָב איך אײַך געבראכט צו אײַערע קרויווים --- ,האָט דער1246
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,זשויש
פּארשוין מיט דער געגאָלטער ליפ א זאָג געטאָן --- .איך בין פון ד
שעלטער? -- ,:האָט ער דערקלערט מאלקען -- .נו ,איצט קאָן איך גיין
פאנאנדערפירן די איבעריקע גרינע צו זייערע לאגדסלייט .גוֹד ביי,
|
|
מיסיס,
 -איז װאָס זשע מאכט איר ,פעטער? װאָס מאכט די מומע ריקליע,די קינדערלעך ,זאָלן געזונט זיין ,װאָס מאכן?  --האָט מאלקע ,גיט
ווארטנדיק אף אן ענטפער ,געשאָטן איין פראגע נאָך דער אנדערער-- .
בארנעט האָט געװאָלט גיין באגעגענען אייך אף װיקטאָריט סטיישן ,אפן
װאָקזאל מיין איך ,נאָר מע קאָן דען אוועקגיין אין ארבעטס-צײַט? אָבער
אייבערשטונדן װעט ער שוין הײַנט ניט ארבעטן זיי מעגן אפילע א
מיסע-מעשונע אײַנעמען ,די סוועטערס? ,ער דארף שוין טאקע באלד קו-
מען פון דער ארבעט --- ,האָט זי ,ווארפנדיק א בליק אפן וואנטזייגער,
ניט אופגעהערט צו שיטן מיט רייד --- ,נאָר װאָס האָב איך זיך צערעדט
װאָס --- ,האָט זי זיך א כאפּ געטאָן --- ,איר מוזט דאָך אוואדע זײיַן הוג-
געריק ,וויי צו מײַנע יאָר! מיד פון װעג? עפשער טיי טרינקען? עפעס
עסן? .,ניין? נו ,טאָ וואשט זיך כאָטש ארום פון וועג- ,.
אין שטיבל האָט געשמעקט מיט נאסן װעש ,מיט לאנג גיט-געלופ-
טערטן קינדערשן בעטגעוואנט ,מיט פארעלטערטע מײיזיגעסטן ,נאָר
כאיִם האָט זיך דערפילט ,װוי ער װאָלט זיך אריינגעזעצט אין א ווארעמער
|
וואנע,
| = עטלעכע שאָ נאָכאנאנד האָט דער אָנגעשטעלטער פון ,דזשויש שעלי
טער" פאנאנדערגעפירט א גרויסע גרופע אימיגראנטן צו זייערע קרוי"
ווים אָדער לאנדסלײַט .געבראכט איינעם צו זיַנע פרייַנט ,איז דער בא"
גלייטער מיט אים ארײַן אין שטוב ,איבערלאָזנדיק די איבעריקע אין
דרויסן ,און נאָך דעם ,װוי ער האָט איבערגעגעבן דעם גריגעם פון האנט
ידושויֵש
גראנטן,

שעלטער

 --אן אינסטיטוציע

אף אופנעמען
|

 4ס וו עט ע װ ס  --שװייס-יאָגערס ,עקספּלואטאטאָרס (ענגל,).
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יידישע אימי"
|

צו האנט ,איז ער צוריק ארויס און געגאנגען מיט זײַנע פּארשוינען
װײַטער,
שאָ נאָך שאָ האָט זיך כאיִם געשלעפּט איבער גאסן און געסלעך פון
דער איסט-ענדז ,אים האָט זיך געדאכט ,אז ער גייט שוין ,ער וייסט
אליין ניט וי לאנג .ער װאָלט ניט געקאָנט זאָגן ,צי ס'איז איצט טאָג
אָדער נאכט :א מוטנער ,געדיכטער געל-שווארצער נעפּל  --א עפאָג",
האָט דער באגלייטער געזאָגט ,איז עס  --האָט אָנגעפילט די לופט מיט
א געדיכטער ,פײַנטער כאשכעס .די גאסן-לאָמפּן האָבן געברענט וי
באנאכט ,נאָר זייער שײַן איז צעשװווּמען געװאָרן אין גרויען נעפּל .צוויי
טריט פון זיך האָט מען שוין קיין זאך ניט געזען .עס האָבן זיך בלויז
אקעסיידערדיקע פארדומפּטע קלינגעריי פון טראמװוײיען ,װאָס
געהערט '
האָבן פאָרזיכטיק זיך געגליטשט איבער די רעלסן ,דאָס טופּען פון פער-
דישע פיס ,די סיגנאלן פון אװטאָמאָבילן .אף די גאסן-ווינקלען האָבן
געפלאקערט גאז-שײַטערס ,ארום וועלכע דאכלאָזע מענטשן האָבן געווא-
רעמט זייערע פארגליווערטע גלידער..
װאָס לענגער כאים איז געגאנגען ,אלץ מידער איז ער געװאָרן .די
אומרויקײַט פאר דעם ,װאָס אים דערווארט אין דעם פרעמדן ,אומבא-
קאנטן לאנד ,די נערװעזקײַט ,װאָס ער האָט געפילט די גאנצע צײַט פון
זיַן נעסיע אהער ,זײַנען אָפּנעטראָטן פאר דער אומדײַטלעכער שרעק
פון דער געגנווערטיקער מינוט --- ,פאר אָט דעם מאָדנעם כוישעך ,פאר
אָט דער פרעמדער וועלט ,װוּ באטאָג איז פינצטער ,װי באנאכט ,װוּ אלץ
איז אנדערש ,װוי אין דער היים .ביסלעכװײַז איז אפילע די מוירע פאר-
שװוּנדן .אין קאָפּ בא אים איז געװאָרן נעפּלדיק ,װי אין דרויסן .איין
געדאנק בלויז איז פארבליבן אין מויעך :ניט אָפּשטײן אין דער פינצטער
פון דער קאָמפּאניע מיט דעם באגלייטער .איינער אליין קאָן מען דאָ
פארפאלן ווערן אין דעם פינצטערן טהאָם ...ער האָט געפילט א גרויסע
פיזישע מידקײיט ,װי נאָך א לאנגער שוערער ארבעט ,און א שטארקן
 1איסט-ענד  --א ראאָן אין לאָנדאָן.
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באגער װאָס גיכער קומען אף אן אָרט און א װאָרף טאָן זיך אָפּרוען..
קלערן וועט ער שפּעטער ,נאָך דעם ,װוי ער װועט א ביסל צו-זיך קומען...
נאָך דעם כוישעך און דויכדרינגענדיקער פײַכטקײַט פון דרויסן האָט
די שטוביקע ווארעמקײַט און מאלקעס קרויוויש-פריינטלעך קאבאָלאס-
פּאָנעם אן אָטעם געטאָן אף אים מיט היימישער געמיטלעכקײַט.
 -אָ ,די ביינער גייען דאָך אָפּו אמעכייע!..אינגיכן איז געקומען פון דער ארבעט בארנעט ,דער געמלעכער בערל
פון דער אלטער היים ,ער האָט זיך ווארעם צעקושט מיט כאימען ,אנט-
שולדיקט זיך ,פארװאָס ער האָט אים ניט באגעגנט אפן װאָקזֹאל --- ,זי
וועלן דיך דען אָפּלאָזן כאָטש אף איין מינוט אין דער ארבעטס-צײַט ,די
גאָט-פארדאמטע סוועטערס?!..
שפּעטער ,אין אָװונט ,זײַנען זיך צונויפגעקומען לאנדסלײַט אָפּנעמען
גרוסן פון דער אלטער היים .פאר אייניקע האָט כאיִם געבראכט מאטאָנעס
פון זייערע פאמיליעס :וועמען עטלעכע פּאָר װאָלענע היימיש-געשטריק-
טע סקארפּעטקעס ,װאָס ,דאָרטן װעט איר עס פאר קיין שום געלט ניט
קריגן" ,פאר וועמען  --היימיש געטריקנטע גאָמלקעס ,װאָס ,צעגייען
מאמעש אין מויל" ,א דריטן  ---א פאמיליען-פאָטאָגראפיע פון דעם וייב
און קינדער מיט דער אלטער מאמע אינמיטן,
פון באקװעמלעכקײַט וועגן האָבן די געסט אראָפּגעװאָרפן פון זיך די
רעקלעך און געבליבן אין ווייכע ,פלאנעלענע העמדער .דאָס שטיבל איז
פול געװאָרן מיט רויך פון פּאפּיראָסן און ליולקעלעך .אפן טיש האָט זיך
באוויזן א קענדל ביר ,און עס האָט זיך אָנגעהויבן א לאנגער ,הארציקער
שמועס ,װאָס מאכט מענטשן פילן זיך גוטװיליק ,פרייגטלעך ,דערנעענ-
טערט איינעם צום צווייטן -- ,א שמועס וועגן דער אלטער היים ...מע
האָט זיך נאָכגעפרעגט אף אייגענע און פרעמדע ,וועגן די ענדערונגען,
װאָס זיינען פאָרגעקומען אין שטעטל ,זינט זיי זײַנען אוועק פון דאָרטן,
דערמאַנט זיך קאָמישע פּאסירונגען פון דער היים .קלוימערשט געלאכט
פון קליינשטעטלדיקע זיטן און מינהאָגים ,נאָר אפילע אין דעם שפּאָט פון
די ,ו,ועלט-מענטשן" איבער דער חיימישער קלײינשטעטלדיקײַט ,איבער
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דער היימישער אָפּנעשטאנענקײַט האָט זיך געפילט א גרויסע ווארעמ-
קיַט צו דער אלטער היים ,א ניט-ארויסגערעדטע בענקשאפט נאָך
היימישער ערד ,נאָך דער חיימישער לופט,
כאימען איז מאָדנע גוט געװאָרן אפן הארצן .ער האָט געפילט ,אז
עֶר איז איצט די סיבע פון אָט דעם ווארעמען צוזאמענטרעף ,פון אָט
דעם גאנצן יאָמטעװ אין מיטן װאָך.
 --איי ,די היים ,די היים! װאָס קאָן זײַן ליבער ,וי די אייגענעהיים!  ---האָט כאיִם אָפּגעזיפצט,
און װי ער װאָלט זיך פארענטפערט ,פארװאָס ער האָט פארלאָזן אָט
די אלעמען אזוי טײַערע אלטע היים ,האָט ער גענומען דערציילן ,װאָס
סהאָט אים געבראכט אהער ,קיין ענגלאנד.
ער װאָלט זיך אװעקגעלאָזט אין פרעמדע לענדער װאָלט ער זיך?
קיינמאָל אין לעבן ניט! זײַן קלאל איז שטענדיק געװען :װער עס גיט
לעבן ,דער װעט געבן צום 5עבן ,ניט אזוי? ...ביפראט ,אז ער האָט זיך
געהאט זײַן אייגן שטיבל  ---א כורווע ,אָבער פאָרט אן אייגנס ,קיין
דירעגעלט דארף מען ניט צאָלן ,,,א שטיקל גערטל דערביי איז פאראן?
|
|
װאָס נאָך דארף מען?..
 -װאָס האָט מיר געפעלט? אז איך האָב ניט געזוכט קיין גליקן .קייןברויט און קרופּניק האָט ,כאָלילע ,ניט געפעלט ,און צו גוט איז קיין שיר
ניטאָ ...האָט זי אָבער ,ריקליע מיינע ,זיך אָנגעזעצט אף מיר :פאָר און
פאָר! אָט איז דער אװעקגעפאָרן ,אָט איז יענער געפאָרן ,לײַט װערן
דאָרטן גליקלעךי- .
אאָרט -- ,די היגע
 -גליקלעך!  --האָט מאלקע אריינגעשטעלט װגליקן ,מישטיינסגעזאָגט! מע דאנקט גאָט ,אז ס'איז פאראן דאָס שטיקל
ברויט,
 --און אז יאָ גליקן ,דארף מען זיי פאָרן זוכן קיין לאָנדאָן?  ---האָטכאים צעפירט מיט די הענט -- ,אז דער אייבערשטער וויל העלפן ,דארף
ער קיין לאַנדאָנס מיט קיין אמעריקעס דערצו ניט האָבן...
0

 -שפּײַוט דעם װאָרעם אונטערן שטיין -- ..,האָט מאלקע פרום אַפּי|
געזיפצט,
 -אָט דאָס פלעג איך דאָך אײינטײַנען מיט איר .זאָגט זי; זי ווייסטאויך ,אז גאָט איז א טאטע ,נאָר אף ניסים ,זאָגט זי ,טאָר מען זיך,
פונדעסטוועגן ,ניט פארלאָזן; .,אף גאָט האָף ,נאָר אליין ניט שְׁלאָף ..
טיאיר געהערט? ניסים גאָר! ווער רעדט פון ניסים? ס'איז דאָך גאָר פּאַ-
שעט :אז מע פארלאָזט זיך אינגאנצן אף אים ,מוז ער דאָך העלפֿן.
|
ניט אזוי?
דער אוילעם רייכערט געמיטלעך ,מיט האנאָע ,צושאַקלענדיק מיט
די קעפּ אין האסקאָמע צו כאימס רייד .אלע פילן זיך אזוי גוט ,היימיש,
ווארעם ,אז מע איז גרייט מאסקים צו זיין צו אלץ ,װאָס איינער װועט
|
|
זאָגן,
כאיִם זופּט אָפּסטאטעטשנע א ביסל פונעם ביר ,װישט אָפּ דעם שוים
פון די װאָנצן און רעדט מעיושעוודיק ווייטער
 -איך טיינע מיט איר אײיַן טיינע איך :אָט נעם זיך ,זאָג איך ,אראָפּא מוסער פון די טייבעלעך ,זע ,אף טשיקאוועס ,זאָג איך ,וויפל זייערע
קלײיבן זיך צונויף יעדן פרימאָרגן פאר אונדזער שטיבל .װאָסי? זיי האָפן,
אז כאים װועט זיי א שיט ארויס געבן א הייפל הירזש ,צי עטלעכע ברויט-
ברעקלעך ,אָדער ריקליע װועט זיי ארויסווארפן א פַּאֶר לעפל פארטריקג-
טע קאשע ,װאָס זי האָט אויסגעשקראבעט פון די טעפּלעך .די טייבעלעך
האָבן ניט מוירע צו פארלאָזן זיך אף דעם מענטשנס גאָב ,און דו האָסט
מוירע צו פארלאָזן זיך ,אז גאָט װוצט אונדז שפּײַזן? ..ניט שוין זשע ,זאָג
איך ,װועט גאָט אין הימל ניט טאָן פאר דעם מענטשן ,װאָס איך טו פאר
זײַנען טײַבעלעך ,א ברעקל ברויט צוווארפן אונדז?..
די מאנצבלען שמייכלען און ווינקען זיך איבער :װאָס זאָגסטו ,הייסט
עס ,צו כאלמען? א גאנצער פילאָזאָף געװאָרן...
 --װאָלט איך זי טאקע ניט געהערט :א ייִדענע רעדט ,זאָל זי ריידן,איז אָבער געװאָרן ביטער ,װאָס ביטער הייסט :שטעטל איז זיך צעפאָרן!
ווער קיין אמעריקע ,ווער אהער ,קיין ענגלאנד ,איז געװאָרן אויס! נעכיי
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לאָזט איר זאָגן א קערבל א װאָך פּארנאָסע! אז יעדערער שטייט אפן
וועג ,װועט עמעצער גיין באשטעלן זיך מעבל אָדער אפילע פאריכטן
עפּעס? האָט זי ,ריקליע מײַנע הייסט עס ,גאָר אפסניי זיך גענומען צו
מיר, :פאָר און פאָר .מירן דאָך ,כאַלילע ,פון הונגער אויסגיין .זע ,װאָס
פארא פּענעמער די קינדער האָבן שוין" ...האָב איך זיך מעיאשעוו געווען:
עפשער איז זי טאקע גערעכט? וי לאנג קאָן מען זיצן אָן ארבעט? מע קאָן
דאָך אזוי ,כאָלילע ,דערגיין צו בעטל-ברויט ...און טאקע די קינדער .א
קלײיניקײַט  --קינדער? דער אייבערשטער װעט טאקע ניט פארלאָון,
אָבער ע-ע ...כ'מיין ,ביז ס'וועט קומען די יעשוע ...האָב איך פארזעצט בא
איטשע דעם װאַכערניק מײַן שטיבל  --הונדערט קארבן האָט ער מיר
אף דעם געגעבן -- ,און אָט בין איך! ..װאָס װעט דאָ איצט מיט מיר
|
זײַן  ---ווייסט איין גאָט אין הימל,..
כאים איז מיטאמאָל אױיסגעלאָשן געװאָרן .זײַן גאנץ געשטאלט האָט
אויסגעדריקט אומזיכערקײַט ,אומבאהאַלפּנקײַט ,פארלאַרנקײַט ,
 -לעװוערמיי ,:כאים ,װעסט דאָ ניט פארפאלן וערן .װעסט מאכןא לעבן ניט ערגער פון אנדערע -- ,האָט בארנעט אים געמוטיקט,
 -א קאליקע איז ער ,װאָס? -א מעבלמאכער פון דער היים, --און נאָך װאָס פאר א מײַסטער! איר געדענקט דעם אָרנקױדעש,װאָס ער האָט אָפּגעצאצקעט פאר דעם גרויסן בעסמעדרעש? די זײַלכ-
לעך ,די לייבן ,װאָס ער האָט אויסגעשניצט? גאנץ שטאָט איז דאָך גע-
גאנגען קוקן אף דעם,

 -גאָלדענע הענט! פאראן װאָס צו ריידן --- ,האָט מען פון אלע זײַטןגערימט זײַן בעריעשאפט אין דעם מעבל-פאך,
 -לעווערמיי ,ער'ט קיין כאראָטע ניט האָבן, 1לעװ ערמײ
ניט געזאָרגט,

 --פארקריפלט

די ענגלישע װערטער
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דאָ:

 -א קלייגיקייט װאָס ער'ט דאָרטן איבערגעלאָון! ניקאַלײַס רא-סייע! ..פאראן װאָס צו זשאלעווען!
 --ניקאַלײ איז זיך ניקאָלײַ ,און ראסייע בלייבט ראסייע -- ,האָטבארנעט ניט מאסקים געווען -- ,פאָרט דאָרטן געבאָרן און אויסגעהאָדע-
וועט געװאָרן .,וועסט עס פון הארצן ניט ארויסרייסן,
 --א שיינעם פּאָנעם האָסטו געהאט אין דײַן ראסייש!  ---האָט איינערפון די לאנדסלייט מיט ביטערניש זיך אָפּגערופֿן --- .אָט האָב איך אָפּ-
געדינט פינף יאָר ניקאַלקען און דערנאָך געמווט פאָרן אין א פרעמד
לאנד זוכן א שטיקל ברויט :אין דער גאנצער גרויסער ראסייע האָט זיך
פאר מענדל רייצעסן קיין אָרט ניט געפונען .צונויפגעשפארט דריי מי-
ליאָן ייָדן אין דער טשערטא אָסעדלאָסטי און ווער דאָרטן דערװאָרגן..
 -און די פּאָגראָמעך איז דיר גאָרנישט?  ---האָט נאָך איינער צוגע-לייגט,
 --ניקאָלײַ איז ניט אײיביק --- ,האָט בארנעט געפּרוווט פארטיידיקןזײַן ראסייע --- .מ'וועט נאָך אמאָל אראָפּווארפן ניקאַלײַען װועט קיין
בעסער לאנד ,וי ראסייע ,אף דער וועלט ניט זײַן ,געדענקט מיין װאָרט...
 -אָנגעהערט זיך די סאָציאליסטן אף די מיטינגען האָט ער זיך-- ,האָט מענדל רייצעס גאליק אָפּגעענטפערט -- ,ביז ס'וועט קומען די נע-
כאָמע ,וועט אונדז ארויס די נעשאָמע..

 -װאָס'ט איר זיך ארײינגעלאָזט אין פּאָליטיקע װאָס!  --האָט מאל-קע זיך אריינגעמישט -- .איר קלערט בעסער ,וויאזוי װאָס גיכער גע
פינען פאר דעם פעטער כאים א דזשאב,
 -לעווערמיי ,כאים!  --האָט בארנעט ברייט א זאָג געטאָן-- .הערסטו ,כאים ,זאָל דיר ,זאָג איך ,דער קאָפּ ניט דארן .דערווייל ביסטו
בא מיר ,און װײַטער װעט מען זען ,מע װעט שוין קריגן פאר דיר אר-
בעט .וועסט זײַן אָלרײַט אין דער מעדינע ,כאים ,ניט ערגער פון לײַטן..
אָפּגעזאָגט ,און קוקט אף אלעמען ארום זיך :אָט דאָס ,הייסט עס ,זאָג
איך ,בארנעט...
 --אָף ,קאָרס ,געוויס ,געוויס װעט ער זײַן אָלרײַט ,איצט איז אפילע253

מיט ארבעט שווערלעך ,נאָר עפּעס װעט זיך שוין געפינען .ער װעט
ליידיק ניט ארומגיין --- ,האָט מען אים פון אלע זײַטן אונטערגעמוטיקט,
כאימען.
כאיִם האָט קוים פארשטאנען דאָס מאָדנע לאָשן ,װאָס מע רעדט דאָ,
נאָר געזען האָט ער ,אז אָט די אלע זײַנע באקאנטע פון דער היים ,כאָטש
זי ריידן א נייעם מין ייִדיש און רופן זיך דאָ מיט נײַע נעמען ,זיינען
די זעלביקע גוטע פריינט זײַנע ,גרייט צו טאָן פאר אים ,װאָס נאָר זי
קאָנען.

ס'איז אים מאָדנע ווארעם געװאָרן באם הארצן .ער האָט אָנגעהויבן
קלערן ,אז ,נאָך אלעמען ,איז עס עפשער ניט קרום ,װאָס ער האָט גע-
פאָלגט ריקליען .אָט זעט ער דאָך :אלע זײַנען זי אָנגעטאָן װוי מענטשן,
זעען אויס שענער ,וי זיי האָבן אויסגעזען אין דער היים ..און דער
זעלביקער גאָט איז דאָך אומעטום .אז ער װעט ועלן העלפן ,קאָןער דאָ
אויך העלפן ...עפשער איז אזוי באשערט פון אויבן...
א גאנצע װאָך איז כאיִם נאָך אלץ געווען א גאסט ,קימאט יעדן אַװנט
איז געקומען דאָס איינער ,דאָס אן אנדער לאנדסמאן אָפּנעמען א גרוס
פון דער אלטער היים .אלע האָבן צוגעזאָגט ,אז מע װעט ,טרייען" ,נאָר
די זיכערקייט פון דעם ערשטן אָװונט ,אז ,נישקאָשע ,ער װעט ניט פאר-
פאלן ווערן" ,האָט זיך שוין אין זייערע רייד ניט געפילט .,,אוואדע װעט
מען ,טרײַען" ,נאָר ער דארף אליין אויך זוכן,
 -לאָנדאָן איז ניט סטאראָבין .דאָ װעט דיר קיינער קיין ארבעט איןשטוב ניט ברענגען,
 -כ'האָב גערעדט מיט מײַן באָס -- ,האָט אים בארנעט געזאָגט--- ,האָט ער געזאָגט, :מ'וועט זען .דערװײַיל פעלן מיר ניט קיין הענט .עפ-
שער שפּעטער",
כאים פילט זיך וי שולדיק פאר יעדערן ,װאָס ער גייט ארום ליידיק,
ווען אלע ארבעטן אזוי שווער.
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אין דער חיים געפינט ער זיך קיין אָרט ניט .מאלקע באקלאָגט זיך
קעסיידער אפן יאקרעס ,אף די פאגעס ,די טומאנען ,איבער וועלכע מע
מוז גאנצענע טעג ברענען גאז/ .אלע שא ווארף א פּעני אין גאזאָמעטער,
אלע שא א פּעני" ..די קינדער רײַסן זיך ארום איבער א הייגל ,איבער
אן איבעריקער קארטאָפל .,.און דאָ זיצט ער אף זייער קארק און עסט..
ניט בארנעט ,ניט מאלקע װײַזן אים קיין קרומע מינע .אדעראבע ,זי
גיבן אכטונג ,ער זאָל ניט אוועקגיין הונגעריק פון טיש, :עס ,עס ,כאים,
שטער זיך ניט" .,,נאָר ער זעט דאָך ,װי ענג ס'איז זיי ,ווערגט ער זיך
מיט יעדן ביסן,
ווען בארנעט איז אין דער חיים ,איז נאָך צו דערלײַדן :א מאנצבל,
גיט ער אים צו מוט; :זאָרג ניט ,כאיִם ,מע וועט פאר דיר געפינען אר"
בעט" .אָבער ווען בארגעט גייט אוועק צו דער ארבעט און ער בלייבט
אליין מיט מאלקען ,געפינט ער זיך ניט קיין אָרט .איר יעדער קרעכץ,
איר זיפץ ,דאכט זיך אים ,איז געווענדט קעגן אים- .
רוקט ער זיך שטילינקערהייט ארויס פון שטוב און לאָזט זיך וואנדערן
איבער די ארומיקע גאסן און געסלעך .בא אים הייסט עס :ער זוכט
| ארבעט...
צופעליק אָנגעשטויסן זיך אף א טישלעריי אָדער אף א קליין מעבל-
פאבריקל ,װוּ עס ארבעטן ,לויטן אויסזען ,ייִדן ,שטייט ער א היפּשע
װײַלע פארן פענצטער אָדער פאר דער צעעפנטער טיר ,ניט באשליסג-
דיק זיך אריינצוגיין ,װי ער װאָלט געגאנגען בעטן א געדאָווע .ער מאכט
זיך הארץ און גייט דאָך אריין, :עפשער דארף מען א גוטן מעבלמא-
כער?* ניין ,אין ערגעץ דארף מען ניט קיין ,ה,ענט" ...און ,ווארפנדיק א
בליק אף זייַן לאנגער כאָלאָדײַקע און די היימישע שטיוול מיט די כאָ-
ליעוועס ,גיט מען אָפּטמאָל צו;
 -אויסגעגרינטע גייען אום ליידיק ,ניט נאָר גרינע .סלעק!.ער פארבלאַנדזשעט אין פּעטיקאַטלײן  --דאָס געסל פונעם יידיש"
אימיגראנטישן גאסן-האנדל ,ער ווערט פארטומלט פון אלערליי קוילעס
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שיך"
סטענגעלעך,
און אויסרופן; ;פּייפּער ,ענװעלאָפּס :קעמעלעך,
בענדלעך!"; ,כריין געריבענער!", ,קנעפּלעך ,גערייכערטע הערינג!",
;לוכעס" ..,א יאריד .,,נאָר ווער דארף עס? און דערפון מאכן עס מענטשן
א לעבן ,וי זיי רופן עס דאָ? 
א מאָדנע װעלט דאָ ,א פרעמדע און גאָר ניט קיין פריילעכע-- ,
קלערט כאיַם -- ,קינדער אף די גאסן ,וי פליגן אין א יאטקע אין א
הייסן זומער-טאָג .און אלע אזעלכע אזעסדיקע ,פארשייטע! דערזען א
ייַד .אין א לאנגער קאפּאָטע ,דארף מען אים א ריס טאָן פאר דער פּאָלע;
א ייַד מיט א באָרד ,איז רעכט א צופּ טאָן פאר דער באָרד ..און װאָס
איז דאָ גלאט פאר א לעבן? נאָר מע אײַלט זיך ,נאָר מע האװעט ,מע
לויפט .,.און ניט צוזאמענצוריידן זיך .אין דער היים איז מען אויך אין
גימנאזיעס ניט געגאנגען ,פונדעסטוועגן ,אז ס'איז אויסגעקומען ,האָט
מען װעגן א שטיקל ארבעט זיך צוזאמענגערעדט מיטן גרעסטן פּאָרעץ..
און דאָ ,א שטומער  --און גאָר! אפילע שווער צו פארשטיין ,װאָס א ייד
רעדט; :לעווערמיי" ,און ;באדער" ,און ;רענט" ,און קוויידזשעס" און
;,סלעק" ..,א גוטער שלאק האָט געמעגט טרעפן די מעדינע ,איידער ער
האָט זי דערקענט .ווען ריקליע ווייסט ,װאָס פאר א לעבן דאָ איז ,װאָלט
זי אים אהער ניט גצשיקט...

! בארנעט האָט געבראכט כאימען א גוטע בסורע :בא זי אין שאפּ פאָ-
דערט זיך א ,האנט" ,האָט ער ,בארנעט ,געבעטן דעם באָס ,ער זאָל צו-
נעמען זײַן לאנדסמאן ,האָט דער באָס געזאָגט; :אָלרײַט ,זאָל ער קומען".
 -א סװועטער ,א רועך אין זײַן טאטן ארײין!  --האָט בארנעט זיךאויסגעזידלט --- .א גרינער איז בא אים דאָס כיעס :לאָזט זיך בעסער
עקספּלואטירן,
נאָר װאָס זאָל מען טאָן? אָט איז ער שוין זעקס יאָר אין דער שיינער
 1פּײיפע ר ,ענ װ ע לאָפּס

--

פּאפּיר,
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קאָנװערטן,

'מעדינע און קאָן נאָך אלץ פון סוועטינג-שאפּ ניט ארויסרייסן זיך .אף די
גרויסע מעבל-פאבריקן איז א פרעמד געבאָרענעם שווער צו קריגן אר-
בעט :מע דארף גוט פארשטיין די שפּראך ,פאנאנדערקלייבן זיך אין א
צייכענונג ...װי קומט מען אָבער דערצו ,אז מע האָרעװעט צען שאָ אין
מעסלעט און מער? װױּ נעמט מען נאָך צען שאָ שווערע ארבעט א קאָפּ
צו לערנען שפּראך?
 -גי לערן ענגליש בא די יאָרף  --קומט עס בא כאיִמען סטאםאויס מאָדגע,
 --כ'װאָלט נאָר געהאט די צייט און די קויכעס דערצו -- ,איזבארנעט ניט מאסקים --- .קומסטו אָבער פון דער ארבעט אזוי פארמא-
טערט ,אזוי אױיסגעשעפט ,אז דו באװײַזט נאָך ניט אָפּצועסן ,וי דו
פאלסט אנידער ,װוי א סנאָפֿ,
איידער מע איז געגאנגען שלאָפן ,האָט בארנעט געזאָגט כאימען:
 -פ'ווע?ל דיך מאָרגן גאנצפרי אופוועקן ,װעסטו צוזאמען מיט מירגיין צו דער ארבעט,
 -וועסט מיך ניט דארפן װעקן -- ,האָט כאיִם פארזיכערט -- ,איךוועל אופשטיין פריער פון דיר,
ווען בארנעט איז אופגעשטאנען ,איז שוין כאים געשטאנען מיטן קאָפּ
צום מיזרעך-וואנט און שטיל ,פאר זיך ,געדאוונט ,אפן הארצן איז אים
געווען אי פריידיק ,אי אומרויק :ווער ווייסט ,צי װעט ער געפעלן דעם
;באָס?? צי װעט ער אים צונעמען אף ארבעט? צי װעט ער ,כאיִם ,גאָר
טויגן צו דער היגער ארבעט? אין דער היים אפילע גערעכנט זיך פארן
(בעסטן מעבלמאכער אין דער גאנצער סוויווע ,אָבער דאָ איז דאָך אלץ
אנדערש ,װי אין דער אלטער חיים, .לאַנדאָן איז ניט סטאראָבין"--- ,
הערט ער אף יעדן טראָט.
ער האָט געדאוונט מיט א באזונדער קאװאָנע ,שטיל ,קימאט אין זיך,
אויסזינגענדיק די װערטער פון דער טפילע מיט יעגעם וויינענדיק-
בעטנדיקן קאָל ,מיט וועלכן גלייביקע שמועסן זיך דורך מיט זייער גאָט
אין מאָמענטן פון גויט און האָפענונג,
487

בארנעט איז געזעסן באם טיש ,אײַלנדיק געקײַט ברויט מיט פּוטער
און געבריט זיך מיט הייסע קאווע פון א גרויסן פּאָרצעלײַענעם קאווע-
טעפּל .ווארפנדיק א בליק אף כאימען ,האָט ער ,קײַענדיק ,א זאָג געטאָן:
 -מאך עס בעקיצער ,כאיִם .לאָנדאָן איז ניט סטאראָבין .גיטאָ קייןצײַט צו דווייקענען זיך ,מירן פארשפּעטיקן צו דער ארבעט,
כאים האָט זיך דערפילט ,װי מע װאָלט אף אים א גאָס געטאָן קאלט
וואסער .זײַן שטילער ,הארציקער שמועס מיטן ריבוינעשעלוילעם איז
| אזוי גראָב ,װאָכעדיק איבערגעריסן געװאָרן!.
 --אודמהו!  ---דאָס האָט געדארפט באטײַטן :רעכט ,אָט באלד ...ערהאָט גיך אָפּנעכאפּט דעם סאָף פונעם דאוונען ,אופלייגנדיק אין דער
זעלביקער צײַט דעם טאלעס-און-טפילן,
טיי טרינקען און צובייסן איז שוין קיין צײַט ניט געווען .מאלקע האָט
פאר ביידע מאנצבלען פארוויקלט ,לענטש"  --זייער טרוקענעם מיטיק-
מאָלצײַט .זיי זיינען שוין געווען גרייט צו גיין ,ווען בארנעט האָט זיך
פארהאלטן און ,ווארפנדיק א בליק אף כאימען ,געזאָגט:
 --ווייסט ,װאָס כ'וועל דיר זאָגן ,כאיִם ,טו אויס דײַן קאפּאָטע אוןטו אָן מיַנס א רעקל,
כאים האָט געקוקט אף אים ניט פארשטייענדיק,
 --װאָס הייסט? -כעוורע לייצים אין שאפּ וועלן פון דיר מאכן כויזעק .יונגע באָיעס.קאָפּװײיטעק פעלט זיי ,װאָס? א לאנגע קאפּאָטע ,דארף מען דיך נעמען
אפן צימבל,
ניט ווארטנדיק אף כאימס ענטפער ,איז ער צוגעגאנגען צום הענגער,אראָפּגענומען אן אלט רעקל און דערלאנגט כאימען:
 -נא ,טו אָזאומגערן האָט כאיִם אראָפּגעװאָרפן פון זיך זײַן לאנגע כאָלאָדײַקע,
אָנגעטאָן דאָס קורצע ,ענגע רעקל און איז געבליבן שטיין ,די הענט
אראָפּגעלאָזן און צעשפּרײט א ביסל .אף זיינע לִיפּן האָט געבלאָנדושעט
א שולדיק-נארישעוואטער שמייכל .ער האָט באטראכט די אייגענע פיס,
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װאָס זײַנען פּלוצעם וי לענגער געװאָרן ,געקוקט אף די אויסגעשניטענע,
פארקיילעכיקטע פּאָלעס פונעם רעקל ,געכאפּט זיך פאר די קגעפּלעך,
געצויגן די צו קורצע ארבל .,,אינגאנצן האָט ער אויסגעזען ,װוי ער װאָלט
זיך אליין ניט דערקענט..
 -עפּעס פּריקרע --- ...האָט ער געמורמלט ,כאפּנדיק זיך פארן לינקן|
אויער ,װאָס האָט אים פּלוצעם אָנגעהויבן פלאמען,
 --װאָסי?  --האָט בארנעט ניט פארשטאנען -- .נאָך א גאנץ גוטע|
מארינארקע.
 ---און ..,ע"ע .,.אין מײַן כאָלאָדילקע קאָן מען ניט!  --האָט כאים

געשטאמלט -- .א וואזשנער בעגעד ,.אין דער חיים געטראָגן זי שא-
באָסים...

 -ע ,זי ניט קיין גרינער!  --האָט בארנעט אָנגעהויבן צו פארלירןדעם געדולד -- ,כאָלאָדײַקע-סמאָלאָדײַקע! מע זאָגט דאָך דיר :כעוורע
וועלן פון דיר מאכן אויסצודרייען מיט דײַן כאָלאָדײיקע .האָסט עפּעס א
סאך כאָלאָדײַקעס געזען אין לאָנדאָן? לאָנדאָן איז דיר ניט סטאראָבין,
דאָ ,גוטער-ברודער ,איז בערל  --בארנעט ,כאים  --היימאן און א כאַ-
לאָדײַקע איז גיט קיין מאלבעש ..און מאך קיין שיעס ניט ,װאָרעם מירן
ביידע פארשפּעטיקן צו דער ארבעט צולים דײַן כאַלאָידײַ-קע!
װי א געפּענטעטער איז כאיִם נאָכגעגאנגען בארנעטן ,קוקנדיק דעם
גאנצן וועג זיך אף די פיס ,וי ער װאָלט זיי דאָס ערשטע מאָל געזען..
ביז מיטיק האָט קיינער אין שאפּ קימאט קיין װאָרט ניט אויסגערעדט,
עס זײַנען בלויז געפאלן איינצלנע ווערטער ,װאָס זײַנען שײיעך געווען
|
|
צו דער ארבעט,
אָן א רעקל
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פאר-
שארצט ביז איבער די עלנבויגנס ,און מיט דעם קורצן ,מערסטנטייל פאר-
לאָשענעם ,ליולקעלע צווישן די ציין --- ,איז דער ,באָס* אומגעגאנגען
פון איין ארבעטער צום צווייטן .דאָ עפּעס אָנגעװיזן ,דאָ עפּעס געזאָגט,
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דאָ סטאם צוגעקוקט זיך ,פון צײַט צו צײַט אויסרופנדיק מער פון גע-
װױינהײַט ,וי פון נויטװענדיקייט;
 -הארי אפּ! אײַלט זיך צו .הארי אפּ ,באָיעס!.דער אויסרוף ,צו וועלכן די ארבעטער זײַנען שוין געװוינט געווען,
וי צו דער גרילצעריי פון דער זעג און צו דעם ;הושששט" פונעם
הובל ,האָט אף זיי קיין שום ווירקונג ניט געהאט .יעדערער האָט זיך
װײַטער געטאָן זײַן ארבעט ניט גיכער און ניט לאנגזאמער ,וי פריִער,
איין כאיִם נאָר פלעגט בא יעדן אויסגעשריי ניט ווילנדיק א ציטער טאָן
און מיט מער קויעך אָנלײגן זיך אפן גרויסן הובל,
איינס אזייגער האָט דער באָס א זאָג געטאָן/, :דינגער!? 1און איז ארויס
|
פון שאפּ.
וי נאָר די טיר האָט זיך פארמאכט הינטער אים ,אזוי האָבן אלע
מיטאמאָל אָנגעהויבן ריידן ,װוי זיי װאָלטן זיך געװאָלט באפרידיקן פאר
די עטלעכע שאָ געצװוונגענעם שווייגן.

|

כאיִם איז געשטאנען און געהובליעוועט ,וי פריִער,
א דארער באָכער מיט דיקע אָנגעצויגענע אָדערן אף די אױסגעהאָ-
|רעוועטע הענט איז צוגעגאנגען צו כאימס ווארשטאט .די הענט פארלייגט
אין די הויזן-קעשענעס ,האָט ער א װײַלע צוגעקוקט ,װי ער ארבעט,
| אוז מיט א הייזעריקלעכער שטים א זאָג געטאַן:
 --הערט נאָר ,מיסטער לאנדסמאן ,איר'ט דאָך אזוי מיטן הובל א|
האלבע וועלט אײינרײיסן.
דערביי איז זײַן פּאָנעם פארבליבן ערנסט ,נאָר אין די ווינקלען פון
מויל האָט זיך צעלייגט א לײַכט איראָניש קנייטשעלע.
כאים איז געבליבן שטיין מיט דער האנט אפן הובל ,עטװאָס אָנגע-
בויגן פאָרויס .אין זײַנע אויגן ,געווענדט צום דארן באָכער ,איז געלעגן
א שטומע פראגע.
ג1דינגצר  --מיטיק (ענגל),
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 -איך מיין ,אז איר װעט זיך אזוי אײַלן ,וועט איר גיך מיד װערן,|
|
לאנדסמאן,
כאימס אויער האָט ניט אופגעכאפּט די באהאלטענע איראַניע פון די
ווערטער .קוקנדיק מיט נאיווע אויגן אף דעם דארן באַכער ,האָט ער ,וי
שולדיק ,געשטאמלט; -
 -כ'ווייס? אז ער טרייבט אלץ ,דער באלעבאָס, .,.אראָפּ ,אראָפּ",..ווייס איך?,,
 --פונדעסטוועגן ,דארף מען אזוי די קויכעם ניט אוועקלייגן ,װאָרעםזיי וועלן אײַך סײיװיסײַ אף לאנג ניט קלעקן ,איר פארשטייט ,לאנדסמאן,
צי ניין?  --האָט דער דארער באָכער אלץ אזוי בײיסיק גערעדט,
 --װאָס ווילסטו פון אים האָבן ,בושלער?  --האָט זיך בארנעטאריינגעמישט -- .ער איז נאָך א גרינער; דריי װאָכן אין לאנד ,דעם
|
ערשטן טאָג בא דער ארבעט,
 --לאָז אָפּ ,בושלער!  ---האָט זיך פון דער צווייטער זײַט אָפּגערופןא קורץ מענטשל מיט א געשוירן גרוילעך בערדל -- .ער װעט ארבעטן,
וויפל מיר ,װועט ער אופהערן צו אײַלן. ,
 -אזוי ,ער איז א גרינער?  --האָט בושלער דורכגעלאָזן די צווייטעבאמערקונג -- .איז טאקע גלײַכער באלד אפן אָרט דורכצושמועסן זיך,
זאָל ער וויסן ,װאָס ער האָט צו טאָן,
ארײינרוקנדיק די הענט טיפער אין די קעשענעס ,האָט ער לײַכט א
הוסטל געטאָן ,װי א רעדנער ,װאָס גייט האלטן א רעדע פאר אן אוילעם,
|
און גענומען ציילן ווערטער:
 -איר זאָלט וויסן ,מיסטער לאנדסמאן ,אז מיר ארבעטן דאָ אין אסוועט-שאפּ .איר ווייסט ,מיסטער ,װאָס א סוועטישאפּ איז?  --האָט ער
אײַנגעגראָבן אין כאימען זײַנע דורכדרינגענדיקע אויגן -- .א סוועט-
שאפּ איז אן אָרט ,װוּ מע יאָגט פון אײַך ארויס בא דער ארבעט איער
שווייס ,ניט פּאָשעטן שווייס  --א נויט-שווייס ,און נאָכן נויט-שווייס ---
א בלוטיקן שווייס! ,,איר הערט ,לאנדסמאן? ..און נאָכדעם זויגט מען בא
אײַך אויס דעם מארך פון די ביינער און מע ציט בא אײַך די אָדערן
201

ארויס .אָט אָידֹי אָדערף  --האָט ער אױסגעצױגן צו כאימען אן
אָרעם מיט אָדערן ,דיקע װי שטריק --- ,דאָס ,לאנדסמאן ,װעט שוין דער
באָס טאָן אָן אײַער הילף ...איר פארשטייט ,װאָס מע רעדט צו אײיַך ,צי
גיין? ..בא אונדז װעט דאָ קיין יאָגעניש-אײַלעניש ניט אָנגײין!  --האָט ער,
צוטרעטנדיק הארט צו כאיִמען ,מיטאמאָל א געשריי געטאָן -- .מיינט
ניט ,אז מע זאָרגט דאָ שטארק פאר איער שוואכן געזונט :איר ווילט
,סוועטען*  --אך ,כאָטש ביז די קאָשערע נעשאָמע װועט פון אײַך ארויס,
אָבער ניט דאָ! מירן זיך צוליב אײַך די קישקעס ניט אײַנרײַסן ,איר
פארשטייט ,צי ניין ,לאנדסמאן?!..
צום אַנהייב האָט בושלער גערעדט איינגעהאלטן ,נאָר װאָס װײַטער,
אלץ העכער און בייזער ,די ליפּן זײַנען בא אים בלאס געװאָרן .עס איז
קאָנטיק געווען ,אז די סוועט-שאפּ איז א זאך ,וועגן וועלכער ער קאָן
גלײַכגילטיק ניט ריידן,
די גאנצע שאפּ איז געשטאנען שטיל און מער צוגעקוקט זיך ,װי צו-
געהערט זיך- ,
 -איך בין שולדיק? .,איך װײַס?  ---האָט כאים געשטאמלט -- .ער|
זאָגט מיר,, :האָפּ ,האָפּ* ,ער איז דאָך דער באלעבאָס...
כאימס שולדיק פּאָנעם ,זײַנע צעשראַקענע און װי בעטנדיקע
אויגן האָבן בושלערן אָפּנעקילט .ער האָט אים אָנגענומען בא א קנעפל
פון וועסט און שוין פרײַנטלעך-ווייך דערקלערט;
 --אז איר יאָגט זיך ,מוזן מיר זיך דאָך אלע יאָגן .איר פארשטייט?זאָל ער נאָר באמערקן ,דער סװועטער ,אז איין ,ה,אנט" ארבעט אויס מער,
וװועט ער פּאָדערן ,אלע זאָלן אזויפיל אויסארבעטן .אז דאָס איז אן עמע-
סער נעגער-טרייבער! ,א פײַער זאָל אף אים קומען מיט זײַן סוועט-שאפּ
|
איניינעם!
1א נעגערטרײבער  --אזי רופט מען די אופזעער איבער די נעגער"
ארבעטער אף די בױימװאַל-פלאנטאציעס אין דאָרעם-אמעריקע.
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 -דארפסט זיך דײַן געזונט פונזײַנטװעגן נישט אײַנרײַסן ,היימאן-- ,האָט בארגעט אף זײַן אויפן אונטערגעהאלטן בושלערן.
 דאָס װעט שוין די שאפּ פאר אייך באזאָרגן -- ..האָט זיך אָפּ"גערופן א סקריפּעגדיק קאָל פון וויגקל,
 -איך װעל אייך געבן צו פארשטיין --- ,האָט זיך בושלער ווידעראויינגעמישט --- ,ווען דאָס װאָלט געווען א ,יוניאָן"-1שאפּ ,װאָלט,..
 -שדשא! בושלער האָט זיך שוין גענומען צו זײַן יוניע .ער װעטזיך שוין באלד נעמען פאר זיין סאָציאליזם ,איר וועט זען -- ,האָט מען
אים גלייך פון אָנהייב איבערגעשלאָגן -- ,ער האָט א האלב שאָ אף מיטיק,
נעמט ער זיך דארשענען  --יוניע מיט סאָציאליזם! אָט כאפּ בעסער עפּעס
אין מויל ארײין ,אז ניט ,קומט ער באלד ארײַן ,דער סוועטער ,װועט זײַן
פארשפּאָרט צו עסן,
בושלער האָט א מאך געטאָן מיט דער האנט אוֹן געזעצט זיך עסן
גלייך מיט אים האָט יעדערער איילנדיק גענומען אויסבינדן פון די טיכ-
לעך ברויט און אופוויקלען פון פּאפּירלעך װאָס ער ס'האָט מיטגע-
בראכט  ---קעז ,הערינג ,װוורשט .אין א מינוט ארום זיַנען שוין אלע
געזעסן אף די ווארשטאטן און געשמאק געקייט .איין כאים האָט זיף
ארומגעדרייט איבערן שאפּ און עפּעס געזוכט אין די ווינקלען,
 -װאָס זוכסטו דאָרטן?  ---האָט אים בארנעט א פרעג געטאָן. -א ביסל וואסער צום וואשן די הענט,אין שאפּ האָט אױיסגעבראָכן א געלעכטער,
 -װאָס לאכט איר װאָס? ער איז נאָך א גרינער! -- .האָט בארנעטאים פארענטפערט,
כאיִם האָט 'געקוקט פון איינעם צום צווייטן ,וי ער װאָלט בעטן ,מע
זאָל אים דערקלערן ,װאָס לאכט מען דאָ,
 -אין א סוועט-שאפּ ,גוטער-ברודער ,איז קיין צײַיט ניטאָ ניט נאָר1יוניאָן  --פּראָפעסיאָנעלער פאריין.
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צום וואשן זיך ,נאָר אפילע צו עסן -- ,האָט אים בושלער געגעבן צו
פארשטיין,
 -ער מיינט ,ער איז אף א פאבריק ,װוּ מע האָט א גאנצע שאָ אףמיטיק- ,
|
 -ער מיינט גאָרנישט ,ער איז א גרינער ,און גאָר -- .:האָט איםבארנעט מיט איין זאך פארענטפערט,
 -אָבער א קאפ וואסער ...מע דארף דאָך אָפּגיסן די הענט פארןעסן -- ...האָט כאיִם ניט פארשטאנען װי קאָן אנדערש זײַן,
 -דער וואסער-קראן איז אונטן ,אין קעלער .װעסט ניט באװייזןאי גיין וואשן די הענט ,אי איבערבייסן,
 --זײַ ניט קיין נאר ,חיימאן ,און זעץ זיך גיכער עסן -- ,האָט זיךבארנעט אָנגעבײיזערט -- .אז ניט ,װעסטו ביז אכט אזייגער אין אָװונט
אין .דײַן מויל ניט האָבן.
 -לאָזט אים --- ,האָט זיך דאָס נידעריקע מענטשל אריינגעמישט--- ,איר זעט ניט ,אז דאָס איז א רעװל? טוט דאָך בא דער ארבעט דאָס
היטל ניט אויס,
 -א בערדל אויך א ראבאָנישס -- ,האָט א צווייטע שטים גוטמוטיקאונטערגעהאלטן דעם שפּאס,
 --לעווערמיי זײַן בערדל ,ער'ט מיט דער צײַט זײַן אזא ריסטאָ-קראט ,וי דו ,האָב קיין מוירע ניט --- ,האָט זיך בארנעט אָנגענומען די
קריוודע פון זײַן קאָרעװו,
און ווענדנדיק זיך צו כאימען ,האָט ער שוין שטארק אומגעדולדיק
צוגעגעבן;
 --מע זאָנט דיר ,זי ניט קיין גרינער און גיי עסףקוקט נאָר אָןדעם צאדיק אין פּעלץ! קאָן ניט עסן אומגעוואשן! נו ,מאך קיין שיעס ניט!
כאים איז צוגעגאנגען צום ווארשטאט און װי מיט גוואלד גענומען.
שטאָפּן אין מויל דאָס ברויט מיט װװוּרשט,
 -עס ,עס!  --האָט בארנעט אונטערגעטריבן -- .עס ,װעסט זיךצוגעוווינען עסן אָן געוואשן ,לעווערמיי...
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בושלערן איז ניט גרינג אָנגעקומען איבערצוריידן כאימען ,ער זאָל
גיין אפן מיטינג פון די מעבלמאכער.
פרייטיקצונאכטס גייט ער אין שול דאוונען ,ניט אף מיטינגען,
ס'איז ניט פון פרומקײַט וועגן ,נאָר אזוי איז ער שוין געװווינט .שוין
אזוי אויך ,באָרעכהאשעם ,קנאפּ-װאָס פארבליבן פון דעם ביסל ייִדיש-
קײַט .דאָס דאוונען זופּט מען אָפּ אין איין מינוט ,א מינכע פארבייגט מען,
עסן אין שאפּ אָן געוואשן איז שוין אויך רעכט געװאָרן ...האָט זיך באר-
נעטן פארגלוסט ,האָט ער אים געגעבן א גויִשן נאָמען  ---היימאן ,כאיִם
פּאסט אים ניט! ..און איצט זאָגט ער ,אז ס'װאָלט ניט געשאט דאָס בערדל
א ביסל ,פארגלײַכן? ,אז ניט ,װעלן אים די לאָבוסעס נאָכווארפן
שטיינער אין גאס,..
פארבליבן דאָס שטיקל שאבעס ,זאָל ער נאָר.דאָס אויך ניט אָפּהיטן!
ניין ,ער גייט ניט פרייטיקצונאכטס אף קיין מיטינגעןי
איז אָבער בושלער צוגעשטאנען וי פּעך.
 -איר װעט קיין כאראָטע ניט האָבן .מיר קלייבן זיך דאָך ניט צו-זאמען טאנצן .מ'וועט באטראכטן ,וי פּאָטער צו ווערן פון דער סוועטינג-
סיסטעם ...ארבעטן קירצערע שטונדן .בעסערן לוין באקומען,
/
בארנעט האָט אויך צוגעהאַלפ
 -ביסט דאָך שוין ,דאכט זיך ,ניט קיין גרינער ,און נאָך אלץ אזאיאָלד ,וי דו װאָלסט נאָרװאָס געקומען פון סטאראָבין .דו פארשטייסט
ניט ,אז קורצע שאָען און הויכער לוין איז בעסער ,װוי לאנגע שאָען און
קליינער לוין?
 -אָבער וויאזוי װועט איר עס מאכן?  --האָט כאיִם געװאָלט וויסן, --מיר װעלן זען ,אז יעדער מעבל-ארבעטער זאָל זיך אײַנשרייבןאין יוניע ,אויב דו ,לעמאָשל ,װועסט ניט זײַן קיין מיטגליד פון יוניאָן,
קאָנסטו אין שאפּ ניט ארבעטן ,און מע װעט דיך אין אן אנדער שאפּ אויך
ניט צולאָזן צו דער ארבעט .פארשטייסטו שוין ,אז מע זאָל נאָר װעלן,
קאָן מען אלץ אויספירן? עס ווענדט זיך נאָר אָן אונדו,..
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כאיִם האָט פארשטאנען ,אז מע מוז גיין .װאָס טוט ער ,אז זי ווארפן
אים טאקע אינגאנצן ארויס פון שאפּ?..
אָבער דאָס איז געווען דאָס ערשטע און דאָס לעצטע מאָל ,װאָס ער
איז געגאנגען אף א מיטינג .זיי ווילן ,ער זאָל זיך פארשרייבן אין פאריין?
גוט ,ער װעט זיך פארשרייבן ,ער װעט צאָלן מיטגלידס-אָפּצאָל  ---ער
פארשטייט אליין אויך ,אז א יוניע איז א גייטיקע זאך --- ,אָבער גיין אף
זייערע מיטינגען  --בעשום-אויפן אין דער וועלט ניט!
צום אָנהייב איז אים דאפקע געפעלן געווען.
באם אריינגאנג פון גרויסן ,קאלטלעכן זאל שטייט אף א טישל א
טעלער און יעדערער ווארפט ארײַן א קופּערנע מאטבייע ,גאָר װוי אין
דער היים ,בייס מע קומט אין שול א מאגיד הערן .פון דער צווייטער
זייט טיר שטייט א טיש אינגאנצן פארלייגט מיט צײַטונגען אוּן דינינקע
ביכלעך מיט שארבלעטלעך פון אלערליי קאָלירן .קימאט יעדערער
שטעלט זיך אף א װײַלע באם טישל ,קויפט עפּעס ,אָדער לייענט גלאט
איבער די נעמען פון די ביכלעך ,נעמט זיי אין האגט ,קוקט ארײַן אינ-
װייניק און לייגט צוריק אוועק ,צוזאָגנדיק צו קויפן, ,וי נאָר ס'וועלן זיך
פארוואלגערן א פּאָר פרייע פעניס" ...ביסלעכװײַז װוערט דער זאל פול,
עס קומען יונגע באָכערים ,מיטליאָריקע און אפילע עלטערע מענטשן,
די פּענעמער זײַנען בא אלעמען באלעבט ,מע איז אופגעראמט װי פאר
א וויכטיקער ארבעט .דער אוילעם צעזעצט זיך אף לאנגע בענק אָן
פּאָרענטשעס און מע ווארט ,דער מיטינג זאָל זיך אָנהײיבן .א טייל שטייט
קופּקעסװײַז און רעדט היציק וועגן פארשטארקן די ,יניע" און אופ-
הייבן דעם ארבעטס-לוין .מענטשן ,װאָס באגעגענען זיך דאָס ערשטע
מאָל ,גייען צו איינער צום צווייטן ,װוי זיי װאָלטן זיך שוין געקענט פון
יאָרן ,אלץ איז דאָ אזוי פּאָשעט ,היימיש ,מע פילט זיך צװישן אייגענע.
 --לעבעדיק ,װוי אף אן אסיפע --- ,האָט כאיִם ,אָנבײיגנדיק זיך צובארנעטן ,אופגערוימט באמערקט,
 --ווארט ,וועסט באלד הערן אונדזער בושלערן ריידן ,וועסטו לעקןדי פינגער --- ,האָט בארנעט ,שטאָלץ מיט זײַן בושלערן ,צוגעזאָגט,
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 --שוין גענוג אָנגעהערט זיך זײַנע דראַשעס אין שאפּ --- ,האָט כאיםמיט ביטל א מאך געטאָן מיט דער האנט,
 -לעווערמיי ,,האלעוויל װאָלטן געװען א סאך אזעלכע בושלערס,װאָלטן די באלעכאטים אזוי ניט געצויגן פון אונדז דעם קליי -- ,האָט
זיך אן אומבאקאנטער אָפּגערופן פון דער צווייטער זײַט,
 -ווען גיט בושלער ,װאָלט קיין יוניע ניט געווען -- ,האָט בארנעטאונטערשטיצט -- ,דאָס גאנצע לעבן זיַנט גיט ער אוועק דער יוניע.
א קלאפ מיט א הילצערנעם האמער איבערן טיש האָט איבערגעריסן
|
דעם שמועט,
אף דער עסטראדע איז געשטאנען א קלײנװוקסיק ,שווארץ פאר-
שוינדל מיט א פּאָנעם פון א קליינשטעטלדיקן לערער און ,קעסיידער
פאריכטנדיק די פּענסנע אף דער נאָז ,געווארט ,כיז דער אוילעם ועט
זיך פאנאנדערזעצן אף די ערטער און זיך בארויקן ,הינטער אים זײַנען
געזעסן :בושלער ,סאָלאָמאָן ,דאָס גרויע יידל פון זייער שאפּ ,כאימס
און בארנעטס לאנדסמאן ,דזשעק סאַציאליסט ,און נאָך עטלעכע כאימען
אומבאקאנטע פּארשוינען.
 -געגאָסן און פריינדע!  ---האָט דאָס פּארשוינדל אין פּענסנע גלייךגענומען אף א הויכער אָקטאװע -- ,מיר האָבן זיך היינט אופגעקליבן
אהער צו באשליסן די פראגע :זײַן אָדער ניט זײַן? מיר װעלן אײַך
פרעגן :ווילט איר לעבן אָדער שטארבן? ..װילט איר בלייבן פארקויפטע
שקלאפן ,װוי איר זײַט ביז איצט ,אָדער איר װוילט זיַן פרייע ארבעטער
פון א פרייען פאריין?
 --ווער איז ער?  --האָט כאים שטיל געפרעגט בארנעטן, --דאָט איז דער סעקרעטאר פון דער יוניִע .ער'ט שוין פריער געאר-בעט אין א יוניע  --א שניידערשער,..
 --עס געפעלט מיר גיט ,װי ער רעדט -- ,האָט כאים געזאָגט מע-וויגעס,
 -ס'מאכט ניט אויס .דו הער זיך נאָר צו ,װאָס ער רעדט, -עס נעמט עפעס גיט,,207

 -א געדונגענער קאדיש -- ,האָט שטיל א זאָג געטאָן איינער פוןדער זײַט,
 -ווארט ,באלד װעלן אנדערע ריידן -- ,האָט בארנעט צוגעזאָגט,לאנג האָט נאָך דער סעקרעטאר געשריִען אף זײַן דין קעלכל .אָבער
זייַנע הויכע ,קלינגענדיקע פראזן האָבן אף דעם אוילעם קיין איבעריקן
רוישעם ניט געמאכט .ערשט ווען בושלער האָט זיך געשטעלט ריידן ,איז
דער זאל געװאָרן אופמערקזאם .זײַן שילדערונג פון דער ארבעט אין
סוועט-שאפּ האָט בא אלעמען אָנגעצונדן די אויגן מיט קאס און פארבי-
טערונג ,און זיַנע פײַערדיקע ווערטער וועגן ;די באָסעס די בלוטזוי"
גער* זײַנען עטלעכע מאָל איבערגעריסן געװאָרן מיט אפּלאָדיסמענטן
און מיטן האסקאָמע-אויסרוף; :היער .היער!"ז
 -אײַ ,רײַבט ער זיי א מאָרדע -- ,האָט כאיִם האנאָע געהאט,און ווען בושלער האָט געענדיקט ,האָט ער לענגער און שטארקער פון
אלעמען אפּלאָדירט .נאָך בושלערן האָט גערעדט סאָלאָמאָן .כאים האָט
פּאַשעט געלעקט די פינגער פון אים,
 -דו הערסט ,דו הערסט ,וי ער מאָלט אָפּ אונדזער לעבן אין דערהיים?  --האָט ער געשטורכעט בארנעטן מיטן עלנבויגן אין זײַט-- .
ניט אנדערש ,אז ער איז געווען בא דיר און געזען ,װי דײַן קליינווארג
שלאָגט זיך פאר א קארטאָפל,,
 -ער דארף ניט גיין צו מיר -- ,האָט בארנעט געשמייכלט -- ,ערהאָט אן אייגענע האלבע טוץ...
נאָר אָט האָט גענומען ריידן א דריטער רעדנער,
 -פארלאָזט זיך ניט אף גאָטס ניסים!  --האָט מיט שוים אף דיליפּן ,אזש בלוי ווערנדיק פון אָנשטרענגונג ,געשריִען א דארער באָכער
אין א ווייכן העמד מיט א רויטן האלדו-טיכל -- ,דאָס האָבן די בור"
זשויעס אויסגעטראכט א גאָט ,קעדיי ,ווען זיי וועלן פון אײיַך שינדן די
הויט ,זאָל מען אײַך קאָנען זאָגן; מינאסטאם איז פון גאָט אזוי באשערט,
 1הערט ,הערט! אן ענגלישער איינשטימונגס-אויסרוףי
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אז איינער זאָל זײַן א הויט-שינדער ,און דער צווייטער  --א געשונדע-
נער! א גאָט ,װאָס לאָזט צו ,די באָסעס זאָלן צעפּלאצט ווערן פון פעט"
קײַט ,און מיר ,ארבעטאָרער ,זאָלן ניט האָבן קיין ברויט צו זאט ,איז א
גאָט פון די בורזשויעס ,און מיר ,ארבעטאָרער ,דארפן אף זײַן יוישער
מיט זײַנע ניסים זיך ניט פארלאָזן ...מיר דארפן נעמען אונדזער גוירל
אין אונדזערע אייגענע הענט!..
כאיִם איז א פארציטערטער געװאָרן,
 -דאָס איז דאָך דער סאַשעליסט ,װאָס דארשנט יעדן שאבעס נאָךמיטיק אין מייל-ענד אפן גאס -- ,האָט כאים דערקענט דעם רעדנער.
 -נו איז װאָס?  --האָט בארנעט ניט פארשטאנען, -װאָס זײַנען דאָס פארא ווערטערש עס כאפּט דאָך אָן א גרויל צוהערן..
 -זיי ניט אזא װײיצידקאָסכאָ ,איך בעט דיך! ער איז עפשער ניטגערעכט ,װאָס?
 -ביסט ניט בעסער פון אים ,או דו זאָגסט אזוי!  ---איז כאיִם אצעקאָכטער געװאָרן -- .גאָט האָט מען שוין גאָר אויסגעטראכט! ..הער
נאָר ,װי ער רעדט עס א ביסל וװעגן אייבערשטף וויצלט זיך ,כאָכמעט
זיך וועגן גאָט ...זיַן גלײַכן! ..הער ,הער! די האָר שטעלן זיך דאָך קא-
פּױיר! ..בא מיר איז רעכט ,דער הולטיי קאָן נעמען א סייפערטוירע און
א שליידער טאָן אָן דר'ערד ...צו אלדי שווארצע יאָר!  --האָט כאים
מיט קאס אױסגעשפּײַט -- .ניט אומזיסט האָט מען זיי פיינט ,די סאָשע"
ליסטן ,די יאָמקיפּער-פרעסער! .מײַן פוס װעט דאָ מער ניט זײַן!.
און ,דורכשטויסנדיק זיך דורך דעם געדיכטן אוילעם ,איז כאים
זאסטיק ארויס פון זאל,
ריקליע פארוואדפט כאימען מיט בריוו ,ער זאָל זי מיט די קינדער
אריבערנעמען צו זיך קיין לאָנדאָן; .שוין צײַט -- ,שרייבט זי -- ,מע
זאָל זיך אופהערן ארומוואלגערן  ---איך דאָ ,דו דאָרטן? .שוין דרי יאָר,
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אז ניס

זי האָט א מאן,

ניס

די קינדער

האָבן א סאטןן.

װאָס פארא

סאכלעס

קאָן פון זיי זײַן? ;און פארגעס ניט ,אז מירל וואקסט ,קיין אײַנהאָרע..
וואקסט ,וי אף הייוון",
וועגן אהיים קומען ,שרײַבט זי ,האָט ער גאָר ניט װאָס צו קלערן
| דאָס שטעטל פּוכניעט פון הונגער .הײַנט די פּאָנראַמען ..ווער סאיז
| פריער ניט געפאָרן ,דער פאָרט איצט, ,מע לויפט ,וי פון פּײַער .מע
פארקויפט זיך ,מע פארמאשקנט זיך און מע פאָרט" ...איצט װעט זי נאָך
עפשער קריגן א קוינע אף דער כאלופּקע --- ,אין א פּאַר יאָר שפּעטער
'װעט ניט זײַן ,ער ס'זאָל קויפן אויך .סיידן אומזיסט עמעצן אוועק-
שענקען; .זע זשע -- ,ענדיקט ריקליע יעדן בריוו --- ,טו זיך אָן אקויעך
און זאָלסט האָבן א באלעבאָסטע אין שטוב"...
כאיִם ווייסט ,אז ריקליע איז גערעכט :מע מוז מאכן א סאָף .א ביסל
געלט אף אײינאַרדענען א וועלך-ניט-איז דירעלע האָט ער פאר דער צײַט
אָפּנעשפּאָרט .דאָך קאָן ער זיך ניט באשליסן אראָפּצוברענגען אהער דאָס
הויזגעזינד ,ער וייסט ,אז װי נאָר ער ברענגט זיי אראָפּ אהער ,אזוי
פארלירט ער אף אײביק יעדע האָפענונג װעז-דעס-איז ארױיסצורײיטן זיך
פונדאנען .און דאָ בלײַבן ווילט זיך אים זייער נִיט .װאָס איז דאָ פאר א
לעבן? די גליקן די גרויסע ,מישטיינסגעזאָגט ,װאָס מע מאכט דאָ? קע-
סיידער סלעק און סלעק .און אז מע ארבעט שוין יאָ ,יאָגט מען פון דיר
די נעשאָמע ארויס .ביישער אהיים האָט ער געשיקט װײיניק און אליין
ניט געגעסן און ניט געטרונקען ,האָט ער געקאָנט אָפּשפּאָרן עטלעכע
רובל קישקע-געלט ,אָבער אזוי קאָן מען דאָ צו עפּעס קומען? אפילע א
לעבן מאכן איז שווער.
היַינט װאָס די מעדינע מאכט פון א מענטשף אין דער היים געווען
א שארפער באלמעלאָכע ,מע מעג זאָגן א קינסטלער א מעבלמאכער.
זיינס שאטיקל ארבעט איז געװוען א שעם-דאָװאָר .עמעס ,ס'איז אים
זעלטן ווען אריינגעפאלן א נײַ שטיקל ארבעט אין האנט .דאָסראָװו איז
אים אויסגעקומען אלט מעבל פאריכטן .אן אלטן אלמער אָפּפּאָליטורן.
א קאפּצאַניש שטעטל ,װוער דארף דאָרט ריכטיק מעבל? איז אים אָבער
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אמאֵל אריינגעפאלן א נייעם קאָמאָד מאכן פאר א יונג פּאַרפאָלק ,א קליי-
דער-אלמער אָדער א סעקרעטער פאר א פּאָרעץ -- ,האָס ער באויזן,
װאָס ער קאָף ;דאָס איז כאים דעם פריילעכנס א שטיקל ארבעט'"-- ,
פלעגט אָנגעגעבן ווערן אין נאדאן ,אשטייגער װי מע װאָלט געזאָגט:
דאָס איז פּאװלאַװסקע משבל .וויפל קויכעס ,װיפל הארץ ער פלעגט
אריינלייגן אין אזא שטיקל ארבעט! און דאָ װאָס? שטיי פון פרי פארטאָג
ביז שפּעט אין אָװנט אין סוועט-שאפּ און קיצל די ברעט מיטן הובל ,און
קיצל די ברעט .,,מע דארף דאָ צפּעס האָבן סייכל צו דער ארבעט ,קאָפּ,
איינפֿאל? גוסט אין דעם ארינלייגן ,הארץ ,געפיל?  --גאָרנישט!
נאָר גיך ,נאָר ;הארי אִפּ"  --מער פֿאָדערט מען פון דיר גאָר"
|
גישטי..

עואָס װעט זײַן דער טאכלעס פון די קינדער?"  --שרייבט ריקליע,
און װאָס פאר א טאכלעס ועט פון זיי דאָ װוערן? אז אֶך און וויי ,װאָס דאַ
ווערט פון קינדער! דאָרטן זייגען זיי וווילע קינדער :בערקע קאָן װויל
לערנען ,די קלענערע  --אויך שטילע ,לײַטישע ,סטאטעטשנע, .לײַט
בענטשן זיך מיט זייי --- ,שרייבט ריקליע, .פּאַשעט א בראָכע צו מאכן
אף זיי ,אזוי שײינען זיי" ,און װאָס ווערט דאָ פון קינדער? לויפערס ,גאס-
יונגען ,אועספענעמער .גיטאָ קיין טאטע-מאמע ,ניטאַ קיין שלטערער,
|
טוען זיי װואָס זייער הארץ גלוסטן.
היינט די עלנטקייט ,װאָס מע פילט דאָ! ווער קאָן אים דאָ ,ווער ווייסט
אים דאָ? אין דער היים האָבן אלע געװוסט ,אז כאלם דער פריילעכער --
איז כאים דער פריילעכעה ,ק;אן איידעלער באלמעלאַכט" -- ,פלעגט מען
אף אים זאָגן ,ניט מער טאקע וי א באלמעלאַכע ,אָבּער פארט ניט אבי-
װער :א נייטיקער מענטש אף א סימכע ,א כעורעיקאדישע-מאן ,גע"
הערט צו כעוורע מישנייעס ,געהאט א שטיקל דייט בא קאלפעס .סימ-
כאסטוירט געטאנצט מיט די שענסטע באלעבאטים ,קאה סאמע גויר
גייצייט ,ס'איז ניט דער קאַוֹעד  --נאָך קאַװשד קיעמאָל ניט געיאַנט
זיך  --נישט מער ,מע האָט זיך געפילט מייסע-מענטש .מע איז געוען
ע מ ע צ ער ...און דאַ װאָס?  ---גאָרנישט! א זעמדעלע אפן ברעג יאם..
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כאים! ווער איז כאיִם ,װאָס איז כאיִם?  --ניט מע וייסט ,ניט מע ויל
וויסן ...אפילע כאיִם שוין אויך ניט, :היימאן? גאָר! .,אפילע דעם נאָמען
דײַנעם פארלירסטו דאָ ..א היימאן גאָר געװאָרן אף דער עַל-
|
טער...
נאָר דאָס ערגסטע איז ,װאָס מע װערט דאָ ביכלאל קאליע ..װאָס
זאָל ער זיך נארן ,ער אליין איז שוין אויך ניט דער זעלביקער ,װאָס
געווען ..קיין קויפער-בעיקער ,קיין אפּיקױירעס ,איז ער ,כאָלילע ,ניט
געװאָרן ,קיין סאָשעליסט ,קיין יאָמקיפּער-פרעסער אוואדע ניט ,אָבער
דאָס ,װאָס אמאָל ,איז ער שוין פאָרט ניט ,ניטאָ אמאַליקער ביטאָכן..
אין דער היים קיינמאָל ניט געדײַגעט ,ניט געציטערט פארן מאָרגעדיקן
טאָג .אדעראבע ,נאָך שטענדיק אײינגעטײַנעט מיט ריקליען; :זאָרג ניט,
גאָט איז א טאטע און װועט מינאסטאם ניט פארלאָזן" .און דאָ  --נאָר ער
ציטערט ,נאָר ער דײַגעט ,זאָרגט ,האָט מוירע װײַב און קינדער
אראָפּברענגען ,װאָס איז ,דאָ איז אן אנדער גאָט ,װאָס! ס'איז
שוין אָבער א װעלט אזא דאָ ,װאָס פירט אראָפּ פון וועג ,עס
הייבט זיך אָן פון א קורץ רעקל ,פון היימאן ,פון עסן אָן געוואשן
פון פארבייגן א דאוונען ,פון אונטערשערן די באָרד ,ביז ..ביז..
ביז מע פארלירט דעם ביטאָכן אין גאָט ..,און אז מע האָט אין גאָט קיין
ביטאָכן ניט ,איז מען יענעם מעקאנע ,מע פארגינט ניט דעם צווייטן דאָס
לעבן ...פארװאָס האָט ער אין דער היים קיינמאָל קיינעם ניט מעקאנע
געווען? האָט ער עפּעס געהאט צו נײצײַטן אָדער צו אנדערע גווירים?
זי זיינען רייַך ,מינאסטאם זייַנען זיי װוערט בא דעם אייבערשטן ..אז
ער וויל גאָר קיין אשירעס ניט! און דאָ? אויסגעלערנט זיך פון די
סאַשעליסטן האָבן טײַנעס צום ריבוינעשעלוילעם :װאָס איז דער יי-
שער ,ער זאָל האָרעװען ,װי א פערד ,און די באָסעס זאָלן פעט וערן פון
זײַן פּראצע? און נאָך אזעלכע טײַנעס ,װאָס העלפן גאָרניט און פאר-
ביטערן בלויז דאָס לעבן ...ניין ,מע מוז אנטלויפן פון דעם דאָזיקן גע-
הענעם מיט דעם אייביקן הו-הא ,מיט דעם שטענדיק בלײיענעם הימל
איבערן קאָפּ ,מיט די בלאָטיקע גאסן אונטער די פיס און מיט די גע-
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דיכטע פאָגעס ,פון וועלכט מע שפּײַט מיט שטיקער סאזשע ..ווען ער
קומט צוריק אחיים אין זײַן ליבן שטעטל מיט די אייגענע ,היימישע
מענטשן ,מיט דער ליכטיקער זון ,מיט דעם אלטן פארוואקסענעם בע"
סאלמען קעגניבער זײַן פענצטער ,מיט די הינער און טויבן ארום שטוב,
װאָלט ער צוריק געװאָרן דער זעלבער כאים דער פריילעכער ,װאָס
אמאָל ...אײַ ,די היים ,די היים! װאָס קאָן זײַן טײַערער ,װי די אייגענע
היים? .,יאָ ,אזוי בלײַבט עס :ער װעט שרייבן ריקליען ,אז פון אהער
קומען איז גאָר ניטאָ װאָס צו טראכטן...
צום אָנהייב איז כאים שטארק צופרידן געווען ,װאָס ריקליע האָט
אים ניט געפאָלגט און איז געקומען קיין לאַנדאָן .עפּעס װי א נײַ מאזל
האָט זי מיט זיך מיטגעבראכט :זינט ריקליע מיט די קינדער זײַגען
געקומען ,איז ער קיין איין טאָג ליידיק ניט געגאנגען .עמעס ,די סוועט-
שאפּ ציט די לעצטע קויכעס ארויס ,אָבער װאָס זאָל מען טאָן? אף גרויסע
פאבריקן נעמט מען זייער זעלטן צו א פרעמדגעבירטיקן צו דער ארבעט,
מע נעמט אים צו נאָר דאן ,ווען עס פעלן הענט ,פאָדערט מען אָבער ,ער
זאָל ארבעטן שאבעס  --און דאָס װעט ער בעשום:אויפן ניט
טאָן,
אלץ יאָ ,און דאָס  --ניט! שאבעס איז דאָס איינציקע ,װאָס עס איז אים
פארבליבן פון דער היים .א גאנצש װאָך זעט ער אפילע די קינדער זעלטן-
ווען וואכנדיק :ווען ער גייט אוועק פארטאָג צו דער ארבעט ,שלאָפן זי
נאָך ,און ווען ער קומט שפּעט אין אָװוגט צוריק ,שלאָפן זיי שוֹין .,..שא-
בעס איז דער איינציקער טאָג ,װען ער פילט ,אז ער האָט זײַן אייגן
ווינקל ,ווען ער עסט בא איין טיש מיט זײַן הויזגעזינד ,זאָל ער דאָס
אויך פארלירן? דאָס  ---גִיט!
פּלוצעם האָט זיך אלץ געענדערט; צוזאמען מיטן ווינטער איז גע-
קומען די ארבעטסלאָזיקײַט ,א װאָך נאָך א װאָך ,א כוידעש נאָך א כוי-
דעש זײַנען פארביי ,און קיין ארבעט איז ניטאָ .טאָג נאָך טאָג גייט כאים,
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איצט שוין חיימאן ,פון איין שאפּ צו דער צווייטער און הערט אומע-
טום איין ענטפער; :ניטאָ קיין ארבעט ,סלעק"...
האָט ריקליע אָנגעהויבן בעטן;
 -ביסט דאָך שוין ניט קיין גרינער ,קאָנסט דאָך שוין א ביסל דעםהיגן לאָשן ,גיי זוך אף גרויסע מעבל-פאבריקן .די קינדער צאנקען דאָך
פאר די אויגן,
 -װאָס איז די פּולע פון שפּראך ,אז אף פאבריקן ארבעט מען שא-בעס?  --האָט כאיִם דערמאָנט,
 -די קינדער ועלן דאָך אָבער פאר הונגער אויסגיין!  ---האָט ריק-ליע געהאט איין טײינע.
 -זאָל איך זיך עפשער שמאדן צוליב די קינדערסוועגן?ריקליע האָט מער ניט גערעדט .אירע אויגן האָבן פאר איר גע-
רעדט -- ,גערעדט מער ,וי ווערטער ...האָט ער אָנגעהויבן זוכן ארבעט
אף פאבריקן,
פארטאָג ,ווען האלב שטאָט שלאָפּט נאָך און די שטילקײַט פון די
גאסן װוערט געשטערט בלויז דורך די טריט פון ארבעטער ,װאָס איילן
צו דער ארבעט ,הייבט זיך כאיִם אוף פון געלעגער ,שלײַכט זיך
ארויס שטילערהייט פון שטוב און לאָזט זיך יעדן טאָג צו אן אנדער
מעבל-פאבריק זוכן ארבעט .צוזאמען מיט עטלעכע צענדליק און אָפּטמאָל
מיט עטלעכע הונדערט אנדערע ארבעטסלאָזע שטעלט ער זיך בא די
פארמאכטע טויערן פון א פאבריק און ווארט ,ביז זיי וועלן זיך עפענען
און מע וועט זי ארײינלאָזן אפן הויף ,װוּ דער פארוואלטער װעט פון דער
גרויסער מאסע עפשער אויסקלייבן איינעם אָדער צוויי ;הענט".
ציטערנדיק פון פרימאָרגן-קעלט ,שטייען די ארבעטער צונויפגע-
דריקט אין איין קנויל ,טופּען מיט די פיס און הוקען אף די פארגליווער-
טע פינגער פון די הענט צו דערווארעמען זי א ביסל מיט זייער אָטעם.
מע שטייט שװײַגנדיקע ,פינצטערע ,וי בארויגעזע איינער אפן צווייטן,
צייטנווייז נאָר פאלן איינצלנע ,צו קיינעם באזונדערס ניט געװענדטע
ווערטער ,אָפּגעריסענע פראזן:
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 -א הינטישט קעלט!.. -בא מיר אין שטוב איז ניט ווארעמער... -א טעפּעלע הייסע קאווע װאָלט איצט ניט געשאדט,., --מער װילסטו גאָרנישט?., --א סיגארעט אויב עמעצער האָט אן איבעריקן...וועגן דעם ,װאָס אינטערעסירט יעדערן אמערסטן --- ,וועגן ארבעט--- ,
רעדט מען א װאָרט ניט ,װי יעדער װאָלט מוירע געהאט ,אז דערמיט,
װאָס ער װעט ארויסזאָגן זײַן גרעסטן װוּנטש ,װעט ער איבערגעבן זײַן
שאָכן א טייל פון דער מעגלעכקייט צו באקומען דאָ ארבעט,
ווען די גרויסע פינצטערע פאבריק גיט מיטאמאָל וי דורך א קישעף
א בליץ מיט אירע הונדערטער פענצטער און דער שארפער געווי פון
דער פאבריק-סירענע שנײַדט דורך די פרימאָרגן-שטילקײַט -- ,דער
ערשטער סיגנאל ,אז דער ארבעטסטאָג האָט זיך אָנגעהויבן --- ,ווערט דער
מענטשן-קנויל הינטערן טויער נערוועז און אָנגעשטרענגט,
אָט באלד װועט מען זיי ארײיַנלאָזן אין הויף און דער פארוואלטער
וועט זי ארויסגיין באטראכטן ,װי מע באטראכט פערד ...ער װעט דורכ-
נעמען יעדערן מיט זײַן געניטן בליק  --די פיגור ,דאָס פּאָנעם ,די
הענט .אָפּשאצן די ארבעטס-קראפט,
אף כאימען פלעגן זיי אפילע קיינמאָל ניט אָפּשטעלן זייער בליק .זײַן
אויסזען פון א פרעמדגעבירטיקן ,זײַן עלטער האָבן ניט געקאָנט צוציען
צו זיך די אופמערקזאמקײַט פון די באלעבאטים .נאָר איינמאָל ,נאָך העכער
צוויי כאדאָשים זוכעניש ,ווען ער האָט שוין פארלאָרן די האָפענונג צו
געפינען ארבעט און איז געגאנגען זוכן אבי נאָר אין דער היים ניט צו
בלײיַבן ,איז אים א גליק געשען :צוישן די פּאַר צענדליק ארבעטער,
װאָס זײַנען דעם פרימאָרגן אָנגענומען געװאָרן אף דער פאבריק ,איז עֶר
|
| אויך געווען.
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האָבן ;הענט" -- ,האָט דער באלעבאָס געזאָגט,
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אז ער װעט דארפן ארבעטן שאבעס -- ,װעגן דעם האָט כאיִם פון
גרויס סימכע אינגאנצן פארגעסן .ער האָט נאָר געדענקט איין זאך :ער
וועט ברענגען אחיים די גוטע בסורע ,אז ער האָט שוין ארבעט ,און ריק-
ליע װעט אופהערן צו קוקן אף אים מיט אזעלכע פארצווייפלטע אויגן,
דערמאָנט האָט ער זיך װעגן שאבעס ערשט פארנאכט ,אהיים גייענ-
דיק ,אָבער ער האָט געטריבן פון זיך דעם געדאנק :ביז שאבעס האָט ער
נאָך א גאנצע װאָך .ער װעט נאָך זען ,ער האָט נאָך צײַט צו קלערן וועגן
דעם,..
ווען דער שאבעס איז אָנגעשטאנען ,האָט ער גאָר געווען פארגעסן ,אז
ער דארף הײַנט גיין ארבעטן .אופגעהויבן זיך אינדערפרי ,האָט ער ניט
אײַלנדיק גענומען אָנטאָן זיך ,בעדייע האָבנדיק צו גיין הײַנט אין כאָר-
שול דאוונען .שוין באלד פינף יאָר אין דער מעדינע און נאָך קיין כאָר-
שוֹל ניט געזען -- ,האָט ער א טראכט געטאָן ,אָנציענדיק דעם זאָק אפן
פוס .מע דארף א קוק טאָן ,װאָס אזוינס איז א כאָרשול,
נאָר מיטאמאָל האָט ער זיך אָפּגעװאָרפן אהינטער ,גלײַך עמעצער
װאָלט אים א שניט געטאָן מיט א בײַטש איבערן פּאָנעם ,האָט זיך וי"
דער אָנגעבויגן פאָרויס און מיט דעם אופגעוויקלטן זאָק אין די הענט איז
ער געבליבן זיצן װוי א פארגליווערטער,
| ;איך ארבעט דאָך הײַנט!?  --האָט װי א בליץ דורכגעשניטן זײַן
מויעך,
און װי ער װאָלט זיך אליין געװאָלט איבערצײַגן ,אז ער כאָלעמט
ניט ,האָט ער איבערגעכאזערט אפן קאָל;
 -איך ארבעט דאָך הײַנט...און באלד מיט אימפּעט צוגעגעבן;
 -ניט דערלעבן וועלן מײַנע סאָנים! איך גיי היַנט ניט צו דער אר-|
בעט...
נאָר אין מויעך איז שוין ארױסגעשװוּמען אן אנדער געדאנק, :ע,
שוין אלצייגס",..
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און די ליפּן האָבן גאנץ מעכאניש שטיל געשעפּטשעט, :שוין אל-
ציינס"..,
כאים איז ארויס פון שטוב ,אליין ניט זיכער זייענדיק ,װוּהין וועלן
אים זיינע פיס פירן :אין כאָרשול אָדער אין פאבריק אריין,
מיטן ערשטן פייף פון דער פאבריק-סירענע איז ער געשטאנען אף
זייַן שטענדיקן אָרט און געארבעט,..

זינט כאים האָט אָנגעהויבן ארבעטן אף דער פאבריק ,האָט ער זיך
אינגאנצן איבערגעביטן :קיינמאָל זעט מען פון אים קיין פרײַע מינע ניט,
מע הערט פון אים ניט קיין גוט װאָרט ,שטענדיק גייט ער אום א פאר-
ביטערטער ,א בארויגעזער ,טשעפּעט זיך אָפּט צו ריקליען גאָר אומזיסט,
 -װאָס גייסטו שטענדיק ארום אן אָנגעדרודלטער ,װאָס? ארבעטסטדאָך שוין ,דאכט זיך ,גאָט צוֹ דאנקען --- ,קאָן ריקליע ניט פארשטיין,
|
װאָס מיט אים איז געװאָרן.
 --איך ארבעט ...גליקלעך בין איך --- ,װאָרטשעט כאים,|  --װאָס זינדיקסטו ,װאָס? אלץ ,דאכט זיך ,בעסער ארבעטן אף א פאב-
ריק ,איידער פארפינצטערט וערן צוועלף שאָ א מעסלעס אין סװעט-
|
|
שאפּ ,וי פריער.
כאים ווערט אן אופגעקאַכטער;
 --דערמאָן מיר ניט די פאבריק! האלעוויי װאָלט איך זי ניט גע-|
קאָנט ,װאָלט אונדז אלעמען בעסער געווען.
און ער הייבט אָן צו שיטן פּעך און שוועבל אף דער פאבריק ,ריידן
פון איר מיט אזא קאס און סינע ,אז ריקליען פארדריסט שוין ,װאָס זי
האָט זיך גאָר אָנגעהובן מיט דעם ;מעשוגענעם",
ניט דעם באלעבאָס פון דער פאבריק שילט ער און זידלט ,נאָר טאקע
די פאבריק גופע מיט אירע מאשינעס ,מיט אירע ברייטע לעדערנע פּאסן,
מיט אירע רעדער ,מיט איר טומל ,מיט איר הודאָק און מיט איר גאנצער
אָרדענונג .א מוירעדיק גרויסע ,א גיגאנטישע שפּין איז עס ,װאָס האָט
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פארכאפּט אין איר נעץ טויזנטער מענטשן-פליגן און זויגט פון זיי זייער
בלוט .אלץ פון אים אויסגעזויגן :זײַן פריײילעכקייט ,זײַן געמיטלעכקײַט,
זײַן גוטמוטיקײַט ,זײַן ביטאָכן ,זײַן שאבעס פון אים גערויבט ,קיין זאך
אים ניט איבערגעלאָזט,
צום באלעבאָס אליין האָט כאיִם גאָרנישט :פאר א גוויר דארף מען
דערעכערעץ האָבן ,װי דען? ..יעדעס מאָל ,ווען איינער פון די דירעק-
טאָרן קומט אראָפּ אין פאבריק ,װוילט זיך כאימען זייער ,אז דער ריין"
ראזירטער ,וואזשנער דזשענטלמען זאָל זיך אָפּשטעלן לעבן אים און זאָגן
אים א פּאַר װוערטער ,כאָטש א קוק טאָן אף אים .דוכט זיך ,אז דערפון
קאָן ער געהויבן װוערן אף דער פאבריק ,נאָר דער דירעקטאָר אײַלט
שטענדיק ,גייט פארביי ,קיינעם ניט באמערקנדיק .איין מאָל נאָר ,ווען
ער האָט באטראכט די נײַע מעכאנישע זעג-מאשין ,בא וועלכער כאים
איר געטאָן מיט די אויגן,
איז געשטאנען ,האָט ער איבער אים אויך פ
גלייך ער ,כאים ,װאָלט געווען א טייל פון דער מאשין ,און איז אוועק
װײַטער,
כאיִם האָט זיך ניט באלײדיקט; װי קאָן אינדערעמעסן אזא וואזשנער
מענטש אָפּשטעלן זיך ריידן מיט עפּעס אן ארבעטער אף זײַן פאבריק?
ניט מער װי א מעשאָרעס בא דער מאשין .דערלאנג דער מאשין צום
|
האנט  --מער פּאָדערט מען פון דיר ניט,
די פאבריק אָבער האָט ער אינגאנצן אָפּגעטײלט פון אירע אייגנטי-
מער און האָט זי געהאסט װוי דעם טויט ,װי ניט דער אייגנטימער  --די
פאבריק גופע װאָלט שולדיק געווען אין זײַן שווער לעבן,
אנדערע ארבעטער קוראזשען זיך נאָך :זיי װעלן שטרייקן ,זי וועלן
פירן מילכאָמעס מיטן באלעבאָס ...פאראן אזעלכע ,װאָס זאָגן גאָר ,אז די
פאבריק וועט אמאָל געהערן צו זיי ,צו די ארבעטער ,הייסט עס .אָבער
| ער ,כאיִם ,ווייסט דאָך ,אז ס'איז ניט מער װי פּלױדערײַ .ניט נאָר דער
באלעבאָס ,נאָר אפילע דער אופזעער ,אז ער וויל נאָר ,גיט ער א װאָרף
ארויס אן ארבעטער און קיינער וואגט ניט א פּיפּס צו טאָן...
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 -װאָס איז פאראן װאָס צו ריידן --- ,מע ליגט גוט אין דר'ערד! ---|
ענדיקט כאיִם זיינע טיינעס,
 -זע ,כאים ,דו זינדיקסט!  ---װאָרנט אים ריקליע --- .לײט װאָלטןדאנקען גאָט ,זיי זאָלן כאָטש דאָס װאָבן.
 --װאָס גלייכסטו מיך צו לײַטן ,װאָס!  --ווערט כאים אין קאס--- ,לײַט איז אלציינס :יאָ שאבעס ,ניט שאבעס ,יא זייַן א מענטש מיט לײַטן
גלײַך ,ניט זייַן א מענטש ,איך קאָן עס אָנער ניט! בא מיר איז דאָס קיין
לעבן גיט,
 -איז װאָס זשע ,דארף מען שוין ציִען אף זיך דעם טרויער? ניש-קאָשע ,דער הימל לייגט זיך נאָך ניט אף דער ערד ,דער אייבערשטער
וועט געבן ,די קינדער וועלן אונטערוואקסן ,וועלן אָנהײבן עפּעס אריינ-
ברענגען ,װעט װוערן גרינגער -- ,וועסט דאן גאָר אופהערן צו ארבעטן,
כאיִם גיט ייעשדיק א מאך מיט דער האנט,
 -די קינדער! ביז מע װעט דערלעבן די נעכאַמע ,װעט ארויס דינעשאָמע .די סקול --- :סקולעס זאָל זיך זיי זעצן שיינע זאקאַנעס ,אזא
יאָר אף זיי! האלט א .באָכער ביז פערצן יאָר אין די שקאָלעס .אנדערש
וויל ;יאָקעל? 2ניט ,און טו אים עפּעט! װאָס ארט עס זיי? ניט זיי דארפן
די קינדער געבן עסן ...װאָלטן זיי כאָטש ארויס לײַט פון זייער סקול ,איז
|
דאָס אויך ניט :גאס-יונגען ,לויפערס ,ברויִם! ..דאוונען פארגעסן...
 --נישקאַשע ,אז דער אייבערשטער װעט ועלן העלפן ,װעט ער שויןגעפינען א וועג צו העלפן -- ,טרייסט ריקליע --- ,פלעגסט דאָך אליין
שטענדיק זאָגן :אז מע פארלאָזט זיך אף אים ,מוז ער העלפן..
 --איז װאָס בעטסטו בא מיר אף קוילן ,אף דירעגעלט? גי בעט באגאָט אף דער הױצאָע! יענטע ,נאָר מיט גאָט שמועסט י -- ,רעדט
כאיִם בעקיוון אזעלכע רייד ,קעדיי צו ערגערן ריקליען,

 1די שול,
 2א ביטל-נאָמען פאר אן ענגלענדער,
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 --שווייג ,װאָרעם איך ווארף דיר באלד עפּעס אין קאָפּ!  --ווערטריקליע א פארציטערטע פון אזעלכע אפּיקאָרסישע רייד -- .ט'איר גע
הערט ,א ייד זאָל ריידן אזעלכע הולטײַסקע דיבורים!
אָבער כאיִם ווערט נאָך מער אופגערעגט און ,ריקליען אף לעהאכעס,
הייבט ער אָן שיטן מיט אזעלכע רייד ,פון וועלכע עס שטעלן זיך בא איר
די האָר קאפּויר,
 --װאָס קריכסטו אף די גלײַיכע װענט ,װאָס?  ---ווערט ריקליע אפארצאפּלטע,
אָבער כאים קריכט אלץ װײַטער און װײַטער .שוין ניט אזויפיל צו
רייצן ריקליען ,וי צו קילן זיך דאָס הארץ...
אָבער נאָך אזעלכע אָנפאלן פון מעשוגאס ,װי ריקליע רופט עס ,ווערט
אים נאָך שווערער אפן הארצן .ער פילט זיך שולדיק קעגן װײַב .אכוץ
דעם ,האָט ער מוירע ,גאָט זאָל אים טאקע ניט שטראָפן פאר אזעלכע
רייד,.,
און שפּעט באנאכט ,ווען ריקליע מיט די קינדער שלאָפן שוין ,באמיט
ער זיך ניט בלויז איבערבעטן זײַן גאָט מיט עטלעכע קאפּיטלעך טי"
לים ,ער בעט אים נאָך מיט אייגענע װערטער :קריבוינעשעלוילעם,
מאך ,איך זאָל ווערן דער זעלביקער ,װאָס אמאָל ...שטארק מײַן ביטאָכן
|
אין דיר"...
נאָך אזעלכע טשוּווע-נעכט ווערט כאימען גרינגער ,װי א שטיין װאָלט
אראָפּגענומען ווערן פון זײַן הארץ ,נאָר עס גייט פארביי א ביסל צײַט
|
און עס באפאלט אים ווידער דאָס ;מעשוגאס"...

כאימס געדאנקען וועגן זײַן אייגענעם שווערן לעבן זײַנען שטענדיק
ענג פארבונדן מיט די געדאנקען וועגן דעם גליק פון זײַן לאנדסמאן
זעליק אָקס,
זעליק אָקס איז געקומען קיין לאָנדאָן מיט עטלעכע יאָר פריִער פאר
כאימען ,אין דער חיים איז זעליק געווען א שמײַסער בא א באלעגאָלע.
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נאָר ווען דער באלעבאָס זײַנער האָט פארקויפט דעם שפּאן און אי
אװועקגעפאָרן קיין אמעריקע ,האָט זעליק אויך קיין אנדער בריירע ניט
געהאט ,װוי פארקויפן פון זיך דאָס לעצטע און אװעקלאָזן זיך כאָטש קיין
ענגלאנד זוכן ברויט,
געפאָרן איז ער אהער מיט דעם כעזשבן ,אז ערגער קאָן דאָך שוין
ניט זײַן .עס האָט זיך אָבער ארויסגעוויזן ,אז עס קאָן זײַן ערגער אויך;
געזונט ,װי אן אָקס ,און גרייט צו טאָן די שווערסטע ארבעט ,האָט ער
דאָך ניט געהאט צו װאָס די הענט צולייגן,
|  --ווען דו װאָלסט געווען א שטיקל באלמעלאָכע ,קאָנען האלטן א
נאָדל אין האנט צי א הובל ,װאָלסטו שוין ניט פארפאלן געװאָרן-- .
האָבן אים זײַנע לאנדסלײַט באדויערט -- ,ביסטו אָבער א גאָרנישט
און נאָך א גרינער דערצו  ---װאָס טוט מען מיט דיר?
ווען מיט זעליקן האָט שוין געהאלטן גאָר שלעכט ,האָט איינער פון
זײַנע לאנדסלייט זיך דערװוסט ,אז בא זיי אין שאפּ דארף מען האָבן
;א מענטש צו אלע ארבעט" ,דאָס הייסט א שווארצארבעטער ,האָט ער
איינגעבעטן דעם באָס ,ער זאָל צונעמען זײַן לאנדסמאן,
 --געזונט ,וי אן אָקס ,און איז גרייט צו ארבעטן פאר וויפל איר װעטאים אליין געבן,
 -נו ,נו ,זאָל ער קומען -- ,איז דער באלעבאָס צופרידן געווען פוןאזא געלעגנהייט,
זעליק איז אויך צופרידן געווען; גאנצע דרײַסיק שילינג א װאָך --
פופצן רובל אף היימיש געלט!  --אָך ,װאָס דארף מען בעסער!! ..אין דער
היים קײינמאָל אזויפיל ניט פארדינט,
געארבעט האָט זעליק אָקס וי א פערד :צוזאמענגעלייגט ברעטער
צום טריקענען ,דערלאננגט צום האנט ,צוגענומען ,געקאָכט קליי ,אויס-
געראמט נאָך דער ארבעט די שאפּ ,איינגעשפּאנט זיך אין א האנט-וועגל
אף צוויי רעדער און אָפּגעפירט פארטיקע ארבעט צו די באשטעלער,
און געטאָן אנדערע ארבעט ,צו וועלכע עס האָט זיך געפאָדערט מער
קויעך וי סייכל,
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אײינמאָל אין א פּײַנֿטן און גליטשיקן אָסיען-טאָג האָט מען זעליקן
געשיקט אָפּפּירן א שרײַבטיש .זעליקן איז אויסגעקומען צו גיין דורך
דעם באנק-פּלאץ,
אף דעם באנק"פּלאץ האָט עס ,וי געוויינלעך ,געווירבלט װוי אין א
קעסלגרוב :מענטשן ,פערד ,אװטאָמאָבילן ,אָמניבוסן ,עקיפּאזשן ,לאסט-
װאָגנס ,האנטוועגלעך האָבן זיך איבערגעפלאָכטן איניינעם אזוי ,אז ס'איז
שווער געווען צו זען ,פונוואנען און װוּהין עס פליסט דער לעבעדיקער
|
שטראָם,
געשיקט ,װי אקראָבאטן ,דרייען זיך די פוסגייער צװישן דעם לעבע-
דיקן פּלאָנטער ,װי די שלאנגען פלעכטן זיך דורך די צײַטונגס-ייַנגלעך
צווישן די זיך בייזערנדיקע אװטאָמאָבילן ,אונטער די מאָרדעס פון די
פערד ,פון אונטער די סאמע רעדער פון די אָמניבוסן .באװוײַזנדיק זיך
דאָרטן ,װוּ עס איז געדיכטער ,שרײיַען זי אויס די לעצטע נײַס פון טאָג.
בלויז די גרויסגעוויקסיקע און גוט-אָפּגעפאשעטע פּאָליסלײַט שטייען
רויִק אף זייערע ערטער ,דאָרט ,װוּ דער באנק-פּלאץ צעצװוײיגט זיך אף
זעקס גאסן ,און מיט א מערקווירדיקער קאלטבלוטיקײַט דיריזשירן זי
מיט דער באוועגונג :אופגעהויבן דאָס שטעקעלע  --און דער גאנצער
שטראָם פון לינקס אף רעכטס בלײַבט שטיין ,װי דורך א קישעף ,א מאך
מיטן האנט  ---און אלץ באוועגט זיך פונדאָסניי,
יעדער מאָל ,ווען זעליקן איז אויסגעקומען צו גיין איבער דעם באנק"
פּלאץ ,האָט ער פון אלץ ,װאָס סיטוט זיך ארום אים ,באמערקט נאָר די
ענגליש-באנק" .די נידעריקע ,מאסיווע ,טונקעלע געבײידע אָן פענצטער,
װוּ ;אלע קײסאָרים האלטן זייער געלט און זייערע קרוינען" ,װי מע
דערציילט אין שאפּ ,האָט שטענדיק גערייצט זײַן נײַגעריקײַט און גע"
וועקט זײַן פאנטאזיע ,די אָרעמע פאנטאזיע פון א מענטשן ,װאָס האָט
זײַן גאנץ לעבן געלעבט אין דאכקעס.
וויפל געלט ליגט דאָז עמעס טאקע ,אז גאָלדענע מאטבייעס ציילט
מען דאָ ניט ,נאָר מע װעגט? װי זעט אויס אן אסיגנאציע פון א מיליאָן
פונט!  --אָט װאָס עס האָט זיך אים שטארק געװאָלט וויסן,
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װאָס װאָלט אן ערעך געווען ,ווען עֹר האָט דאָס געלט ,װאָס עס ליגט

דאָ כאָטש אין איין ווינקעלע?  --פלעגט זעליק ,שטופּנדיק דאָס ועגל,
פאנטאזירן -- .ערשטנס ,װאָלט ער אראָפּגעבראכט אהער אף פּייסעך
כיענען מיט דער כעוורע פּיקערס ...ניין ,דאָס ערשטע װאָלט ער געשיקט
אהיים א פּיקטשע ,וי ער זיצט זיך בא אן אלבאָם אָדער װי ער שטייט
אָנגעשפּארט אף א שטאכעטל ..
נאָר װאָס רעדט ער! קוידעמקאָל װאָלט ער געשיקט דעם באָס צום
טײַװל ,דערנאָך װאָלט ער געגאנגען אין א רעכטן מערכעץ  --ניט זייערע
לעבלעכע וואנעס ,נאָר טאקע אן עמעסע היימישע שװויץ-באָד ,מיט א
פּאָל ,מיט בעזעמער ,אויסשמייסן זיך וי געהעריק ...נאָך דער באָד נע-
מען דאָס גוטע ביסל שפּירט  --אויך היימישע ,עמעסע זעקס-און-נייג-
ציקער ,אָפּעסן דעם גוטן וואױימעס ,אזוי ,פּאָדנאשעמו :מיט גענדזנס ,מיט
א קאשע אונטער דער יויך ,מיט א פלוימען-צימעס ..הא ,עפשער איג-
גאנצן ווארפן צו אלדי רוכעס די ליכטיקע מעדינע? .,אינדערעמעסן ,װאָס
טויג אים די פּאסקודנע מעדינע מיט אירע פאָגעס? .,בעסער װעט ער זיך
אראָפּפאָרן אהיים אויסגעקליידט ,װי א סראָרע ,מיט א זייגער ,מיט א
קייט ,מיט א סיגנעט אפן פינגער אויך ...װאָס ,עס פּאסט עפשער ניט? --
בלאָטע! אז מע האָט געלט ,פּאסט אפילע א געווענטענע קאפּאָטע אינמיטן
דער ואָך ...שאבעס ,אין שול ,שטעלט ער זיך אוועק אין סאמע מיזרעך-
וואנט ,גיט א קויף די גאנצע אליעס ;הורטאָם* און טיילט אומזיסט ווע
מען ער וויל ,זנײַ נאשיך! ,.איי װאָלט עס גדאליע ליפ א ביסל צעפּוקעט
געװאָרן! סטײַטש ,בא אים אמאָל א שמייסער געוען!..
זעליקן ווערט ווייך באם הארצן ,און ער הייבט אָן צו טיילן צו ביס"
לעך געלט דער אָרעמער מישפּאָכע זײַנער.
|
;אלש עוויוינים ,נעבעך"...
ער שענקט אפן העקדעש ,אף דעם באלעגאָלישן קלייזל ,אף כעוורע"
קאדישע ...אז דער אייבערשטער העלפט ,פארװאָס ניט?,,
א באָד װאָלט ער אויסגעבויט  --א פּאלאץ! ;זאָל שטעטל האָבן א
רעכטע באָד",..
3

 --הי רעכטס! רעכטס האלט!  ---האָט מען מיט קאס געשריען היג-טער זעליקן,
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 -רעכטס ,דו אידיאָטישער האָלץ-קאָפּ!זעליק האָט אומגעדרייט דעם קאָפּ און האָט דערזען צוויי פארשוימטע
פערדישע מאָרדעס איבער זײַן סאמע קאָפּ און דאָס צעקאַכטע ,בייזע
פּאָנעם פון דעם פורמאן ,װאָס האלט אײַן מיט אלע קויכעס די פערד,
זיי זאָלן ניט אָנפאָרן אף אים,
א צעטומלטער און א דערשראָקענער ,האָט זעליק אײַלנדיק גענומען
אָפּקערעװען זײַן וועגל רעכטס ,אָבער אין דער זעלבער מינוט איז אים
דער דישל פון אן אָמניבוס ארײַנגעפאָרן צװישן די לאָפּעטקעס און
אומגעװאָרפן מיטן פּאָנעם צו דער ערד,
זעליק האָט דערפילט ,וי עפּעס
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וי די באנק-געבײַדע רוקט זיך
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טויזנט שטיקלעך און שיקט פאנאנדער פונקען איבער זײַן גאנצן קער-
פּער ...אשטראָם הייס בלוט האָט אים א שפּאר געטאָן אין קאָפּ ארײַן און
אלץ ארום אים איז פינצטער געװאָרן,.
צו-זיך איז זעליק געקומען ערשט אפן צווייטן טאָג אין שפּיטאָל און
געפונען בא זיך נאָר איין פוס,
 --װאָס העלפט דאָס טײַנען?  --האָט אים דער דאָקטער בארויקט--- .בעסער בלײַבן אף דער-װועלט מיט איין פוס ,איידער גיין אף יענער-
וועלט אף ביידע פיס ...בארויקט זיך און זעט בעסער װאָס גיכער געזונט
ווערן און אופּמאָנען בא דער אָמניבוס-קאָמפּאניע ,וויפל ס'וועט זיך לאָזן,
פאר דעם אָפּנעשניטענעם פוס .מיט וויינען װעט איר גאָרנישט מאכן,
זעליק האָט אפילע יאָ געוויינט ,נאָר דאָס געלט האָט ער אויך אין זינען
געהאט ,און ווען ער איז א פּאָר כאדאָשים שפּעטער ארויס פון שפּיטאָל,
האָט ער געפונען אן אדװאָקאט א באלטויווע ,װאָס האָט זיך אונטערגענו"
מען צו פירן דעם פּראָצעס מיט דער אָמניבוס-קאָמפּאניע פאר א דריט-
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כיילעק פון זעליקס אָפּגעשניטענעם פוס .זעליק איז דערוף מערוצע
|
געװאָרן,
לאנג האָט זיך געצויגן דער פּראָצעס .אָבער סאָפּקאָלסאָף איז זעליקס
פוס אָפּגעשאצט געװאָרן אין הונדערט און פופציק פונט סטער-
לינג ,איין דריטל פון וועלכע דער אדװאָקאט האָט גלײַך אראָפּגענומען
פאר זײַן טירכע,
זעליקן האָט מען קאָל-יאָמאָוו געהאלטן פאר אן אָקס ,נאָר אז מע האָט
אים אראָפּגענומען דעם פוס ,האָט זיך ארויסגעוויזן ,אז ער איז א מענטש
מיט א קאָפּ ,מיט סייכל :פארשטאנען װוּ צו נעמען א געוועלבל ,וי צוצו-
ציִען קונדן ,װי צו קריגן קרעדיט ,װאָס װײַטער ,איז ער אלץ מער אריין
אין די פעדערן ,געװאָרן אלץ טאקיפער און בעמיילע קליגער .ער איז ביס-
לעכווייז געװאָרן א קענטיקער פּארשוין אין זײַן לאנדסמאנשאפט ,צװישן
וועלכע ער האָט זיך גערעכנט פאר איינעם פון די פארמעגלעכסטע .מיט
דער צײַט האָבן לײַט און ער אליין אויך פארגעסן ,ער זעליק אָקס איז,
מע האָט געקאַנט מיסטער פופּקעס דעם סטאָר-קיפער ,:מיסטער פּופּקעס
דעם פּרעזידענט פון שול ,דעם דערפאַלגרײַכן ביזנעסמאן ,װאָס פאר-
שטייט גוט אן אייגענעם און א קאָהאָלשן אייסעק און װאָס האָט שוין
אפילע א שטיקל יעדיע אין פּאַליטיק אויך...
נאָך דער ארבעט גייט כאיִם ארײַן צו מיסטער פּופּקעס אין געוועלב
|
|
זיצן א ביסל,
 -העל-לאָו!  --באגריסט אים מיסטער פּופּקעס --- .װאָס װועסטודערציילן עפּעס נײַס ,היימאן? .,נא ,פארייכער א סיגארעט!..
פארלייגנדיק די גראָבע פינגער הינטער די ארבל-אויסשניטן פון
וועסטל ,קוקט ער ,א צופרידענער מיט זיך אליין ,אף כאימען און ווארט,
|
יענער זאָל אים זאָגן עפּעס אָנגענעמס,
 1קרעמער,
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כאיִמען װוילט זיך א שפּײַ טאָן און אנטלויפן ,אזא אָקס ,אזא בורילע,
מיט װאָס פאר א ברײיטקײַט ער באגעגנט עס אים .װי לאנג ,אז ער האָט
געהאָרעװעט װוי א פערד פאר דרײַסיק שילינג א װאָך און איז געלאָפן
נאָך פּאפּיראָסן פאר די ארבעטער ,דערלאנגט יעדערן די ברעטער צום
האנט ...קוקט נאָר דעם אָנשטעל ,װאָס ער מאכט ,װי ער ציט עס א
ביסל דעם ,העל-לאָוי ,פּונקט װי עס װאָלט אים געקאָסט א רענדל א
װאָרט --- ,פארדריסט כאימען -- ,געדארפט א שפּײַ טאָן און מער ניט
אָנקוקן דעם מיִעסן פּארצעף זײַנעם...
אָבער כֹאיִם אנטלויפט ניט .עפּעס ציט אים צו זעליקן אין גע-
וועלב,
אלע זײַנע פאנטאזיעס וועגן א זיכער שטיקל ברויט ,וועגן א בא-
װאָרנטער עלטער ,ועגן א בעקאָװעדיק אָרט צװישן מענטשן זעט
ער פארווירקלעכט אין זעליקן .עס פארשאפט אים עפּעס א וייטעק-
לעכן פארגעניגן צו זיצן בא אים אין געוועלב און פּײַניקן זיך אליין,
פארגלײיכנדיק זייער ביידנס לאגע און אויסהערן זעליקס נארישע אייצעס
און מוסער.
לײַט האָבן עס א ביסל מאזל -- ,גריזשעט זיך כאיִם ,צוקוקנדיק זיך
צו זעליקס גליק -- ,אזא אָקס ,שטייט זיך די הענט פארלייגט ,מיטן גראָבן
ציגאר אין מויל און שלאָגט זיך קאָפּ אָן וואנט ,ליידיק ארומגייענדיק,
און ער ,אזא איידעלער באלמעלאָכע פון דער היים ,דארף פארשווארצט
ווערן אף דער פאבריק און ניט שטענדיק האָבן אפילע ברויט צו זאט..
דער אָקס װוינט אין פינף צימערן מיט מעבל ,מיט פאָרטעפּיאנעס ,מיט
דיוואנעס ,מיט קאָל-האװיגאָדעס --- ,און ער דארף זיך וואלגערן אין ענג-
שאפט ,אין כוישעך ,אין שמוץ ,און יעדן טאָג ציטערן ,ער זאָל נאָך דאָס
אויך ניט פארלירן .דער אָקס װערט װאָס א יאָר אלץ ייִנגער און שע-
נער  --ער איז שוין באלד ברייטער װי לענגער -- ,און ער ,װאָס איז
נאָך קיין פופציק יאָר ניט אלט ,מוז פארבן די האָר ,דער פאָרמאן זאָל
ניט זען ,אז ער ווערט שוין גרוי .,.זי האָבן פײַנט אלטע לײַט אף דער
פאבריק; ...קנאפּ רירעוודיק בין איך שוין פאר זיי",..
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 --וועל ,היימאן ,װוי גייט עס בא דיר? װאָס מאכט דײַן ייִדענע? --פרעגט מיסטער פּופּקעס ,איבערווארפנדיק דעם ציגאר פון איין ווינקל
מויל צום צווייטן,
 --װאָס זאָל מאכן א ייִדענע? דעם טויט מאכט זי ,איך זאָל איר געבןװאָס מער געלט ,הע ,הע!  --לאכט כאים א האכנאָעדיק געלעכ-
טערל,
 -זיי זײַנען אלע אזוי .מיר דארפן װאָס מער פארדינען ,און זיי --|
װאָס מער צעטרענצלען --- ,פילאָזאָפירט מיסטער פּופּקעס,
 -װאָס טוט מען אָבער ,אז די פארדינסטן קלעקן ניט אָדער אז עסמאכט זיך ,ס'איז אינגאנצן קיין ארבעט ניטאָ?  ---פילט זיך כאיִם וי
שולדיק ,װאָס ער קאָן זיך ניט גלײַכן צו פּופּקעסן,
 -מע מוז!  --פּאסקנט מיסטער פּופּקעס --- .אז מע האָט א ויַיב אוןקינדער ,מוז מען ...די ייִנגלעך דײַנע דארפן אויך עפּעס ארײַנברענגען
אין שטוב .אלע דארפן ארבעטן ,וי דען!
כאימען ווילט זיך פרעגן, :פארװאָס ארבעטן ניט דײַנע קינדער ,אָקס
דו איינער?"  ---נאָר אָנשטאָט די װערטער ,װאָס בעטן זיך אים אפן
צונג ,הייבט ער זיך אָן פארענטפערן און קלאָגן זיך אף זײַן ביטער
מאזל,
 -מײַנע ייִנגלעך! רעדט בעסער ניט ועגן זיי! די ייִנגלעך מיינעוועלן מיך פאר דער צײַט פון דער וועלט אומברענגען ,מיינע ייִנגלעך,
|  --צעלאָזענע כעוורע ,לויפערס ,װאָס?
 -צעלאָזן? יענע שפּרינגען אין די אויגן ,מאכן כויזעק ,רופן דעםאייגענעם טאטן ,גרינהאָרן" -- ,קלאָגט זיך כאיִם,
 -ביסט אליין שולדיק -- ,מוסערט זעליק -- ,קינדער דארף מעןוויסן װי איינצושפּאנען ,וי צו האלטן אין צוים --- ,רעדט ער פון אלטער
געוװינהײַט אף זײַן באלעגאָלישן לאָשן,
 -אז איך ווייס ניט ,װאָס מיט זיי איז דאָ געװאָרן ,אין דער הייםגעווען אזעלכע שטילע ,סטאטעטשנע ,װאָס דער טאטע האָט געזאָגט ,איז
געווען געזאָגט ,דער מאמען  --אפן װוּנק געפאָלגט .װאָס הייסט ,גאנץ
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שטאָט האָט זיך מיט זיי געבענטשט .און דאָ  ---װי עמעצער װאָלט זי
א קישעף

אָפּגעטאָ?

קיין ברעקל

דערעכערעץ,

קיין האָר שטאט,

קיין

מענטשישקײַט  --גאָרניט! באָקס ,פוטבאָל ,דער שווארצער יאָר ווייסט
די היגע נעמען זײיערע! בריקען א פּילקע מיט די פיס  --דאָס איז.
אלץ ,װאָס זיי האָבן געלערנט,
 -אז דו ווייסט ניט ,וי צו פירן זיך מיט זיי --- ,גיט זעליק צו פאר-שטיין -- ,מע נעמט א בײַטש און מע צעקאטעוועט אזוי די זײַטן ,אז
יס'זאָל אָפּפאלן דער כיישעק צו פוטבאָל מיט באָקס .פארשטייסט ,צי ניין?
 --איי ,װאָס רעדט איר עפּעס ,מיסטער פּופּקעס? ס'איז מיר א כי-דעש אף אײַך ,איר זאָלט אזוינס זאָגן .װאָס הייסט ,איר װעט זיי שלאָגן?
ניט נאָר שלאָגן  --א קרום װאָרט טאָרט איר זיי ניט זאָגף! גייען זי גאָר
אוועק פון שטוב ,און טוט זיי עפּעס! אז דאָ אין דער מעכייעדיקער מע
דינע איז יעדערער באלעבאָס איבער זיך אליין,
 -װאָס הייסט זיי גייען אוועק? מיט א לייצע צום בעט װאָלט איךאזעלכע לויפערס צוגעבונדן ...איך װואָלט זיי װײַזן אוועקגיין װאָלט איך זיי!
 -נו ,נו ,פּרוּװוט נאָר אָנהײיבן זיך מיט די היגע באָיעס :גיט ער גאָראף אײַך אָן אין קאָמיטעט פאר קינדער-שוץ .וועט אײַך מער ניט פעלן,
מיר זײַנען דאָך עפּעס אין א פּרײַער מעדינע ,װוּ אטאטע האָט אפילע
ניט קיין רעכט אָפּצושמײַסן אן אייגן קינד -- ,רעדט כאיִם מיט גאליקער
איראָניע,
 -לאָז צורו די פרײַע מעדינע ,ברעך זיך ניט דעם קאָפּ מיט די קאָ-מיטעטף ווען עס טרעפט ,אז מײיַנע זשערעבטשיקעס זאָלן מיר אָנהייבן
צו שפּרינגען פון די האָלאָבליעס ,װאָלט איך זיי אָנגעהאקט אזעלכע
קאָמיטעטן ,אז זיי װאָלטן בא מיר א כוידעש צײיט ניט געקאָנט זעצן זיך
אף זייערע ,קאָמיטעטן?  --אָט װאָס איך װאָלט געטאָן!
 -ניט מיט מײַנע ארעסטאנטן װאָלט איר עפּעס אויסגעפירט ,מי-סטער פּופּקעס,
 -אָהאָ ,לאָזן זיי נאָר אריינפאלן אין מײַנע הענט ,װאָלסטו געזען,וי איך װאָלט פון זיי געמאכט לײַט -- ,בארימט זיך פּופּקעס -- .וי אלט
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| איז דײַן עלטערער באָי ,פופצן יאָר? אזא יונג דארף שוין גיין אין שאפּ
ארבעטן ,דער צווייטער  --דרײַצן?  --קאָן אויך עפּעס אריינברענגען
אין שטוב ...געוויס ,ער דארף נאָך לויפן אין סקול ,אָבער אין דער
פרייער צייט קאָן ער זיך ארויסכאפּן פארקויפן פּייפּערס ,א וועלכןיעס-
איז פּעניזארטיקל ,וי זשע דען? קינדער דארפן העלפן...
 --העלפן! איך װאָלט זיי שוין מויכל געווען זייער הילף ,נאָר זאָלןזיי קיין לויפערס ,קיין גאסן-יונגען ניט וערן .דער ייַנגערער מײַנער
פארקויפט שוין פּייפּערס .איז װאָס זשע טוט ער מיט זיינע פארדינסטן?
קויפט פּאפּיראָסן ,עסט צוקערלעך ,אייזיקרעם ,שפּילט אין ביינדלעך --
אָט דאָס האָב איך פון זײַנע פארדינסטן!
 -אָט דאָס זאָג איך דאָך ,אז דו קאָנסט מיט זיי ניט פירן .קינדערמוז מען וויסן ,װוי צו האלטן אין צוים ...ניט יעדערער קאָן עס,
 --ניין ,זאָגט אײַך װאָס איר וילט ,מיסטער פּופּקעס ,ס'איז שויןדאָ א מעדינע אזא ,װאָס מאכט א טעל פון קינדער .אז קינדער זאָלן גאָר
זײַן פריי צו טאָן .װאָס זיי ווילן ,קאָן עפּעס דערפון ארויסקומען גוטס?
 -רעדסט ,װווי א גרינהאָרן -- ,פארדריסט פּופּקעסן ,װאָס מע טשע-פּעט זײַן מעדינע -- ,אז מע איז אליין א שלימאזל ,א לוי-יוצלעך ,דארף
מען צו דער מעדינע קיין טיַנעס ניט האָבן .פארװאָס זיינען מיינע קינ"
דער ניט קיין לויפערס? מײַנע מיידלעך לערנען זיך אין היייסקול :אף
טיטשערקעס? ,מיין עלטערער באִי העלפט מיר אין די ביזנעס ,און די
קלענערע זיינען אויך אִֶלרײַט .דו זײַ אליין א מענטש ,ועסטו צו דער
מעדינע קיין פּרעטענזיעס ניט האָבן .האלעוויי װאָלט בא ניקאַלײַען
געוװען אזא מעדינע ,וי דאָ ,װאָלטן מיר אהער ניט געדארפט
|
|
פאָרן,
פּופּקעס האָט צו דער מעדינע קיין טײַנעס ניט און האלט זיך פאר א
גרויסן ענגלישן פּאטריאָט,

 1הויכשול.,
 2לערערקעס,

כאימען פּלאצט די גנאל פון דעם אָקס! ברייטן טאָן ,פון זײַנע אייצעס

און מוסער .אים פארדריסט ,װאָס אליין ניט באמערקנדיק ווען ,האָט ער
אָנגעהױיבן דעם אָקס צו אירצן ,אין דער צײַט ,ווען יענער דוצט אים
נאָך אלץ וי אמאָל ,עס קרענקט אים דער ביטל ,מיט וועלכן פּופּקעס
רעדט צו אים ,די גײַװע ,מיט וועלכער ער רעדט פון זיך אליין ,די
בארימערײַ מיט זײַנע געראָטענע קינדער און מער פון אלץ דאָס ,װאָס
אים אליין פעלט עס אלץ,
! ניין!  --קלערט כֹאיִם --- .אזוי קאָן עס װײַטער ניט גיין .פון דער
ארבעט ועט קיין גוטס ניט ארויסקומען .מע מוז אויך זען קומען צו א
שטיקל טאכלעס ...נישקאָשע ,ער איז אזא כאָכעם און אזא בעריע ,וי
דער אָקס ...א געוועלבל עפענען ,טאָן עפּעס ,האנדלען ..אײַ ,געלט?
קאָן מען ...דארף מען ...וועט ער...
און ער הייבט אָן מאכן פּלענער ,איינער וילדער פון דעם אנדערן
קלערט און ברעכט זיך דעם מויעך אזוי לאנג ,ביז אין קאָפּ װערט א
מישמאש פון אָפּגעריסענע שטיקלעך געדאנקען וועגן זעליקן ,וועגן דער
פאבריק ,וועגן די אזעסדיקע קינדער ,וועגן דעם מײַסטער ,וועגן א גע-
וועלבל ...עס שווימט ארוף זײַן געבורטס-שטעטל ,די אלטע היים  --אלץ
אויסגעמישט צוזאמען ,אָן אן אָנהײב און אָן אסאָף.
כאיִם פילט ,אז דאָס קלערעכץ װעט אים צו גוטס ניט ברענגען --
דער מײַסטער האָט אים שוין עטלעכע מאָל געכאפּט שטייענדיק בא דער
מאשין פארטראכט ...ער האָט טאקע מוירע ,ער זאָל ,כאָלילע ,ניט מע-
שוגע ווערן ...ער באשליסט אופצוהערן קלערן וועגן א טאכלעס, .װאָס
ס'וועט זײַן ,װועט זײַן" .אָבער דער געדאנק ,װאָס װעט זײַן דער סאָף פון
אזא לעבן ,און די מוירע ,מע זאָל אים ניט ארויסווארפן פון פאבריק,
פארפאָלגן אים שטענדיק און אומעטום :אין פאבריק ,אין גאס ,אין דער
היים ,אפילע די כאלוימעס זײַנע זײַנען וועגן דער פאבריק ,וועגן זע-
ליקן און זײַן געוועלב,
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די ערשטע צײַט פלעגט זיך כאיִם טיילן מיט זײַנע פּלענער און
פאנטאזיעס וועגן א טאכלעס מיט ריקליען .אָבער ריקליע ,א פּראקטישע
און קלוגע ייִדענע ,האָט זיך גיך ארומגעזען ,אז די מאנקאָליע ,װאָס
איר מאן האָט זיך אריינגענומען אין קאָפּ ,וועט אים נאָר פון וועג אראָפּ-
פירן ,האָט זי אָנגעהויבן שרייען ,ער זאָל זיך ארױיסשלאָגן די פּוסטע
כאלוימעס פון קאָפּ ,האָט כאיִם אינגאנצן אופגעהערט צו ריידן מיט איר,
קומט פון דער ארבעט ,עסט ער שװײַגנדיק דעם מאָגערן מאָלצײַט,
נעמט ארײַן דעם קאָפּ צװישן די הענט ,שטעלט אָן די אויגן אף דער
פּאָדלאָגע אָדער אֹף דער וואנט  --און שװוייגט .זיצט א שאָ ,צוויי שאָ,
דרײַ שאָ און רעדט א װאָרט ניט אויס,
ריקליען טוט וויי דאָס הארץ ,קוקנדיק אפן מאן .געווען אמאָל אזא
פריילעכער ,אזא באריידעוודיקער מענטש ,א גלײַכװערטלזאָגער .מע
פלעגט זיך בא די זײַטן האלטן ,לאכנדיק פון זיינע גלײַכװערטלעך .און
איצט  --שטענדיק א בארויגעזער ,א פארביטערטער ,א פארצאָרנטער-- ,
א שאָטן ,ניט קיין מענטש,
זי װאָלט געװאָלט פאנאנדערשלאָגן זײַנע געדאנקען ,געבן אים צו
פארשטיין ,אז דער הימל לייגט זיך נאָך ניט אף דער ערד ,צוגעבן אים
מוט ,אָבער יעדעס מאָל ,ווען זי פּרוּװוט נאָר מאכן מיט אים א רייד ,ענ-
דיקט זיך עס מיט א מאכלויקע,
 -װאָלסט זיך בעסער געלייגט אין בעט אָפּרוען ,כאיִם ,װאָס טוגדיר זיצן און שלאָפן אף באָרג?  ---פּרוּװוט זי ריידן צו אים ווייך,
 -ווער שלאָפּט ,װער?  --גיט ער א בורטשע פון אונטער די הענט,אומצופרידן ,װאָס זי האָט אים אָפּגעריסן פון זײַנע פאנטאזיעס.
 --װאָס האָסטו זיך אזוי פארטראכט ,װאָס? לײַט קומען נאָך דערארבעט אחיים ,רעדט מען א פּאָר ווערטער מיט א ווייב ,מע פארברענגט
א װײַלע מיט א קינד  --א גאנצן טאָג זעען זיי דאָך דיך אין די אויגן
ניט אֶז! און ער זיצט גאנצענע אָװונטן װי א מרוק און שווייגט,
 --וועגן װאָס זאָל איך מיט דיר אן ערעך ריידן ,וועגן װאָס? איךהאָב מיט דיר ניט וועגן װאָס צו ריידן,..
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 --און אז דו זיצסט טאָג און נאכט און קלערסט! װאָס װועסטו אויס-קלערן? א מאשינע אף געלט מאכן װעסטו אויסקלערן ,װאָס?
 -איך קלער אלץ וועגן אים ,קלער איך -- ,זאָגט כאיִם מער צו|
זיך אליין ,ווי צו ריקליען.
 -וועגן וועמען? אלץ וועגן דײַן אָקס?. --כ'מיין ,טאקע ,װאָס זאָגסטו פאָרט צו אים ,װאָס? -האָסט געזען א ביסל א מענטש זאָל נאָר קלערן וועגן יענעםלופארװאָס קלערסטו בעסער ניט וועגן זיך ,וועגן דײַנע אייגענע װײַב און
קינדער ,װאָס זעען פון דיר קיינמאָל קיין פּרײַע מינע ניט ,װאָס זעען
איבער דיר די ליכטיקע וועלט גיט?
 --וועגן זיך העלפט שוין קיין קלערן אויך ניט ..האָסטו געזען אביסל ,װוי זײַן געוועלב וואקסט פון טאָג צו טאָג  --קערט זיך כאיִם
אום צוריק צו דעם ,מיט װאָס זײַן מויעך איז שטענדיק פארנומען.
ריקליע ,אליין אויך א בייזע ,א צערייצטע ,א פארביטערטע פון שטענ-
דיקער דאכקעס ,פון צעלאָזענע קינדער ,פון דעם מאנס פּרעטענזיעס,
לעמײַ זי האָט אים פארשיקט אין דער ,קאטאָרזשנער מעדינע" ,פון זײַן
מאָרעשכױירעדיקן שװײיגן --- ,האלט ניט לאנג אויס דעם ווייכן שאָלעם-
טאָן .קעגן איר װילן רײַסן זיך בא איר ארויס ביטערע װער-
טער.
װאָס שטעכט דיר די אויגן יענעמס אשירעס ,װאָס?  --מאכט זי,
קלוימערשט איר ארט עס א האָר ניט .און דאָס הארץ ווערט בא איר
בייסמייסע צעפּלאצט ,דערמאָנענדיק זיך ,װי זעליקס װײַב ,סאָרעלע די
,זשולערײי" ,:װי א געטשקע ,און איר
געשטופּלטע ,איז באהאנגען מיט ד
שלימאזל קאָן איר ביז הײַנטיקן טאָג אפילע קיין קדושן-פינגערל ניט
-קויפן.

-

|  --דער מענטש ווערט דאָך ניסאשער פון טאָג צו טאָג! װאָלסט זען,
 1צירונג,
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וי עֹר לעבט! װי א מאַנארך!  --גייט כאיִם ארײַן אין היספּײַלעס ,וי
ער װאָלט זיך דאָ בארימט מיט זײַן אייגענער אשירעס,
 -פאראן ,מישטיינסגעזאָגט ,װאָס מעקאנע צו זי יענער איז ,פארקיין מענטשן געדאכט ,א פינצטערער קאליקע ,מיט א גומענעם פוס ,א
האלבער מענטש -- ,טרייסט ריקליע זיך אליין מער ,וי דעם מאן,
 -װאָס דארף ער דעם פוס צו א קראָם! ..ער דארף ברעטער שלעפּןאפן פאבריק ,װאָס? פינף פונט צוקער אָפּװועגן צי געלט נעמען קאָן מען אָן
א פוס אויך ...װאָס איז שײיעך  ---דער מענטש איז גליקלעך!
| --אף אלע מײַנע סאָנים געזאָגט געװאָרן אזא גליק ,טאטע זיסער!--:
ווינטשט ריקליע .און אין א ווינקעלע פון הארצן איז זאיו,מבאוװווּסטזי-
יי
|
ניק ,מאסקים מיט כאימען,
 -אף מיר געזאָגט געװאָרן!  --כאפּט אונטער כאיִם, דעם צונג בייס זיך אָפּ ,שלימאזל דו איינער! זאָלסט עס בעסער|
גאָר ניט דערלעבן!
 -װאָס דען ,אָפּכוישעכן דעם גאנצן לעבן אין סוועט-שאפ אָדערלעבן אין איין שרעק יעדן טאָג ארױיסגעװאָרפן צו ווערן פון פאבריק איז

בעסער?
די דאָזיקע באמערקונג רופט נאָך מער ארויס ריקליעס אופרעגונג .זי
דערמאָנט זיך ,װאָס פאר אן אונטערשייד עס איז טאקע צװישן איר לעבן
און סאָרל דער געשטופּלטערס לעבףן און אָנשטאָט צו צעשלאָגן דעם
מאנס שווערע געדאנקען און טרייסטן אים ,װוי איר קאװאַנע איז לע-
כאטכילע געווען ,פאלט זי אף אים אָן מיט קוילעס און קלאַָ-
לעס

 -ווער איז דיר שולדיק ,אז דו ביסט א שלימאזל ,א שלאק ,אז דוטויגסט ניט א קאץ דעם עק צו פארבינדן? װאָלסט זײַן א מענטש ,וי
זעליק ,װאָלטן מיר אויך געװוּסט פון א לעבן.
 -שוין געעפנט איר מיינע-לאָשן ,האָט זי שוין! װאָס זאָל איך טאָך,װאָס? גיין סיַידן אקלויסטער באגאנווענען?
ריקליע ווייסט שוין גאָר ניט װאָס צו ענטפערן זי װוייסט נאָר ,אז
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זינט זי איז אהער געקומען ,האָט זי קימאט קיין איין גוטן טאָג ניט געזען.
און שוֹלדיק אין דעם איז איר שלימאזלדיקער מאן -
 -װאָס זאָלסטו טאָן ,װאָס?  --א מיסע-מעשונע טו זיך אָףא שטריק אפן האלדח  --לאָזט זי אויס איר ביטער הארץ צום מאנס
קאָפּ.
כאיִם ווערט אין קאס ,גיט א זעץ מיט דער טיר און ...אנטלויפט צו
זעליקן אין געוועלב אָפּקילן זיך דאָס הארץ.

כאיִם איז געשטאנען בא דער זעג-מאשין און אויסגעזעגט פירקאנ-
טיקע ברעטלעך פון איין און דער זעלבער גרייס און פאָרם; אין וועלכע
הענט די ברעטלעך וועלן פון אים איבערגיין ,ווייסט ער ניט .ער ווייסט
אפילע ניט קלאָר ,צו װאָס זיי װעלן באנוצט ווערן ,ער ווייסט נאָר ,אז
ער דארף אָפּארבעטן זײַן שטיקל ארבעט נאָך דער צייכענונג נאָך ,װאָס
|

מע האָט אים ארויסגעגעבן,

אמאָל פלעגט זיך כאיִם דאָס הארץ אויסעסן דערפון ,װאָס די פאבריק
האָט אים געמאכט פאר א ליימענעם גוילעם .איצט אָבער ארט עס אים
שוין ניט .ער ווייסט ,אז אן ארבעטער אף דער פאבריק איז ניט מער וי
א מאשין ,אפילע קיין מאשין אויך ניט :ניט מער װי א שרייפעלע פון
דער מאשין ...מע דארף דאָ ,אפּאָנעם ,זײַן א באלמעלאַכע ,קונצן גרויסע
װײַזן ,גוסט אריינלייגן אין דער ארבעט ,װאָס? היטן זיך ,די מאשין זאָל
דיר א פּאָר פינגער נגיט אראָפּכאפן -- .דאָס איז אלץ ,װאָס דו דארפסט
קאָנען און געדענקען.
איצט אָבער קימערט שוין כאימען ניט ,װאָס ער איז געװאָרן א ראַָ-
באָט ,אן אווטאָמאט :סײַװיסײַ װעט פון דער ארבעט קיין גוטס ניט ארויס-
קומען .אז מע זאָל ניט קומען צו א שטיקל טאכלעס ,וי זעליק אָקס ,איז
ער אלציינס א פארפאלענער.
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ער שטייט בא דער מאשין ,קוקט אף דעם ברעטל אין די הענט און
זעט אין דעם ,װי אין א שפּיגל ,זעליקן אין אלערליי געשטאלטן :זעליק
מיטן גראָבן ציגאר אין מויל אין געוועלב בא דער קאסע ,זעליק אין שול
ברייטלעך צעלייגט אין פּרעזידענט-באָקס!; מיסטער פּופּקעס  ---פאַרזי-
צער אף א מיטינג פון בענעפישל עיד סאָסיעטי אנשי סטאראָבין?; מי"
סטער פּופּקעס אין צילינדער גייט יאָמטעו צוגאסט צו די שענסטע לײַט;
רעב זעליק פּופּקעס א באלדייע אין טאלמעדטוירע; אן אײַנגײער צום
ראבינער ,זעליק איז אומעטום אן אייגענער מענטש ,האלט זיך מייסע-
באלעבאָס ,איז בא אלעמען אן אָנגעלײגטער גאסט ...און ער ,כאים ,איז
אומעטום איבעריק און פרעמד ,איבעריק אף דער פאבריק ,װוּ דער מיי"
סטער זוכט נאָר א געלעגנהײַט ארויסווארפן אים פאר זײַנע גרויע האָר,
איבעריק אין דער היים ,װוּ דאָס װײַב פארביטערט אים דאָס לעבן און
די אייגענע קינדער שעמען זיך שוין מיט אים; אפילע אין שול ,װוּ אלע
דארפן ,דוכט זיך ,גלייַך זײַן פאר גאָט -- ,איז אן אָרעמאן אויך דער
|
לעצטער...
באשערט א מענטשן א גליק -- ,קערט זיך כאיִם צום טויזנטסטן מאָל
אום צו דעם זעלביקן געדאנק --- ,און אלץ צוליב א שטיקל פוס! װוּהין
װאָלט ער געטויגט מיט ביידע פיס? .,ווען ניט דאָס שטיקל פוס ,װאָלט
ער פארבליבן אן אָקס ביז הײַנטיקן טאָג ...האָרעװען ,װוי ער דאָ אין פאר-
פלוכטן געהענעם ...אָבער וי לאנג קאָן מען אויסהאלטן אזא קאטאָרזשנע
ארבעט? װי לאנג האלטן זיי אן עלטערן מענטשף! .,יונגינקע דארפן זיי,
ספּריטנע ...נאָך פיר-פינף יאָר ,און ס'װאָלט געװאָרן אויס זעליק אָקס .עס
װאָלט פון אים געװאָרן זעליק דער בעטלער ,װאָס װאָלט פארקויפט שווע-
בעלעך ,שיך-בענדלעך אין די גאסן ...אז בעטלען טאָר מען דאָך דאָ אויך
ניט ,אין דער ליכטיקער מעדינע...
 1גאבעישטול,
 2פון סטאראַבינער װוילטעטיקער הילפס-געזעלשאפט,
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;מע זעט טאקע ,אז דער מענטש ווייסט ניט ,װוּ דאָס גליק ווארט אֹף
אים ...און אלץ צוליב א שטיקל פוס ...אשטיקל פוס!"...
כאיִם האָט עטלעכע מאָל איבערגעכאזערט די לעצטע װערטער און
דערפילט ,אז א געדאנק ,דערװײַל נאָך ניט קיין דײַטלעכער ,אָבער שוין
א שרעקלעכער אין זײַן אומקלאָרקײַט ,ווערט געבוירן אין זײַן אָנגע-
שטרענגטן מויעך.
,איך װאָלט אויך געקאָנט ,.איך װאָלט אויך געקאַנט האָבן א סאך
געלט און עפענען א געוועלב"...
און דער געדאנק ,װאָס האָט אומדײַטלעך שוין לאנג געיוירט אין די
צעלכלעך פון זײַן מארך ,איז איצט מיטאמאָל ארױסגעטראָטן אין זײַן
גאנצער בוילעטקייט;
;הא ,און װאָס ,אז איך גיב א רוק א פינגער אונטערן זעג און נעם
דערנאָך אָפּ א פּאָר הונדערט פונט דערפאר ,הא? .,איין רעגע  --און
איך האָב א פּאָר הונדערט פונט ,א געזיכערטע עלטער"...
א טראכט געטאָן און דערשראָקן זיך ...אינסטינקטיוו אָפּגעטראָטן א
טראָט אהינטער ,וי ער װאָלט מוירע געהאט ,אז די מאשין װעט אונטער-
הערן זײַן געדאנק און װעט פארכאפּן א פינגער ...נאָר אין א מינוט ארום
האָט ער זיך װידער אומגעקערט צום זעלביקן...
אָבער כאיִם האָט זיך נאָך אלץ געווערט,
,ריבוינעשעלוילעם ,װי קאָן מיר גאָר אײַנפאלן אזא מאכשאָװע?
אליין זיך אזא מײַסע אָפּטאָן ..,כאָלילע-וועכאס!"
אָבער גוואלד ,װי גיט מען זיך אן אײיצע! ניט הײַנט ,מאָרגן ווארפט
מען אים ארויס פון פאבריק ,װאָס װעט ער דעמלט טאָן? װוּהין װעט ער
גיין ,װוּ װעט ער זיך אהינטאָן? װער װעט אים דעמלט נעמען מיט זײַן
גרויען קאָפּ? ..גי דערצייל זיי ,אז ער איז נאָך קיין פופציק יאָר ניט אלט,.
סיידן א האנט אויסשטעלן אָדער ווארטן ,מירל צי דער גוטער בענאָק
זאָלן אים שפּײַזן ...בעסער עס ניט דערלעבן!? .און װאָס װעט זײַן מיט
ריקליען ,מיט דעם קליינווארג? מירל װעט שוין לאנג אין דער היים ניט
פארבלייבן :זי זוכט זיך אויך א טאכלעס; קרײיזלט קעסיידער די האָר מיט
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31-4

אָנגעברענטע

צווענגלעך ,קאלכט זיך ,פארבט

זיך ,גייט אין די טאנץ-

קלאסן ,אין די קלובן  ---מע װעט שוין פון איר קיין נאכעס ניט האָבן,
זאָל נאָר קיין ביזאיען ניט זײַן ..די עלטערע באָיעס זײַנען אויך גרייט
א ליאדע טאָג צו אנטלויפן פון דער היים ,עס װועלן בלײַבן נאָר די
קליינע ,די הילפלאָזע .און װאָס קאָן ער טאָן פאר זיי? ..ער זעט שוױין
אז מע װעט אים גיך געבן דעם וועג פונדאנען .ער דערקענט עס שוין
אָן דעם מײַסטערס בליק ,אָן זײַן מינע ...װוּהין װעלן זיי זיך דעמלט
|
אהינטאָן!
,און אז מיט א פינגער ווייניקער ,איז װאָס?  ---קומט ער װוידער צום
געדאנק -- ,א סאקאָנע? עט! זאָל דוכטן ניקאָלײַעװשטשינע :פלעגן זיך
דאָך מענטשן צו צוויי און צו דרי פינגער אָפּהאקן ,אבי פון סאָלדא-
טשינע אויסגעלייזט װוערן  --און אויך געלעבט ..הא ,עפשער טאקע
צוויי? ,,,איין פינגער איז גאָרנישט ,זיי װעלן זאָגן :מע קאָן ארבעטן ...עס
טויג ניט ...צוויי ,אוואדע צוויי ..,איינער ,צוויי ,אלציינס ,.,גוואלד ,רי-
בוינעשעלוילעם ,איך ווער דאָך מעשוגע! װאָס טוט זיך דאָ מיט מיר? ---
האָט זיך כאיִם מיט גוואלד אָפּגעריסן פון זײַנע קרענקלעכע געדאנקען-- .
מע דארף קלערן וועגן עפּעס אנדערש"...
אָבער וויפל ער האָט זיך ניט געמאטערט קלערן וועגן עפּעס אנדערש,
האָבן זיך אים אלץ געפּלאַנטערט אין מױיעך די זעלביקע גע-

דאנקען,

|

;װאָס זשע דען זאָל איך טאָן ,װאָס! לייגן זיך און שטארבן? .,און
צוריק די זעלביקע מײיסע :װאָס איז דאָ אזוי די סאקאָנע? זעליקן א גאנצן
פוס אראָפּגענומען ,לעבט ער אויך ...אף מיר געזאָגט געװאָרן! ..װאָס איז
צוויי פינגער ..,אין איין כוידעש פארהיילט זיך עס ,און איך נעם מיר אָפּ
די שיינע מאטבייע ,איך קויף מיר א געוועלב און בין מיר פארזאָרגט אף
אייביק"...

;ניין ,איך קאָן ניט ,כ'קאָן ניט! איך וויל ניט!  --האָט ער אויסגע-
שריען אפן קאָל --- .און ס'איז אן אוויירע אויך :קימאט װי ,כאָלילע ,א
מײַסע אָנטאָן זיך ...איז ,הייסט עס ,איבער די הייזער גיין?"..
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כֿאיִם האָט דערפילט ,אז ער לאָזט זיך ווידער אראָפּ אין טהאָם ,האָט
ער זיך געפּרוּװט אָנכאפּן אָןזײַן אלטן ביטאָכן  --גאָט איז אטאטע ,װאָס
דארף ער זיך בעעמעס דעם מויעך ברעכן ,א וועלט פארזאָרגן ,װאָס?..
דער אייבערשטער פארלאָזט קיינעם ניט ,װעט ער אים אױיך ניט
|
פארלאָזן...
;איך פארלאָז זיך אף ניסים ,זאָגט ריקליע --- ,איז ער אומבאמערקט
צוריק אראָפּ פון וועג -- ,מע לעבט אעןוויען און מע װעט שטארבן אן
עוויען .עפשער נאָך אין פרעמדע טאכריכים .א לעבן ,הא? ..ס'ווענדט זיך
אָן מיר ...פלעגן דאָך שטארבן אמאָל מענטשן אל קידעש-האשעם ...ניט
מוירע געהאט ...כ'װאָלט געװאָלט וויסן ,אף וועמען זיי פלעגן זייערע
קינדער איבערלאָזן ...ניין ,ס'איז ניט דאָס ,ניט דאָס ...ווארט נאָר ,ווארט...
אהא ,ער גייט שוין װײַטער אהער ,דער מאלעכהאמאָוועס .וועט זיך שוין
ווידער בינדן, :שנײַדסט קרום ,ריר זיך גיכער ,הארי אָפּוּ" ...זוכט נאָר
א געלעגנהײַט פּאָטער צו װוערן פון מיר ...אוי ,װי װער איך שוין פון זי
אלעמען פּאָטער! ..פון מײַן לעבן פּאָטער װערף ..פון מײַן לעבן! ..איעסוי-
מים" -- ,האָט זיך א װאָרט אריינגעריסן אין דעם פּלאָנטער פון זײַנע
אָפּגעריסענע געדאנקען -- ,דער אייבערשטער איז אן אווי יעסוימים..
אוואדע ,װאָס קלערסטו ,עלייאָהו האנאָװוי װעט זי פון הימל אראָפּווארפן
ברויט ...גאנווע ,װעסטו האָבן ...קאָנסט ניט גאנווענען -- ,האק פינגער...
שנײַד פון זיך דאָס לײַב ,װעסטו האָבן ...וועסטו זײַן װי מיסטער פּופּ-
קעס :מיט א געוועלב ,מיט ברויט ,מיט געלט ,מיט קאָװועד ...נאָר א גע"
וועלב ,נאָר א געוועלב ...אלץ זײַנען דאָך צוויי פינגער ניט א גאנצער
פוס ,,,אויסקומען אָן צוויי פינגער ...װאָס איז די פּולע ,אז מע האָט פיג-
גער? אָט האָב איך צוויי גאנצע פיייקע הענט ,און קיין ארבעט פאר זי
וװועט שוין באלד ניט זײַן ...איך גיי פון זינען אראָפּ ...איך ווער מעשו-
גע -- ...ער האָט מיט שרעק זיך א כאפּ געטאָן פארן קאָפּ --- ,א סאָף
זאָל עס נעמעף א סאָף צו די צאָרעס! ..כ'קאָן שוין דאָס מער ניט אויס-
|
האלטן"...
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כאיִם האָט דערפילט ,וי אלע אָדערן אין זײַן קערפּער האָבן זיך אָנ"
געצויגן װי סטרונעס ,דאָס הארץ קלאפּט העפטיק ,אָט-אָט עס שפּרינגט
ארויס פון ברוסט .א רויטער נעפּל הענגט פאר די אויגן און שטערט אים
צו זען די מאשין ,די ארבעטער ארום זיך און דעם מײַסטער ,װאָס שטייט
שוין א פּאָר מינוט און קוקט אף אים פונװײַטן .,בלויז די קײַלעכדיקע
בלישטשענדיקע זעג דרייט זיך און שווינדלט פאר די אויגן מיט אוא
מוירעדיקער שנעלקײַיט ,אז אירע שארפע ציינדלעך װערן צוזאמענגע-
גאָסן איניינעם און זעען זיך ניט אֶָך,
כאים האָט צוגעמאכט די אויגן ,ער זאָל ניט זען די שארפע זעג ,װאָס
רייצט און רופט אים :מאך א סאָף ,מאך א סאָף ..,קיין אנדער אויסוועג
איז ניט פאראן אָדער ער װעט זיך אָפּשנײַדן א פּאָר פינגער און
פארזאָרגן זיך מיט א זיכער שטיקל ברויט אף דער עלטער ,אָדער..
אָבער וי טוט מען אזא זֹאך?, .איך גיי פון זינען אראָפּ .איך ער
מעשוגע" ,ער האָט געעפנט די אויגן און ניט וילנדיק א קוק געטאָן
אף די פינגער ,וי ער װאָלט זיך געװאָלט איבערצײַגן ,אז זיי זײַנען
נאָך גאנץ...
די קיילעכדיקע מעטאלענע זעג האָט זיך מיט גרויס שנעלקײַט גע-
דרייט און געשווינדלט פאר זײַנע אויגן ,װי זי װאָלט זיך מיט אים
גערייצט :נו ,װאָס ,זיך דערשראָקן? ..ער האָט געװאָלט צוריק נעמען זיך
פאר דער ארבעט ,נאָר די הענט האָבן אים דראָבנע"-דראָבנע געציטערט,

אים האָט זיך געדאכט ,אז אויב ער וועט זיי דערנעענטערן צו דער זעג,
וועט זי אליין פארכאפּן בא אים א פּאָר פינגער...
כאיִם האָט מער דערפילט װי דערזען אף זיך דעם מייסטערס קאלטן,
נאָכשפּירנדיקן בליק,
;ער שפּירט מיר נאָך ,ער לייענט מײַנע געדאנקען" -- ,האָט ער אזש
א ציטער געטאָן און מיט אימפּעט גענומען ארבעטן,
 -אײַל זיך אונטער ,כאָלעם ניט בא דער ארבעט!  --האָט דערמײַסטער ,פארבײיגייענדיק ,אפילע ניט א קוק געבנדיק אין זיַן זײַט,
קאלט א זאָג געטאָן.
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שאבעס ,אין דעם נאָענטסטן צאָל-טאָג ,האָט כאים ,צוזאמען מיט זײַן

ארבעטסלוין פאר דער װאָך ,געפונען אין דעם קאָנװערט דאָס געדרוקטע
צעטעלע מיט דעם יעדן ארבעטער גוט באקאנטן נוסעך; :צוליב דער
פארקלענערונג פון באשטעלונגען ,זײַנען מיר געצװוּנגען צו פארקלענערן
די צאָל ארבעטס-הענט און איר זײַט צײַטװײַליק באפרײַט פון אײַער
:
ארבעט",..
,ייטװײַליק ,צײַטװײַליק" -- ...האָט כאיִם מיט בלייך געװאָרענע
 --צליפּן געשעפּטשעט -- ...וער װעט געבן ארבעט א מענטשן מיט גרויע
האָר! ,.ניט באוויזן צו באװאָרענען מײַן עלטער ,ניט באוויזן...
1959--+-+9

א ווינקל-שאַכן .

ס האָט נאָרװאָס גענומען
טאָג.,

אלע ארום

מיר

שאריען

אינעם

אף

גרױיסן

קאלטן צימער זײַנען נאָך געשלאָפן .דער
פּרעסער ,איין האנט פארלייגט הינטערן
קאָפּ ,די צווייטע  --אף דער צעכראס-
ניעטער באוואקסענער ברוסט ,האָט געכאָרכלט ,װי א געקוילעטער .דער
קאמאשנמאכער ,פארקערט ,איז געשלאָפן אזוי שטיל ,אז מע האָט זײַן
אָטעם ניט געהערט .זײַן געל-בלאס פּאָנעם האָט אויסגעזען ,װי דאָס
פּאָנעם פון א מעס .נאָך צוויי לאָדזשערס! ,װאָס זײַנען געשלאָפן אף איין
גלאָדזשערס  --קװוארטיראנטן (ענגל,,
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דער צווייטער ---

ּערר -י--מא,
פינ
בעט ,האָבן אױיסגעשנאָרכעט א דועט :אי
י
סעקונדא,
איך בין זיי מעקאנע :מענטשן קומען פון דער ארבעט מידע ,אויס-
געשעפּט ביז צום לעצטן טראָפּן קראפט ,און ,וי נאָר אָפּגעגעסן ,אזוי
פאלן זיי אנידער און שלאָפן אײַן װי געהארגעטע .אזוי שלאָפן זיי א
גאנצע נאכט ,ניט איבערקערנדיק זיך אפילע אף דער צווייטער זײַט ,ביז
די באלעבאָסטע פון דער דירע װעקט זיי ניט אוף ,זיי זאָלן ניט פאר-
שפּעטיקן צו דער ארבעט,
איך איינער נאָר שלאָף נערוועז און אומרויק :איך בין שוין העכער
דרײַי כאדאָשים אָן ארבעט און בין שוין שולדיק פאר עטלעכע װאָכן
דירעגעלט פאר מײַן ווינקל .איך זע ,דעריבער ,וי װײַט עס לאָזט זיך,
אױיסצומײַדן מײַן באלעבאָסטע.
נעכטן באנאכט האָב איך זיך ארײַנגעשלײַכט ,װען די מיסיס איז
שוין געשלאָפן .געדענקענדיק ,אז איך דארף אינדערפרי װוידער ארויס-
גאנווענען זיך פון שטוב אומבאמערקט ,בין איך די גאנצע נאכט גע-
שלאָפן אומרויק ,אָפט אופגעכאפּט זיך און געקוקט צום פענצטער ,צי
איז מיר שוין ניט צײַט אופצושטיין ,קאָלזמאן די מיסיס שלאָפּט נאָך.
די מיסיס ,מײַן באלעבאָסטע ,שרײַט ניט ,ליארעמט ניט ,מאָנט בא
מיר ניט קיין דירעגעלט ,טרייבט מיך ניט פון מײַן ווינקל .זי רעדט
בלויז .ניט צו מיר  --צו דער װעלט רעדט זי ועגן מיר ,רעדט,
יו
|
|
צעצויגן און נאָגנדיק,
ניט אָפּקערנדיק זיך אפילע פון דער מולטער װעש ,איבער וועלכער
זי שטייט איבערגעבויגן ,אָדער פונעם קינדס קעפּל ,װאָס זי האלט אין
צװאָגן ,סקריפּעט זי אף איר הייזעריק קעלכל:
 --יעדער גרינער ,יעדער שלימאזל מאכט א לעבן אין אמעריקע.בלויז ער איינער קאַן אין אמעריקע קיין לעבן ניט מאכן ..מע דארף
טאקע זײַן דער גרעסטער שלים-שלימאזל ,מע זאָל אין אמעריקע ניט
קאָנען מאכן קיין לעבן ...ס'גייט מיר אין די רענט ,אין די פּאָר דאָלארעס
רענט א װאָך גייט עס מיר? ..נאָר װי איז עס א מענטש אזא טויגעניכץ,
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מע זאָל ניט קאָנען מאכן א לעבן אין אמעריקע? .אָט װי איך בין אן
אומגליקלעכע אלמאָנע ,מאך איך אויך א לעבן אין אמעריקע! .האלט
איך לאָדזשערס ,וואש איך זייער וועש ,קאָך איך פאר זיי ,ארבעט שווער,
אָבער איך מאך א לעבן ...װאָס פאר א שלימאזל דארף מען זײַן ,מע זאָל
אין אמעריקע ניט קאָנען מאכן קיין לעבן...
אזוי רעדט זי און רעדט ,ביז איך הייב אָן צו פילן ,אז אויב איך װעל
גלײַך ניט אוועקגיין פון שטוב ,װעל איך זי א כאפּ טאָן פאר איר דין
העלדזל מיט די דיקע אָדערן און מאכן זי שווייגן...
| איך כאפּ דאָס היטל און לויף ארויס .איר סקריפּענדיק קעלכל יאָנט
מִיךְ נאָך+

.

.

יי

|

|

 -װווּהין אײַלט איר זיך אזוי ,מיס-טער? .די ביזנעס די גרויסע,|
מיס-טע-ערי..
ווענדנדיק זיך צו מיר ,לייגט זי צו צו יעדן צווייטן װאָרט א דריטן;
מיסטער ,צעטײילנדיק דאָס װאָרט אין צויי זילבן; מיס-טער ,ארײנ-
לייגנדיק אין דעם א באזונדער בײַסיקע איראָניע :אויך מיר ,הייסט עס,
א מיסטער...
די לופט אין צימער איז געדיכט ,א ניט-גוטקײַט קייקלט זיך אונטער
צום האלדז .איך ווארף א בליק אף די שלאָפנדיקע ארום מיר און נעם
זיך שטיל אָנטאָן .איך צי אף זיך די הויזן פאָרזיכטיק-פאָרזיכטיק ,װי די
פיס װאָלטן בא מיר געווען אין אָפענע װוּנדן ,וועלכע איך האָב מוירע
אָנצורירן ,איך האָב קיין מוירע ניט ,אז איך על אופוועקן מיינע שכיי-
נים אין צימער -- ,איך האָב מוירע ,מײַן מיסיס זאָל זיך ניט אופכאפן...
מיט די אָפּנעטראָגענע שיך אין האנט שלײַך איך זיך צו דער טיר,
שפּרײַזנדיק אף די שפּיץ פינגער ,איך באלאנסיר ,וי איך װאָלט געגאג-
גען אף א קאנאט .דער דיל אונטער מײַנע פיס גיט א לײַכטן סקריפּ,
און איך בלייב שטיין ,איינהאלטנדיק דעם אָטעם און פארקרימענדיק
זיך ,וי פון ציינווייטעק ..איך גיי דורך בעשאָלעם דעם צימער ,אין
וועלכן עס שלאָפן צוויי מיידלעך-לאָדזשערקעס  --איינע מיט געדיכטע
רויטע האָר און מיט א ברייט פּאָנעם ,באשאָטן מיט קלײיען ,די צווייטע ---
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א מאָגערע ,א בלאסע ,מיט שווארצע האָר ,צעשאָטענע איבערן ניט
|
|
איבעריק ריינעם װײַסן קישן,
| == מײַן אויער איז געווענדט צום ווענטל ,װאָס טיילט אָפּ דער מיסיסעס
צימער פון דעם דורכגאנג-צימער .דאָרט איז שטיל ,קיין שאָרך,
קיין הוסט ,קיין אָטעם .גאָט צו דאנקען ,די מיסיס שלאָפט נאָך..
איך שפּרײַז אריבער די קיך-שוועל און שפּרינג אָפּ אהינטער ,וי מע
װאָלט מיך א שטויס געטאָן אין דער ברוסט :מיט די ארבל פון דער
שמוציקער קאָפּטע ,פארשארצט איבער אירע דארע ,טונקעלע הענט ,איז
די מיסיס געשטאנען אין קיך ,געקליבן פון פּאָדלאָגע שטיקלעך שמוציק
וועש און איינציקווייז געװאָרפן עס אין זידנדיקן קעסל אף דער פּליטע,
מײַן ערשטער געדאנק איז געווען :צוריק צו זיך אין צימער! נאָר די
מיסיס האָט מיך שוין דערזען ,כאָטש זי האָט ,דאכט זיך ,אין מײַן זײַט
ניט געקוקט ...זי האָט נאָך ניט באוויזן קיין װאָרט צו זאָגן ,נאָר איך הער
שוין ,דאכט זיך ,איר סקריפּענדיק קעלכל, :מע דארף טאקע זײַן דער
גרעסטער שלימאזל ,מע זאָל ניט קאַנען מאכן קיין לעבן אין אמעריקע"..
איך גיב זיך א װאָרף פאָרויס ,שפּרינג אריבער איבער דער קופּקע שמו-
ציק וועש ,און אין צוויי שפּרײַזן בין איך שוין אף יענער זײַט טיר,
א-יר סקריפּענדיק נודנע קעלכל באגלייט מיך ארויס אף די טרעפּ:
 -װוּהין אײַלט איר אזוי אכצן װאָכן פארטאָג ,מיס-טער? די ביזנעס|
די גרויסע ,מיס-טע-ער?..
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הערי װינסטאַנס קאריערע

ער נאָמען פון דער גאס  --אָרטשארד-
סטריט האָט געקלונגען ,װי א שפּאָט ,װוי
א בייזע איראָניע :װוייניקער פון אלץ האָט
אָרטשארד-סטריט דערמאָנט א פרוכט-
גאָרטן אין װײַס-ראָזעװן פרילינג"בלי,
און געשמעקט האָט די גאס אויך ניט מיט פריהארבסטיקע זיסע רייכעס
פון א סאָד ,באלאָדן מיט צייטיקע פרוכט ,די גאס מיט דעם שיין-קליג-
גענדיקן נאָמען ,װאָס רופט ארויס אסאַציאציעס וועגן גרינע ביימער,
פרישער לופט ,קילע שאָטנס און קוויקנדיקע אראָמאטן ,האָט געבליט
מיט מיסט-קאנען לענגויס די טראָטוארן און געדופטעט מִיט יענעם
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ניט-אויסראָטבארן ספּעציפישן רייעך ,װאָס איז אייגנטימלעך פאר די
קווארטאלן פון דער אָרעמקײַט אין אלע גרויסע שטעט פון דער קא-
פּיטאליסטישער וועלט .קורץ ,אָרטשארד-סטריט איז געווען א געוייג-
לעכע גאס פון ;סלאמס"  ---פון האלב-כאָרעווע הײַזער ,וועלכע זײַנען
פאראן ניט װייניק אין דער ,גרעסטער און רײַכסטער שטאָט פון דער
וועלט" ..אָבער געפינען א פרייע דירע אין אָרטשארד-סטריט איז געווען
א סאך שוערער ,וי אין די פּאלאצארטיקע רײַכע הײַזער אף פּארק-
עוועניו אָדער אף ריווערסייד-דרייוו  --די קווארטאלן פון די אויסדער/ -
|
וויילטע ,אייבערשטע צען טויזנט",
די האלב-כאָרעווע הײַזער מיט די פינצטערע שמוציקע טרעפּ ,דורכ-
געדרונגענע מיט רייכעס פון קיך אָפּפאל און נאס װועש ,זײַנען פון די
קעלערס ביז די בוידעמס ,װי א מילגרוים מיט קערנדלעך ,אָנגעפּיקע-
,ווייטן סאָרט? :מיט נידעריק באצאָל-
װעט געווען מיט איינוווינער פון צ
טע ארבעטער ,מיט ארבעטלאָזע און האלב-ארבעטלאָזע ,מיט ,װײַסקאָל-
נערדיקע שקלאפן?  ---קליינע באאמטע מיט גרויסע פאמיליעס ,מיט
קלערקן ,מיט יאָרנלאנג ארבעטלאָזע לערער ,מוזיקאנטן ,אקטיאָרן ,זשור-
נאליסטן ,װאָס האָבן שטופנװײַז אראָפּגענידערט צו די סלאמס פון אָר-
טשארד-סטריט ,און מיט טונקעלע פּארשוינען ,װאָס נאָר זיי אליין אין
|
באװוּסט דער קוואל פון זייער פּארנאָסע.
| -אָרטשארד-סטריט האָט אויך פארמאָגט אירע ;אייבערשטע צען
טויזנט" ,וועלכע האָבן פארנומען דירעס שוין ניט אין סלאמס ,נאָר אין
סטאנדארטע הײַזער ,װי קאזארמעס- ,מיט א סאך קליינע דירעס און מיט
זייער װײיניק באקװועמלעכקײיַטן .
ערשטן שיכט װאָלט אפילע געקאָנט זיך
ביקן
יָז
י דא
אעם
א טייַל פון ד
פארגינען איבערצוקלײיבן זיך אין בעסערע דירעס ,נאָר געוװינהײַט און,
דעריקער ,די מוירע פארן מאָרגעדיקן טאָג האָט זיי געהאלטן צוגעשמידט
צו די אלטגעזעסענע ערטער :טאָמער בלײַבט מען מאָרגן אָן ארבעט ,מיט
װאָס װועט מען צאָלן פאר דער בעסערער דירע! עמעס ,דאן װעט אויך
ניט זײַן מיט װאָס צו באצאָלן פאר דער שלעכטער דירע אף אָרטשארדי
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סטריט ,נאָר דאָ װעט ,אין פאל פון נויט ,דער לענדלאָרד  --דער הויז"
אייגנטימער  ---עפשער ניט ארויסווארפן אף דער גאס אן אלטגעזעסענעם
שאָכן ,אויב מע וועט זײַן שולדיק פאר א פּאָר װאָכן דירעגעלט .א שיינע
טרייסט ,אָבער א גרונטלאָזע...
איינע פון אזעלכע װו{ילהאָבנדיקע פאמיליעס אף אָרטשארד-סטריט
איז געווען די מישפּאָכע װינסטאָן,
 קיינער האָט ניט געדענקט ,אז דייוו װינסטאָן זאָל ווען דעס-איז זייןאָן ארבעט ,אפילע אין די ערגסטע צײַטן האָט ער געארבעט ניט וייני-
קער וי דרײַ-פיר טעג אין דער װאָך.
אָרטשארד-סטריט איז מעקאנע די װינסטאָנס .אין די ,װײַבערשע
קלובן" ,אף די טרעפּ פארן הױז ,דאָס באליבטסטע אָרט ,ווּהין
װײַבער גייען ארויס אין די זומערדיקע אָװנטן כאפּן א ביסל ,פרישע
לופט" ,אָדער אפן פלאכן דאך ,װוּ די איינוווינער פון די סלאמס רא-
טעווען זיך אין שטיקנדיקע זומערדיקע נעכט פון היץ און וואנצן אין
זייערע ענגע דירעלעך -- ,האָבן שכיינעס מיט גוטװיליקער קינע אָפט
0
ארומגערעדט די װינסטאָנס,
 -א גליקלעכע פרוי ,די מיסיס װינסטאָן א קלײניקײַט ,א מאן,װאָס ווייסט ניט ,װאָס הייסט א װאָך אָן ארבעט!
 -גייט ארײַן צו פעני װינסטאָן אין שטוב ,װועט איר גלייבן ,אז אירזײַט ערגעץ אין א פּלעט אף בראָדוויי :פּײַן מעבל ,טעפֿיכער ,א פאטע
פאָן ,וויגשטולן ,אן אייַזדאלמער,
 -אלץ גענומען אף וועכנטלעכע אױסצאָלונגען  --שטעלט ארײַן אניט-פארגינערקע,
 -גוט ,אז מע ארבעט קעסיידער און ס'איז פאראן מיט װאָס צוצאָלן...
מיסיס װינסטאָן האָט געהאט איר אייגענע מיינונג וועגן איר גליק,
זי האָט זיך ניט װאָס צו קלאָגן ,איר דייוו איז א גוטער מאן און א גוטער
פאָטער צו זײַן קינד :ברענגט איר אין שטוב ארײַן ביזן לעצטן סענט,
אפילע אף א פּעקל סיגארעטן נעמט ער דערנאָך בא איר .,,נאָר ווען אף
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אויסהאלטן א פאמיליע פון פיר דארף מען בא איצטיקן יאקרעס האָבן,
שוין גאָר קארג ,זעכציק דאָלער א װאָך ,און ברענגען ברענגט איר מאן
פופציק דאָלער ,און אָפט נאָך װייניקער ,דארט דיר ,כ'לעבן ,גוט דער
מויעך ,וויאזוי ווידניט-איז אויסצוקומען,
 -װאָס מיינט איר ,טײַיערינקע ,פון ראכוועס צי פון פארגעניגן וועגןהאלט איך לאָדזשערס?
מיסיס װױינסטאָן האָט ניט געזאָגט דעם גאנצן עמעס :די זעקס דאָלער
א װאָך ,װאָס זי באקומט פון איר ;לאָדזשער" ,האָט זי ניט צוגעלייגט
צום מאנס פארדינסטן ,קעדיי אווי-ניט-איז אויסצוקומען" .דאָס איז אומ-
בארירבארער קאפּיטאל ,וועלכן זי שפּאָרט אָפּ צו העלפן איר הערין
;מאכן א קאריערע" .
דער צװעלפיאָריקער הערי איז געווען די פרייד און די האָפענונג
פון זײַנע עלטערן ,דעריקער  ---פון זײַן מוטער,
הערי איז געבוירן געװאָרן און געוואקסן אף אָרטשארד-סטריט ,דורך
די פענצטער פון דעם דריטן שטאָק פונעם הויז האָט ער געקאַנט זען
בלויז די סלאמס מיט די פארשיידנפארביקע שילדן פון געוועלבלעך,
ווארשטאטן ,װעשערייען ,ביליקע רעסטאָראנדלעך ,װאָס האָבן ,װי נײַע
לאטעס אף אן אלטן מאלבעש ,באפלאסטערט די שמוציק-גרויע ווענט
פון די הײיַזער .ער האָט געקאַנט זען די מיסט:-קאנען באם ראנד פון .
קעגניבערדיקן טראָטואר; גאסן-הענדלער מיט פארלעגענע פּראָדוקטן
אויסגעלייגטע אף האנט-וועגעלעך; אָפּגעצערטע ,האלם-ארומגעריסענע
טומלענדיקע קינדער ,װאָס שפּילן זין אינמיטן גאס .יעדע דריי מינוט
האָט זיך נאָענט ,פארביי װינסטאָנס פענצטער ,מיט ליאזג און טראסק
אדורכגעטראָגן א צוג פון דער שטאָטישער עסטאקאדן-באן און האָט אף
א רעגע אױסגעשלאָסן פון העריס בליק די אָפּגעשארפּעטע װענט ,די
|
מיסט-קאנען ,די גאסן-הענדלער און גופע די שייַן פון טאָג,
און ס'איז געווען א רעטעניש :װי קומט עס ,אז אן אייניקל פון דעם
האָמלער שניידער לייזער װײַנשטיין ,וועמען דאכקעס און רעכטלאָזי-
קײַט האָבן מיט העכער פופציק יאָר צוריק פארװאָרפן קיין אמעריקע,
08

און א זון פון א?געבוירענעם פּראָלעטאריער* ,וי דייוו װינסטאָן האָט זיך

זעלבסט טיטולירני ,א קינד פון אָרטשארדיסטריט-סלאמס ,זאָל פון
קליינװײַז אָן צייכענען און מאָלן דאפקע מאָנומענטאלע װאָלקן-קרא-
צערס ,פּרעכטיקע פּאלאצן ,הענגענדיקע בריקן ,גראנדיעזע ארקעס,
נע זאכן ,וועלכע ער האָט קיינמאָל ניט גע-
וןי--
זאנע
אָנט
שפּרודלדיקע פא
זען ,סײַדן עפשער אין קינאָ אָדער אין איליוסטרירטע זשורנאלן .ס'איז
געווען א רעטעניש :װוי קומט עס צו דעם געזעצטן ,ברײיטפּלייציקן ,קנאפּ
רירעוודיקן דייוו װינסטאָן א ייִנגל פון אזא איידעלן ,מע קאָן זאָגן ,אריס-
טאָקראטישן אויסזען  --א שלאנקער ,מיט א צארט געזיכט ,מיט ברוינע,
עטװאָס זיך זשמורענדיקע ,װי שטענדיק צו עפּעס זיך צוקוקנדיקע אויגן?
 --וי צוויי טראָפּן וואסער ,די מאמע -- ,האָבן שכיינים געזאָגט,נאָר אין דעם אָפּנעצערטן מידן פּאָנעם פון מיסיס ינסטאָן איז
שווער געווען צו געפינען שפּורן פון אמאָליקער צארטקײַט און שײנקײַט,
הערי איז געווען דאָס װוּנדערקינד פון אָרטשארד-סטריט,
ווען מיסיס װינסטאָן פלעגט מיט קלוימערשטיקער גרינגשעצונג בא-
װײַזן פאר שכיינים; ,מיט װאָס א קינד קאָן זיך פארנעמען" ,האָט דער
;װײַבערשער קלוב" אין איין קאָל באשלאָסן ,אז דאָס וואקסט א גרויסער
מאָלער אָדער א בארימטער ארכיטעקטאָר,
:
 --מירן נאָך אמאָל האָבן אונדזער אי
י
ג
ע
נ
ע
ם
פ
ר
ענק לאיד :בא אונדז
אף אָרטשארד-סטריט --- ,האָבן פריינט
ל
ע
כ
ע
ש
כ
י
י
נ
ע
ס
נעוויעס געזאָנט,
 -האָט קיין זאָרג ניט ,אז הערי װעט
ו
ו
ע
ר
ן
ב
א
ר
י
מ
ט
א
ו
ן
ר
ײ
ַ
ך ,װעט
איר אים אף אָרטשארד-סטריט ניט זען .די פרענק לאָידס וווינען אף
ריווערסייד-דרייוו אָדער אף דער פינפטער עווענין,..
 -װוּ ער זאָל ניט װוינען ,איז אזא קינד אן אויצער פאר זיינעעלטערן,
| --
א
י
ר
װ
עט זען ,מיסיס װינסטאָן ,אז הערי װעט נאָך אמאָל איער
 1פרענק

לאֵָי ד

ראיט

 --א באװוּסטער
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אמעריקאנער

ארכיטעקטאָר,

גליקלעך

מאכן -- ,האָט אַָרטשארדיסטריט

נעװיעס

גאנצע פאמיליע
געזאָגט.
0
מיסיס װינסטאָנס הארץ האָט זיך געברייטערט פון נאכעס און פון
שטאָלץ מיט איר טאלאנטפול קינד .איר האָט זיך אזוי געװאָלט גלייבן,
אז .ער וועט נאָך אמאָל גליקלעך מאכן די גאנצע פאמיליע" /נאָר געזאָגט
האָט זי פונדעסטוועגן:
 -בא פארמעגלעכע עלטערן װאָלט פון אזא ייִנגל מיט דער צײַטעפשער טאקע אויסגעוואקסן א גרויסער ארכיטעקטאָר אָדער א בארימ-
טער מאָלער ,אָבער װאָס קאָנען אזעלכע ,וי מיר ,טאָן פאר אים? ניט
נאָר שיקן אים אין מאָלער-שול ,צי אין אן ארכיטעקטור-קאָלעדזש ,דיג"
גען פאר אים לערער ,צי גאָר שיקן אים קיין יוראָפּ ,וי עס טוען רײַכע
לײַט -- ,עטלעכע סענט אף וואטמאן-פּאפּיר און אף א פּאָר טיוביקעס
פארב איז מיר שווער אָפּצורײַסן פאר אים,
= --נישקאָשע ,טאאלאנט װעט זיך שטענדיק דורכשלאָגן א וועג-- ,
האָבן שכיינעס זי געמוטיקט,
מיסיס װינסטאָן האָט שווער אָפּגעזיפצט,
 --אוי ,טייערינקע ,װײיניק טאלאנטן גייען פארלאָרן צווישן אונדוע"|
רע האָרעפּאשנע מענטשן?
 -איר ווייסט ,װאָס איך װעל אײַך זאָגן ,מיסיס װינסטאָן -- ,האָטמיסיס מאקפּערסאָן ,די װינסטאָנס טיר-צו-טיר-שכיינע ,אמאָל ,בייס א
שמועס וועגן הערין ,א זאָג געטאָן -- ,אָט נעמט צונויף אײַער העריס
מאָלערײַען און באװײַזט אונדזער פּראָפּעסאָר מיסטער אַ'קייזי .ער װועס
אײַך שוין זאָגן ,צי איז אין אײַער באָיטשיק עפּעס פאראן ,אָדער איר
זאָלט זיך ארויסשלאָגן פון קאָפּ דעם געדאנק צו מאכן פון אים א צווייטן
פרענק לאיד,
מיסיס מאקפּערסאָן ,א שװערלײַביקע עלטערע פרוי ,װאָס האָט נאָך
פערציק יאָר לעבן אין אמעריקע פארחיט איר שאָטלענדישן דיאלעקט
מיט די שארפע ,ריישן* און איר שאָטלענדישע געמיטלעכקײַט ,איז
געווען דער פון קיינעם ניט דערוויילטעה ,נאָר פון אלעמען אנערקענטער
50
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פּרעזידענט פון דעַם אװײַבערשן קלוב" אינעם סטאנדארטן הויז אף
אָריטשארד-סטריט ,נומ,411 ,
צו מיסיס מאקפּערטאָן זײַנען װײַבער געקומען אויסריידן זייער שווער
הארץ ,אן אייצע האלטן זיך וועגן פאמיליע-איניאָנים ,באראטן זיך וועגן
א קינד ,װאָס לאָזט זיך ניט דערציען .און דעריבער ,ווען מיסיס מאק-
פערסאָן האָט געזאָגט ,װײַזט העריס מאַלערײַען דעם פּראָפּעסאָר אַיקײ-
זי" ,האָט זיך עס פעני װינסטאָן גלײַך געלייגט אפן סייכל .עס האָט זי
בלויז געװוונדערט ,פארװאָס זי האָט אליין ניט דערטראכט ו זך צו אזא
פּאַשעטן געדאנק,
מיסטער אָיקייזי ,א געוועזעגער לערער אין אן ארביטעקטור-קאָ-
לעדזש ,האָט אראָפּגענידערט צו אָרטשארד-סטריט איבער זייַן טעװוע
צו פּראָטעסטירן ,מיסטער דאָנאלד אָיקייזיס אונטערשריפט איז שטעג-
דיק געווען צװישן די ערשטע אונטער א פּראָטעסט קעגן נעגער-ליג-
טשונג צי קעגן דיסקרימינאציע פון ,פארביקע" און פרעמדיגעבוי-
רענע  --קורץ גערעדט ,אונטער יעדן גערעכטיקן פּראָטעסט ,אונטער
יעדן פּראָגרעסיוון אופרוף,
דער דירעקטאָר פון דעם ארכיטעקטור-קאָלעדזש האָט ניט איין מאָל
אופמערקזאם געמאכט אָיקייזין ,אז אן אונטערשריפט פון א מיטגליד
פונעם פּעדאגאָגישן קאָלעקטיוו אין איין שורע מיט די אונטערשריפטן
פון אנארכיסטן ,קאָמוניסטן ,סאַציאליסטן ,פון אלערליי צעדרייטע מוי-
כעס און ניט-געווונטשענע עלעמענטן קאָמפּראָמעטירט דעם גוטן נאָמען
פון איינעם פון די סאמע רעספעקטאבלסטע לערן-אנשטאלטן אין לאנד,
מיסטער אִ'קייזי פלעגט דערוף ענטפערן ,אז זײַן געוויסן איז זײַן
געוויסן ,ניט קיינעמס ,און אז ער קלײַבט זיך ניט אָפּצװאָגן פון זיינע
איבערצייגונגען-.
דאן האָט מען אים געװאָרנט ,אז זײַן אונטערשריפט אונטער נאָך איין
;רויטן* דאָקומענט װועט באטראכט װערן ,וי אן אונטערשריפט אונטער
זײַן רעזיגנאציע פון לערער-פּאָסטן אין קאָלעדזש.
און אזוי איז געווען.
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פון דאן אָן זײַנען די טירן פון אלע לערן-אנשטאלטן אין לאנד גע
שלאָסן געװאָרן פאר אים,
געשפּײַזט האָט זיך מיסטער אַ'קייזי דערפון ,װאָס ער האָט פון צײַט
צו צײַט באקומען ארבעט אין בוי-קאָנטאָרן :קאָנטראָלירט און קאָרעגירט
בוי-פּלענער,
די פארדינסטן האָבן קוים געקלעקט אף א באשיידענער עקזיסטענץ
אין אסטאנדארטן הויז אף אָרטשארד-סטריט,
ס'האָט ניט לאנג געדויערט ,װוי אָרטשארד-סטריט האָט באערט מיס-
טער אִיקייזין מיטן טיטל פּראָפּעסאָר,
אָרטשארד-סטריטס טוישווים האָבן זיך געפילט שטאָלצער ,װאָס זי
האָבן אן אייגענעם פּראָפּעסאָר אף זייער גאס,
הויך ,מאָגער ,א שטרענג פּאָנעם מיט צוויי טיפע קנייטשן פון ביידע
זײַטן מויל ,געדיכטע האלב-גראָווע האָר און טיף אײַנגעזונקענע גרויע
אויגן אונטער אראָפּהענגענדיקע געדיכטע ברעמען -- ,איז מיסטער
אִיקייזי טאקע מער ענלעך געווען אף א פּראָפּעסאָר אָדער אף א שטרענגן
ריכטער ,וי אף אן איינפאכן לערער.
גלײַך און שטאָלץ האָט מיסטער אִ'קייזי געשפּרײַזט איבער דער גאס,
באגלייטנדיק יעדן טראָט מיט א קלאפ פון זײַן שטעקן אין טראָטואר,
וי ער װאָלט דערמיט געזאָגט :איך האָב פּראָטעסטירט און װעל פּראָ-
טעסטירן ,אלציינס ,צי עס געפעלט וועמען אָדער עס געפעלט ניט..
מיסיס װוינסטאָן איז געווען אין א פארלעגנהייט :װוי װועט זי גיין מיט
אירע איניאָנים צום פּראָפּעסאָר  ---זי קען דאָך אים אפילע ניט .און זי
ווייסט ניט ,וי מע רעדט מיט א פּראָפּעסאָר,
 -נארישקײַטן!  --האָט מיסיס מאקפערסאָן זיך א בייזער געטאָן-- .אָט װוי איר רעדט מיט מיר ,אזוי רעדט מיטן פּראָפּעסאָר .פאּאָשעטער
מענטש ביז גאָר ,איינער פון אונדזעריקע ,כאָטש א פּראָפּעסאָר .אויב עס
ציטערן בא אײַך אזוי די קני ,טאָ זאָל אײַער דייוו צו אים אריינגיין,
אָבער דייוו האָט וועגן דעם אפילע ניט געװאָלט הערן,
 -איך קען דעם פּראָפּעסאָר ,װוי דו ,לעמאָשל .ער מיך  --נאָך519
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ווייניקער .איז װאָס װעל איך גיין דולן א פרעמדן מענטשן דעם קאָפּ מיט
זאכן ,װאָס קערן זיך צו אים ניט אָן? מאלע-װאָס קינדער שמירן אלץ אָן
וועט יעדערער עס טראָגן צום פּראָפּעסאָר?
מיסיס װינסטאָן האָט זיך ניט בארויקט,
 -ביסט א טאטע צי ניט קיין טאטע? עס האנדלט זיך װעגן אקאריערע פארן קינד ,וועגן אונדזער אלעמענס גליק!.
דייוון האָבן דערעסן די נאָגענישן ,און ער האָט נאָכעגעגעבן
 -גוט ,כ'וועל װײַזן דעם פּראָפּעסאָר דעם באָיס שמירערייען ,און|
טשעפּע זיך אָפּ פון מיר,
און אין איינעם א זונטיקדיקן פרימאָרגן האָט ער גענומען העריס
אלבאָמען און איז אוועק צום פּראָפּעסאָר,
די טיר האָט אים געעפנט אליין מיסטער אִ'קֵייזֹי .ער איז געווען אָן
א רעקל .אין דער האנט האָט ער געהאלטן א בלײַפעדער ,א צווייטער
בלייפעדער האָט געשטעקט הינטער זײַן אויער.
צום שיפּועדיקן טיש איז צוגעפעסטיקט געווען א בויגן וואטמאן-פּא-
פּיר מיט א צייכענונג .דייוו האָט פארשטאנען ,אז ער האָט געשטערט
דעם פּראָמעסאָר אין זײַן ארבעט .ער איז געבליבן שטיין בא דער טיר,
 -קומט ארײין ,קומט ארײיַן ,שאָכן  ---האָט דער פּראָפּעסאָר אים|
|
איינגעלאדן --- .זעצט זיך!
נאָר זעצן זיך איז געווען ניט אזוי גרינג :אלע שטולן ,די קאנאפע,
דאָס בעט זײַנען פארוואלגערט געווען מיט רולאָנען פּאפּיר ,מיט צונוים-
געוויקלטע און פאנאנדערגעוויקלטע צייכענונגען ,מיט אלבאָמען ,ביכער,
שאכטלעך מיט טיוביקעס פארב ,מיט ווירעס ,טריאנגוליאטאָרס ,רייס-
שינעס ,צירקולס ,רייספעדערס .צװוישן אָט די אלע אטריבוטן פון דער
פּראָפּעסיע האָט זיך דאָ און דאָרט געוואלגערט א שמוציק נאָזטיכל ,א
צעקנייטשטער קראגן ,א פּאָר שקארפּעטן .אף אלץ איז געלעגן א היפּשער
שיכט שטויב .ס'איז ניט שווער געווען צו זען ,אז א פרויען-האנט בא-
רירט זעלטן די נעסט פון דעם איינזאמען אלטן,
באמערקט דייווס זוכנדיקן בליק ,האָט מיסטער אִ'קייזי א שאר אראָפ
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געגעבן פונעם נאָענטסטן שטול גלײַך אפן דיל אלץ ,װאָס ס'איז אף אים
געלעגן ,און א זאָג געטאָן:
 -איצט זעצט זיך און זאָגט ,װאָס איך קאָן טאָן פאר אייך,|
 -איר װועט מיך אנטשולדיקן ,פּראָפּעסאָר... -אָ ,נאָר אָן טיטלען --- ,האָט אִיקייזי אים איבערגעשלאָגן --- ,מי-|
סטער אַיקייזי װועט גאנץ גענוג זײַן,
 -איך בעט קיין פאריבל ניט האָבן ,מיסטער אַיקייזי ,איך האָב ניטגעװאָלט אײַך באומרויקן ...נאָר מײַן מיסיס איז צו מיר צוגעשטאנען..
אונדזער באֵי מאָלט אָפּ אלץ ,װאָס ער זעט און װאָס ער זעט ניט ..נו,
איז אָט .,מיסיס װינסטאָן איז צו מיר צוגעשטאנען :װײַז און װײַז דעם
פּראָפּעסאָר ...מיסטער אַיקייזין ,מיין איך ,זאָל ער זאָגן ,צי װעט פון דעם
באִי עפּעס ארויסקומען ...צי האָט ער טאלאנט ,..איז אָט..
 -אלע קינדער מאָלן --- ,האָט מיסטער אִיקייזִי א בורטשע געטאָן.און גלײַך נאָכדעם אויסגעצויגן די האנט צו די העפטן,
| --װיזט נאָר ,לאָמיר זען ,װאָס ער האָט דאָרטן אָנגעמאָלט ,אײַער
ר
|
יינגל,
מיסטער אַיקייזי האָט געבלעטערט איין העפט נאָך דעם צווייטן ,אופ-
מערקזאם באטראכט די קינדערשע צייכענונגען ,ארױסלאָזנדיק פון צײַט
|
צו צייט קיין גאָרניט זאָגנדיקע קלאנגען :הם ...הם!*.
ענדלעך האָט ער אָפּגעלײגט די העפטלעך אָן א זייט:
 --װאָס זאָל איך אייך זאָגן ,מיסטער װױינסטאָן ...װי איך האָב שויןבאמערקט :אלע קינדער מאָלן ...אײַער זון  --הערי ,האָט איר געזאָגט
רופט מען אים ...איער העריס מאָלערײַען זיינען אויך ניט מער דערװײַל
וי קינדערשע מאָלערייען .נאָר דער באָי האָט אין זיך ,װי מיר שײַגט,
גוטע אָנגאבן ,מעגלעך ,טאלאנט .דאָס װעט די צײַט באװײַזן .אָבער אז
אן עמבריאָן פון אטאלאנט זאָל זיך אנטוויקלען אין אטאלאנט ,פאָדערט
זיך א סאך לערע און א סאך מי ,דעריקער  ---מי .די איינפאכסטע אייצע,
װאָס איך װאָלט אײַך געקאָנט געבן ,איז :איר זאָלט פאר אים דינגען
גוטע לערער ,װאָס זאָלן אים צוגרייטן גװעיהעריק אין א קונסט-שול,
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ווען ער װעט ענדיקן די קונסט-שול ,אריינגעבן אים אין קאַלעדזש ,אין
א קונסט-אקאדעמיע אָדער איַן אן ארניטעקטור-אינסטיטוט ,װוּהין זײַן
נייגונג װעט באװייזן ,דערנאָך שיקן אים אף א פּאָר יאָר קיין "וראָפּ ---
איטאליע ,פראנקרייך ,גריכנלאנד ..,אָבער מיט אזא גוטער אייצע װאָלט
איך ענלעך געווען אף יענעם דאָקטער ,װאָס פאראַרױנט א שוויגדזיב-
טיקן ארבעטלאָזן ,ער זאָל זיך ניט אָנשטרענגען בייס דער ארבעט ,װאָס
מער פארברענגען אף דער פרישער לופט ,װאָס בעסער דערנערן זיך און
אויסמיידן יעדע זאָרג און אופרעגונג ..ס'איז נאריש ,אָדער ציניש,
אָדער ביידע זאכן צוואמען .איך ווייס ,אז מײַן אָנגעמערקטע פּראָגראם
איז ניט פאר אן ארבעטער ,אטילע ווען ער האָט שטענדיקט ארבעט .אין
אָט װאָס :איר שיקט מיר אהער דאָס ייִנגל ,איך װעל זיך מיט אים בא-
קענען ,און אויב איך על זיך איבערצייגן ,אז דאָס איז בא אים ווירק-
לעך א נייגונג ,א ליַדנשאפט ,ניט קיין פארבײיגייענדיקע קינדערשף
פארוויילונג ,װאָס פארשווינדט צוזאמען מיט דער קינדהייט ,װעל איך
אים העלפן מיט װאָס איך קאָן .און װײַטער וועלן מיר זען .אויב עס װעט
זיך בא אים ווירקלעך אנטוויקלען א טאלאנט ,װעט אונדז עפשער געליג"
גען צו פּויעלן פאר אים א סטיפּענדיע אין אן ארכיטעקטור"קאַלעדוש,
די צײַט װעט װײַזן .נו ,און איצט מוז איך ארבעטן ,א דרינגענדיקע
באשטעלוגג,

|

דער פלייס ,װאָס הערי האָט ארויסגעויזן ,האָט געפרייט מיסטער
אִיקייזין ,און די דערפאָלגן פון דעם יאָר ,װאָס ער באשעפטיקט זיך מיטן
|
ייִנגל ,האָבן אים אָנגענעם איבעראשט,
 -דער באִי באזיצט אן איינגעבוירענעם טאלאנט צו ארפיטעק-טור -- ,האָט מיסטער אַ'קייזי געזאָגט דער מיסיס װינסטאָן --- ,אלץ,
װאָס עס פאָדערט זיך פון אים ,איז ארבעט ,ארבעט און ארבעט,
מיסיס װינסטאָן איז געווען די גליקלעכסטע מוטער אין דער וועלט,
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דער פּראָפּעסאָר אליין זאָגט ,אז הערי באזיצט טאלאנט! זי האָט שוין
געזען איר ייִנגל  --א בארימטן ארכיטעקטאָר ,א צווייטן פרענק לאָיד,,
און פּלוצעם איז .איר העריס וועג צו רום און רײַכקײַט איבערגע-
ריסן געװאָרן .ס'איז געשען דאָס ,װאָס האָט די לעצטע צײַט אלעמען אזוי
געשראָקן :דייוו איז געבליבן אָן ארבעט .דאָס ערשטע מאָל פאר א סאך
|
יאָרן  ---אינגאנצן אָן ארבעט,

אײינמאָל אין אשאבעס-פארנאכט איז דייוו געקומען אהיים ,װי שטענ-
דיק אָפּגעגעבן דעם ווייב זײַן וועכנטלעכן ארבעטסלוין און מיט קלוי-
מערשטער זאָרגלאָזיקײַט א זאָג געטאָן:
 --נו ,פעני ,אָפּגעארבעט זיך...דאָס געלט איז ארויסגעפאלן פון פעניס הענט .זי האָט זיך מאכטלאָז
אראָפּגעלאָזן אפן שטול ,מיט בלאס געװאָרענע ליפּן שטיל געזאָגט;
 -וי דאָס הארץ האָט מיר געזאָגט ...אזא קריזיס ..,א סאך אייערעהאָט מען הײַנט אָפּגעזאָגט?
| ---פרעג ניט ...עס הייבט זיך ערשט אָן.
 -װאָס וועלן מיר איצט טאָן ,דייוו?|  --נו ,נו ,פעני ,זײַ ניט אזוי געפאלן! האָב קיין מוירע ניט ,כ'וועל
|
ליידיק ניט אומגיין,
פעניס הענט האָבן לייַכט געציטערט ,איר גאנצער אויסזען האָט אויס-
געדריקט פארלאָרנקײַט,
 --אזויפיל ארבעטלאָזע ,דייוו --- ...האָט זי וי צו זיך אליין גע-מורמלט --- .װאָס װעט מיט אונדז זײַן ,דייוו? װאָס װעט זײַן מיט
אונדזער הערין?
דייוו האָט װווילעריש א קלאפ געטאָן דעם ייב איבערן אקסל;:
 -ניט געזאָרגט ,פעני! מירן ניט פארפאלן װערן! אף א װאָך הױצאָעהאָסטו? איז גרייט דערװײַל צום טיש .פאראן הענט ,וועט זיך געפינען
פאר זי ארבעט ,מירן פון הונגער ניט שטארבן,
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דייווס איבערגעטריבענע האָפּערדיקײַט האָט פענין ניט בארויקט.
 -אזא יאקרעס ...און אזויפיל דרינגענדיקע וועכנטלעכע צאָלונגען:פארן מעבל ,פאר העריס װעלאָסיפּעד ..,דירעגעלט...
אָרטשארד-סטריט איז ,װי דייוו אליין ,זיכער געווען ,אז ער װעט זיך
לאנג ליידיק ניט ארומדרייען.
א מענטש מיט גאָלדענע הענט :א פרעזער ,אן אינסטרומענטאליסט ,א
טאָקער ,װאָס איר ווילט פאר אן ארבעט קען דייוו טאָן ,גיט איינס ,איז
דאָס אנדערע .דייוו איז קײינמאָל ניט געווען אָן ארבעט און װעט איצט
| אויך לאנג ליידיק ניט אומגיין,
 -װאָס איז פאראן װאָס צוֹ ריידן ,אז קיין שום ארבעט איז פאר איםניט שווער ...אזעלכע ,װוי ער ,גייען לאנג ניט אום ליידיק,
אָבער עס זײַנען אוועק װאָכן און כאדאָשים און דייוו איז אלץ אומ-
געגאנגען אָן ארבעט,

|

דייוו איז גרייט געווען צו טאָן יעדע ארבעט ,פאר יעדן לוין ,אָבער
קיין ארבעט פאר אים האָט זיך ניט געפונען.
װוינסטאָנס געמיטלעך דירעלע איז האלב אױסגעליײידיקט געװאָרן.
פריִער האָט מען ארויסגעפירט דאָס נאָך ניט אויסגעצאָלטע מעבל ,דער-
נאָך ,איינס נאָך ס'אנדערע ,די ניי-מאשין ,די טעפּיכער ,דעם װעלאָסי-
פּעד  --אלץ זאכן ,װאָס אגענטן פון פארשיידענע פירמעס האָבן פריער,
ווען דייוו האָט געארבעט ,קימאט מיט גוואלד אָנגעבונדן מיסיס װינסטאָן,
דערווייזנדיק איר מיט אלע קויכעס ,אז ס'איז א זינד פאר זיך און פאר
גאָט אליין ניט פארשאפן זיך אזעלכע נייטיקע זאכן, ,ווען איר קאָנט עס
האָבן פאר שפּאָט-ביליק און אף לײַכטע ועכנטלעכע אױסצאָלונגען,
|
װאָס איר װועט זי גאָר ניט פילן"...
מיט יעדער אוועקגענומענער זאך איז אוועקגענומען געװאָרן אשטיק
פון מיסיס װינטטאָנס הארץ .אזויפיל מי אוועקגעלייגט ,פון אזויפיל זאכן
זיך אָפּגעזאָגט  ---אָפּטמאָל פון דעם סאמע נײיטיקסטן  ---צוליב אופבויען
פאר דער פאמיליע א פיינע נעסט ,א באקוועם געמיטלעך הויז ...און זי
איז אזוי שטאָלץ געווען מיט איר היים! אלע זײַנען איר מעקאנע געועץייי
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און פאר די אלע זאכן איז דאָך געווען קימאט װאיױסגעצאַלט :פאר
דעם מעבל  --דרײַ פערטל פון דער פּרײַז שוין באצאָלט ,פארן װעלאָ-
סיפּעד  --דאָסגלײַכן ,פאר דעם טעפּיך אין ,פּארלאָו" אינגאנצן אכט
דאָלער ניט דערצאָלט ,פאר דער ניידמאשין  --נאָך ווייניקער ...אָבער
װאָס איז די פּוֹלע? איין דאָלער ניט דערצאָלט ,איז די זאך נאָך אלץ ניט
דײַנע!  --זי געהערט דעם פארקויפער ,און ער נעמט זי אוועק...
נאָך מער ,װי פאר דער צעשטערטער נעסט ,האָט פעני װינסטאָנס
הארץ געבלוטיקט פאר איר הערין ,פאר זײַן צוקינפטיקער ,גלענצנדי-
קער קאריערע"י

דער פּראָפּעסאָר האָט ניט איין מאָל געזאָגט ,אז דער וועג פון העריס
דערפאַלג ליגט דורך ארבעט ,ארבעט און ארבעט ,און הערי האָט געאר-
בעט פלייסיק ,מע קאָן זאָגן  ---לײַדנשאפטלעך .מע האָט אים מיט גוואלד
געדארפט אָפּרײַסן פון צייכן-טיש ,צווינגען אים גיין א ביסל אף דער
פרייער לופט ,צי אין קינאָ ,שפּילן מיט כאויירים פוטבאָל .און
איצט? שוין װאָכן און כאדאָשים ,אז ער האָט קיין בלײַשטיפט אין האנט
ניט גענומען.
וי און ווען זאָל דאָס ייִנגל ארבעטן ,אז װי נאָר ער קומט פון שול,
מוז ער לויפן אין גאס פארקויפן אָװונט-צײַטונגען ,קעדיי כאָטש וויפל-
ניט-איז אריינברענגען אין שטוב,..
די הילף ,װאָס דייוו באקומט פון זײַן יוניאָן ,איז ניט גענוג אָנצן-
זעטיקן די פאמיליע ,און אינגיכן ענדיקט זי זיך ביכלאל אף הײיַנטיקס
|
יאָר,
ווען הערי קומט שפּעט אין אָװגט אהיים א מידער ,אָפט א דורכגץ-
נעצטער ביזן ביין ,א הייזעריקער פון קעסיידערדיקן אױיסשרײַען די
סענסאציעס פון טאָג ,סטײַען אים שוין ניט קיין קויכעס ניט בלויז צו
ארבעטן ,נאָר אפילע צו עסן,
מיט בענקענדיקע בליקן קוקט דאָס יינגל אפן צייכן-ברעט, :כ'וועל
א װײַלע אָפּרוען און װעל דערנאָך ארבעטן" ...ער לייגט זיך צו אף דער
קאנאפּע און שלאָפט אײַן ,וי אדערהארגעטער- ,
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| די מוטער פירט אים א שלאָפּנדיקן צום בעט ,ציט פון אים אראָפּ
דאָס אָנטאָן ,פארשטעקט ארום אים די קאָלדרע ,װי זי פלעגט עס טאָן,
ווען ער איז נאָך געווען א קליינינקער .זי שטייט איבער אים ,קוקט אף
זיַן אָפּגעצערט ,אויסגעבלייכט פּאָנעם ,און איר הארץ ווערט צעריסן פון
ווייטעק און שמערץ פאר איר קינד,..
דייוו איז געזעסן אף א באנק אין ראָטנער-סקוער ,א קליין סעדל אין
דער געגנט פון אַרטשארד-סטריט,
דער װעטער איז לאכלוטן ניט געווען קיין פּאסיקער צו זיצן אף דער
פרישער לופט .נידעריקע װאָלקנס זײַנען געהאנגען איבער דער שטאָט,
ס'האָט געטריפט א דריבנע אײַנגעשפּארט רעגנדל; פון איסט-ריווער
האָט געבלאָון קאאלטער וינט .נאָר גיין אהיים האָט זיך דייוון ניט
געװאָלט,
א גאנצן טאָג האָט ער אומזיסט געזוכט ארבעט ,װעלכע-ניט-איז
ארבעט,
ווידער קומען צו פענין מיט ליידיקע הענט ...דייוו דערקענט ניט זײַן
פעני :פריער אזא רויקע ,שטענדיק א געמיטלעכע און צארטע ,גייט זי
איצט שטענדיק אום א פארצאָרנטע ,אן אינערלעך צערייצטע .אף זײַנער
א פראגע ענטפערט זי מיט א האלב מויל ,װוי אומגערן.
זי קריגט זיך ניט מיט אים ,מאכט אים ניט קיין פֿאָרװוּרפן ,זי
שװײַגט .,.זי קוקט בלויז אף אים .פירט איבער איר בליק פון אים אף
הערין און פון הערין אף אים ,װוי זי װאָלט געזאָגט, :זע ,װאָס פונעם
קינד איז געװאָרן" ...פּונקט װי דאָס װאָלט געווען זיַן שולד,
װאָלט זי כאָטש אָנגעשריגן ,אפילע אָנגעשאַלטן ,װאָלט עס ,דוכט זיך,
|
געווען גרינגער ,איידער איר שווייגן,
אפן צווייטן עק באנק האָט זיך געוואלגערט א נאָכמיטיק-צײַטוגג,
װאָס עמעצער האָט אװעקגעװאָרפן .דייוו האָט גענומען די צײַטונג און
! אָן איבעריקן אינטערעס געלייענט די קעפּלעך פון די טאָג"נײַס .אנאָך
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פינף טויזנט ארבעטער פאר דער נאציאָנאלער עלעקטרישער קאָמפּא-
ניע*  ---האָבן גרויסע בוילעטע אויסיעס אראָפּנעשריגן פון דער צייטונג,
אונטער דעם פילזאָגנדיקן קעפּל איז אין א באזונדער רעמל באארי-
כעס דערציילט געװאָרן וועגן די גרויסע מײַלעס פון דער נײַער אוני-
ווערסאלער עלעקטרישער קיך ,װאָס די נאציאָנאלע עלעקטרישע קאָמ-
פאניע האָט אָנגעהויבן ארויסצולאָזן .דערנאָך איז מיטגעטײילט געװאָרן,
אז קעדיי באפרידיקן דעם אלץ וואקסנדיקן נאָכפרעג פון די געברויכער
אף דער מאָדערנער װוּנדער-קיך ,איז די קאָמפּאניע געצווונגען צו פאר-
גרעסערן איר זאװאָד און װעט באשעפטיקן נייע פינף טויזנט ארבעטער
פון פארשיידענע ספּעציאליטעטן .דער אופנעם פון פאכלײַט האָט זיך
שוין אָנגעהױבן.
דייווס מידקײיט ,נידערגעשלאָגנקײַט ,אפּאטיע איז אָפּגענומען גע-
װאָרן ,װי מיט דער האנט .פינף טויזנט ארבעטער פון אלע ספּעציאלי-
טעטן! און ער ווייסט דאָך עטלעכע ספּעציאליטעטן .װי זשע איז מעג-
לעך ,אז פון פינף טויזנט ארבעט-פּלעצער זאָל זיך איין פלאץ ניט גע-
פינען פאר אים? מאָרגן פארטאָג װעט ער גיין זיך אָנבאָטן דער נאציאָ-
נאלער עלעקטרישער קאָמפּאניע .א פרעזער ,אן אינסטרומענטאליסט,
א טאָקער ,א מאָנטאזשניק ,אויב איר ווילט  --אן עלעקטראָמאַָנטיאָר,
|
|
ביטע!
 אן אופגעמונטערטער ,א געמוטיקטער ,האָט ער געײַלט אחהיים אָנ-זאָגן פענין די גוטע בסורע.
ס'איז נאָך געווען שטאָק-פינצטער ,ווען דייוו האָט זיך אופגעהויבן
פון בעט .שטיל ,קיינעם ניט אופגעוועקט ,איז ער ארויס אין קיך ,געײַלט
אויסגעטרונקען א גלאָז טיי און אף די שפּיץ פינגער זיך געלאָזט צו
דער טיר,
 -האָסט עפּעס געגעסן ,דייוועלע?  --האָט ער דערהערט פעניסשטילן רוף -- ,נעם כאָטש א פּאָר ריפטלעך ברויט מיט מארגארין .ביז
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פארכאלעשט

אָוונט איז נאָך װײַט .װעסט
דייוול,
א ווארעמקייַט האָט זיך צעגאָסן איבער דייווס הארצן .א ספאזמע
האָט צונויפגעדריקט זײַן האלדז ,שוין לאנג ,זייער לאנג האָט ער גיט
געהערט פון פענין דעם צערטלעך-פארמינערטן נאָמען ,דייווצלע"י..
א קער געטאָן זיך צוּ פענין ,האָט ער שווייגנדיק אָנגעװויזן מיט דער
האנט אפן פעסט שלאַפּנדיקן הערין .דאָס האָט געדארפט באטײיטן ;זאָל
בעסער בלייבן פאר אים" .דערנאָך האָט ער ליבשאפטלעך א שמייכל גע-
טאָן צו דער פרוי ,א פאָך געטאָן מיט דער האנט און פארמאכט הינטער
זיך די טיר,
א קאלטער בייסיקער װוינט האָט אים דורכגענומען ביז די ביינער,
וי נאָר ער איז ארויס אין גאס ,.ס'האָט גערעגנט  ---ניט גערעגנט ,גע-
שנייט  --ניט געשנייט ,הויך ארום די עלעקטרישע לאָמפּן האָבן גע-
ווירבלט שנייעלעך ,נאָר צו דער ערד ,האָט זיך געדאכט ,דערגרייכן זיי
ניט .אונטער די פיס איז געווען נאס ,װוי נאָך א רעגן .די גאס איז געווען
שטיל און לער,
דעם קאָלנער פון מאנטל אופגעשטעלט ,די הענט טיף פארוקט אין
די קעשענעס ,האָט דייוו מיט שנעלע טריט געשפּרײַזט צו דער עסטא-
קאדן-באן-סטאנציע .צו דער פּיק-שטונדע איז נאָך געווען װײַט ,נאָר
די פּלאטפאָרם איז גיך פארפולט געװאָרן מיט ארבעטער; .ניט שויך
| זשע פאָרן עס אלע צוֹם זעלביקן זאװאָד ,װאָס איך??  ---האָט דייוו מיט
אומרו א טראכט געטאָן,
ערייכערט עלאָקי סטרייק"! אלע רייכערן ,לאָקי סטרייק!!?!  ---האָט מיט
קלאפטערדיקע עלעקטרישע אויסיעס אראָפּגעשריגן די איבעראל פאר-
פאָלגנדיקע רעקלאמע,
דייוו האָט דערפילט ,אז ער כאלעשט רייכערן .נאָר וויפל ער האָט
ניט געשארט אין די קעשענעס ,האָט ער מער וי צוואנציק סענט גיט
צונויפגעשארט  --פּונקט אזויפיל ,וויפל עס קאָסט די רייזע צום זאװואָד
|
און צוריק,
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וערן ..אין א גוטער

שאָ

דייוו האָט געפילט ,אז פארייכערן מוז ער .מע קאָן אויסקומען א טאָג
אָן עסן ,אָבער ניט אָן רייכערן .ער װעט באָדײַ גיין נאָך דער ארבעט
צוריק אחיים צופוס ,נאָר א פּעקל סיגארעטן מוז ער קויפן,
אײַלנדיק איז ער צוגעלאָפן צום טאבעק-סטענד ,װאאָרף געטאָן א
ניקל ,א כאפּ געטאָן א פּעקל סיגארעטן און זיך געלאָזט לויפן צום אָנקו
מענדיקן צוג,
דייוו האָט געמיינט צו זײַן דער ערשטער באם זאװאָד .נאָר ווען ער
איז אהין געקומען ,האָט ער פאר די נאָך געשלאָסענע טויערן פון זאוואָד-
הוֹיף ,שוין געטראָפּן אגרויסע מענגע מענטשן,
| מע איז אונטערן שפּאָר רעגנדל געשטאנען כמורנע ,שװײַגנדיקע.
|בלויז צײַטנװײַז זײַנען געפאלן צו קיינעם ניט געווענדטע קורצע פראזן:
 -נו ,א וועטער!.. -א זופּ ברענדי אָדער שאָטלענדישן וויסקי אין אזא װעטער איזפּונקט די זאךי 
 -כאָטש א טעפּעלע הייסע קאווע... -ווער קאָן אָפּשפּאָרן פון זיך א סיגארעט ,פריינט? -וי לאנג נאָך װועלן זי אונדז האלטן אונטערן רעגן ,די זין פון אצויג- +
זיבן אזייגער האָבן די טויערן זיך ענדלעך געעפנט ,און די מענגע
האָט ,וי אשטורמישער פלוס ,זיך אריינגעריסן אין הויף,
נאָך דעם ,װי די פארזאמלטע זײַנען געשטאנען נאָך א האלבע שאָ
אונטערן רעגן ,איז פון זאװאָד-קאָנטאָר ארויס א הויכער דארער יונגער-
מאן מיט א פּרישטשעוואטן פּאָנעם און האָט הויך ,אפן קאָל אויסגעשריגן:
 -די ,נאציאָנאלע עלעקטרישע קאָמפּאניע" װעט הײַנט אָנעמעןפיר און דרײַסיק ארבעטער :צען עלעקטריקער ,אכט ארומוויקלער ,אכט
פארבער און לאקירער ,דריי שאָפּערן און פינף שווארצארבעטער .די
נעענטערע צו מיר ארבעטער פון די אָנגערופענע פּראָפּעסיעס גייען
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אריין אײַנציקװײַז אין קאָנטאָר ,די איבעריקע קאָנען זיך פאנאנדערגיין,
וועגן װײַטערדיקן אופנעם פון הענט װעט געמאָלדן ווערן.
דער אוילעם האָט זיך א וויג געטאָן .װוי א גערויש פון ביימער אין
א שטורעמווינט ,האָבן זיך דערטראָגן אופגערעגטע ,צערייצטע אױיסרופן;
 --הינטישע זין! ,פינף טויזנט ארבעטער!".|  --א בלאָף פון אָנהייב ביזן סאָף!..
 -א באצאָלטע רעקלאמע ,און איך ,הילצערנער קאָפּ װאָס איך בין,האָב עס אָנגענומען פאר ריינעם עמעט ,פאר ערלעכער צייטונג"-אינפאָר-
|
מאציע!..
 -און איך האָב לעכאטכילע געװװוסט ,אז ס'איז א כלאָף -- ,האָט װוישטענדיק און אומעטום זיך געפונען א א,יך האָב פריער אזוי געזאָגט".
 -אז דו ביסט אזא כאָכעם ,פארװאָס זשע ביסטו אהער געקומען? --צו זיַן ריין פאר מייַן געוויסן און ...פאר מײַן װײַב,זידלענדיק און שילטנדיק די פארדאמטע בלוטזויגער ,די בלאָפערי-
שע צייטונגען און דאָס אייגענע פון ,גאָט פארדאמט לעבן" ,האָט דער
|
|
אוילעם גענומען זיך פאנאנדערגיין,
דייוון האָט גיט פארדראָסן ,װאָס ער האָט אויסגעגעבן די לעצטע
צען סענט אף סיגארעטן .דער וועג אחיים איז געווען זייער װײַט ,נאָר
ער װאָלט געװאָלט ,ער זאָל זײַן נאָך װײַטער .קומען צו פענין מיט גאָר-
גדלעך
נישט נאָך דעם ,װי ער האָט אין איר דערוועקט א האָפענונג ,עאז
שטייען פאָר בעסערע טעג -- ,איז פאר אים געווען פײַנלעך ./וי דער
טויט,
ער איז געגאנגען לאנגזאם ,אָפּגעשטעלט זיך לעבן וויטרינעס ,ניט
דורכגעלאָזט אפן וועג אהיים קיין איין אונטערנעמונג ,ווזהין ער זאָל ניט
ארײַן פרעגן אף ארבעט; ער האָט געקלאפּט אין די הינטערטירן פון
רעסטאָראנען :עפשער פאָדערט זיך א הייצער ,א געפעסואשער ,א
|
שווארצארבעטער?
ניין ,אין ערגעץ האָט מען זיך ניט געגייטיקט אין קיין ,הענט",
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עס האָט שוין אָנגעהויבן טונקל װערן ,ווען דייוו ,א טויט-מידער ,א
|
דורכגענעצטער ביזן ביין ,האָט זיך דערשלעפּט אהיים,
פעני האָט זיך געפּאָרעט בא דער פּליטע :איר אלטע מוטער איז ,וי
שטענדיק ,געזעסן אין איר ווינקל באם פענצטער און ,וי דאָסראָוו אלטע
פרויען ,עפּעס געמורמלט פאר זיך אליין .הערי איז אין דער היים ניט
געווען .זײַן נאס רעקל אפן שטול-ווענטל האָט זיך געטריקנט פארן גאז-
פײַער,
| הײַנט האָט הערי געהאט א גוטן טאָג  --די אָװנט-צײַטונגען האָבן
געבראכט צוויי סענסאציעס :א פופצניאָריק ייִנגל האָט דערמאַרדעט זײַן
מוטער מיט א האק און א קינאָדשטערן פאָדערט א מיליאָן דאָלער פון
איר געליבטן פאר ברעכן זײַן צוזאָג צו כאסענע האָבן מיט איר,
הערי איז הייזעריק געװאָרן ,אױיסשרײַענדיק די נײַס ,די ציי-
טונגען זײַנען גיך אויסגעפארקויפט געװאָרן ביז דער לעצטער ,און ער
|
איז אוועקגעלאָפן נאָך א צווייט פּעקל,
ווען דייוו איז ארײַן אין שטוב ,האָט פעני א קער געטאָן זיך מיטן
פּאָנעם צו אים .זי האָט פארשפּאָרט אים פרעגן ,צי ער האָט זיך גע-
שטעלט ארבעטן .ס'איז געווען גענוג א קוק טאָן אף זײַן פּאָנעם ,אף דעם,
וי ער האָט מאכטלאָז זיך אראָפּגעלאָזט אף דעם שטול בא דער טיר,
שװײיגנדיק האָט זי זיך אומגעקערט מיטן רוקן צום מאן .א טרער
איז געפאלן פון איר אויג אף דער הייסער פּליטע ,מיט שיפּערײַ א זאָד
געטאָן און אויסגעטריקנט געװאָרן...
פעני האָט ניט געקאַנט אָנהײיבן ריידן מיטן מאן  ---הייסן ארומוואשן
זיך ,איבערטאָן זיך אין טרוקענעם ,זעצן זיך צום טיש .אין הארץ האָט
געברויזט א שטורעם פון געפילן :מיטגעפיל צו דייוון ,ראכמאָנעס צו
זיך אליין און מער פון אלץ  --גרענעצלאָזע ליבע ,ווייטעק און צאר
פאר איר קינד ,צום געקריוודעטן און בארויבטן פון רום און גליק הערין,
זי האָט געפילט ,אז אויב זי װעט איצט אָנהייבן ריידן ,װעט זי אויס-
ברעכן אין א היסטעריק און װעט עפשער אָנריידן דייוון אזוינס ,װאָס
|
וועט איר דערנאָך אליין וויי טאָן,
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דייוו האָט א צי געטאָן מיט דער נאָז די לופט .ער קאָן שווערן ,אז
עס שמעקט מיט פלייש און בעבלעך,
װוּ האָט פעני געקאָנט נעמען געלט אף פלייש מיט בעבלעך ,בייס
אינדערפרי איז איר גאנץ פארמעגן באשטאנען פון פינף און צוואנציק
סענט? דעם גאנצן טאָג האָט דייוו קיין ביסן ניט געהאט אין מויל .ער
האָט בלויז גערייכערט ,איצט ,דערשמעקנדיק דעם רייעך פון הייס גע-
קעכטס ,האָט ער ערשט דערפילט ,וי הונגעריק ער איז,
ער האָט נאָכאמאָל אײַנגעעטעמט אין זיך דעם אפּעטיט-רייצגדיקן
רייעך און ,וי שולדיק אין עפּעס ,שטיל א פרעג געטאָן
 -כ'װואָלט שווערן ,אז עס שמעקט מיט פלייש און בעבלעך ..װוּ האָסטו גענומען דערוף געלט ,פענילע?
 -הערילע ,דער שפּײַזער אונדזערער  --וויי צו מײַנע יאָרף --האָט געבראכט -- ,האָט זי ,שטייענדיק צו אים מיטן רוקן ,מיט טרערן
אין דער שטים געענטפערט -- ,א גוטן טאָג היינט געהאט .א דאָלער מיט
זעכציק סענט געבראכט אין שטוב ארײַן ,א בראָך צו דער מאמעף
איבערגעביטן דאָס נאסע רעקל און אװעקגעלאָפן נאָך א פרישן פאק
צײַטונגען ...האָב איך געקויפט א קענדל קאָנסערװירט פלייש מיט בעב-
לעך ...מע דארף געבן א קינד עסן ...האלעוויי װאָלטן מײַנע אויגן בע-
סער ניט  געזען ,װאָס פונעם קינד איז געװאָרן...
דייוו האָט אראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ ,געשוויגן,
 --נו ,װאָס זיצסטו ,וי אן אָרעמאן בא דער טיר?!  ---האָט פעני מיטאייַנגעהאלטענער צערייצטקײַט א זאָג געטאָן -- .וואש זיך ארום ,טו זיך
איבער אין טרוקענעם און זעץ זיך צום טיש,
זיי האָבן נאָרװאָס אָנגעהױבן עסן ,ווען דורך די אָפענע פענצטער
האָבן פון דער גאס זיך דערטראָגן אויסגעשרייען פון צײַטונג-פארקוי-
פער און איבער אלעמענס קוילעס העריס קלינגענדיקע שטים;
; -איוונינג ניוז"! {סטאר"! גרויסע סענסאציע! פופצניאָריקער באָידערמאָרדעט מוטער מיט האק! ..מוּווי סטאר גרייס לעסלי פאָדערט פון
פפף

מיליארדער ראָבערט נאָרטאָן מיליאָן דאָלער פאר ברעכן דאָס װאָרט..
;איוונינג ניוז"ז ,סטאר?! גרעסטע סענסאציע פון טאָג!.
מיסיס װינסטאָן איז אפאל געטאָן מיטן קאָפּ אפן טיש,
 -וויי איז דער מאמען ..בעסער װאָלט איך דאָס ניט דערלעבט!.,א צווייטער פרענק לאָיד" ..,א צײַטונג-פארקויפער ...מײַן הערי  --א
צײַטונג-פארקויפער ....דאָס איז זײַן גלענצנדיקע קאריערע -- ...האָט
|
זי ,שטיקנדיק זיך מיט טרערן ,געשלוכצט,
דייוו האָט ,וי א שולדיקער ,אראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ,
די אלטע מוטער ,װי קײַן זאך װאָלט ניט געשען ,האָט זשעדנע גע
געסן דאָס קאַנסערװוירטע פלייש מיט בעבלעך...
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א סגולע קעגן עלטער
(אן אינטערוױו מיט זיך אלין)

יך האָב שוין ,באָרעכהאשעם ,אזא מאזל,
אז איך דערוויס זיך אָפטמאָל פון לײַטן
וועגן זיך אזוינס ,װאָס מיר אליין איז
ניט באװוּסט .אזוי ,צום בײשפּיל --
נאָך אין  8191יאָר האָב איך זיך דערװוּסט
:
פון זי אמעריקאנער ,פּייפּערס" ,אז ,דעם קאָמיסארס רעכטע האנט אין
ייִדישן קאָמיסאריאט באם נארקאָמנאץ איז דער ייִדישער שרייבער וועג-
דראָף" ,כאָטש מיר אליין איז ביז דאן באװוּסט געווען ,אז אין דעם נעמ-
לעכן קאָמיסאריאט פארנעם איך בלויז דעם באשיידענעם פּאָסטן פון פאר-
וואלטער מיט דער ;סעקציע פון קאמף קעגן אנטיסעמיטיזם" ,דער פּער-
סאָנאל פון וועלכן איז באשטאנען פון איין פּערזאָן --טאקע פון מיר גופע.
א יאָר שפּעטער ,ווען איך בין באשטימט געװאָרן אלס פארוואלטער,
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אָדער ,וי ס'האָט אין יענע יאָרן געהייסן ,נ,אטשאלניק" פונעם פרעסע-
אָפּטײל באם פאָלקס-קאָמיסאריאט פאר טראנספּאָרט ,האָב איך פון די
ּ,ייפּערס" דערפארן ,אז ,די סאָוועט-רעגירונג האָט באשטימט.
זעלביקע פ
דעם ייִדישן שרײַבער ז .װענדראָף אלס פאָלקס-קאָמיסאר ,דאָס הייסט
אלס מיניסטער פאר טראנספּאָרט*  --א פּאָסטן זייער א כאַשעוװן ,אָבער
ניט נאָך מײַנע שוואכע קויכעס און שוין זיכער ניט לויט מײַן ספּעציא-
ליטעט ,שוין אָפּגערעדט דערפון ,װאָס קיין איינער פון די פינף פאָלקס-
קאָמיסארן ,וועלכע האָבן פאר דער צײיַט פון מײַן ארבעט אין דעם אָנ-
גערופענעם קאָמיסאריאט זיך געביטן ,האָבן אפילע ניט געקלערט איבער-
צוגעבן מיר זייער פּאָסטן,
צוויי מאָל פאר מײַן קורץ-לאנגן לעבן האָב איך פון לײַטן זיך דער-
װוּסט ,אז איך בין ,לוי-אלייכעם ,געשטאָרבן .איין מאָל מיט א נאטירלעכן
טויט ,דאָס צווייטע מאָל  --מיט אן אומנאטירלעכן :איך בין ,ניט פַאר
אײַך געדאכט; ,צעשאָסן געװאָרן".
נאָך מײַן ערשטן ,טויט? זײַנען א פּאָר כאוויירים אפילע געקומען מיט
בלומען אָפּגעבן מיר דעם לעצטן קאָװעד (דעם לעצטן קאָװעד גיט מען
אײַך אָפּ בעקאָװועד גאָדל) .נאָר ,טרעפנדיק דעם מעס לעבעדיק ,פארטאָן
איבער א טעלער הייסע בלינצעס .מיט קאלטע סמעטענע ,זײַנען זיי אוועק
היפּש אנטוישט :די שיינע רירנדיקע רעדעס ,וועלכע זיי האָבן צוגעגרייט
צו האלטן אף מײַן פרישן קייווער ,זײַנען געבליבן ניט אויסגענוצט,
אוועק ,װי סע רעדט זיך ,אין ניוועץ,
נאָך מײַן צווייטן ט,ויט" איז שוין קיינער צו מײַן לעװײַע ניט געקו-
מען :איך און מײַנע כאוויירים זײַנען דעמלט געווען א ביסל צו װײַט
איינער פון די אנדערע .נאָר קאָװעד האָט מען מיר ,פונדעסטװועג 
אָפּגעגעבן :פאר מײין גאנץ לעבן האָב איך ניט געהאט וועגן זיך אזויפיל
שװאָכים ,וי איך האָב געהאט נאָך מײַן /טויט",
טאקע נאָר אזא ,פילאָסאָף" ,װוי איך ,װאָס ווייסט דעם עמעסן ווערט
פון שװאָכים ,ניט נאָר נאָכן טויט ,נאָר אפילע באם לעבן -- ,האָט גע-
קאָנט בײַשטײן דעם ניסאָיען ניט צוֹ באקומען קאָפּשװינדל פון גאדלעס...
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אן ערעך מיט א יאָר צוריק האָב איך זיך דערװוּסט ,פון אונדזערע
מאָסקװער קאַרעספּאַנדענטן" ,אז איך בין ,שטארק פארנומען" מיט דער
,ווייטן באנד זיכרוינעס" ,װאָס װאָלט מיך זייער
ארבעט איבער מיין צ
געפרייט ,ווען מאלאכיי כאבאָלע װאָלטן אין זייער צײַט ניט פארכאפּט
און פארניכטעט דעם גאנצן מאטעריאל צו דעם צווייטן ,דריטן און פערטן
באנד פון מיינע זיכרוינעס ,איבערלאָזנדיק מיר בלויז די נעמען  ---אלע
זייער שלאָגנדיקע ,לאָקנדיקע נעמען ,װאָס װאָלטן פארנארט דעם לייענער
צו קויפן מיַנע ביכער,
און שוין גאָר ניט לאנג האָט אן אמעריקאנער קאָרעספּאַנדענט גע"
| לאָזט וויסן דער וועלט ,אז איך גרייט צום דרוק מיינע ,אויסדערוויילטע
ווערק" ,איבער וועלכע עס אמפּערן זיך צוויי פארלאגן .אפּאָנעם ,אז ביי-
דע פארלאגן ווילן איינער דעם צווייטן אָפּטרעטן דעם קאָװעד צו דרוקן
מײַנע ,,אויסדערוויילטע ווערק".
מע קאָן דען אויסרעכענען ,װאָס ,אונדזערע אייגענע קאַרעספּאָנ"
דענטן" קאָנען אלץ אָנשרײַבן וועגן איינעם ,װאָס האָט געהאט דאָס גליק -
אָנצושטעכן זיך אפן שפּיץ פון זייער פלינקער פעדער?
און דאָ ,פארשטייט איר מיך ,דערנעענטערט זיך מײַן אכציקיאָריקער
געבורטסטאָג  --א גוטע געלעגנהײַט פאר װעלכן-ניט-איז ,אייגענעם
קאָרעספּאָנדענט? ,װאָס װועט גראָד ניט האָבן עפּעס בעסערס וועגן װאָס
צו שרײַבן ,װידעראמאָל לאָזן װויסן דער וועלט ועגן דעם באל-יויװול
עפּעס אזוינס ,װאָס אים אליין איז וועגן זיך ניט באװוּסט ,נאָר פארװאָס
דער יוביליאר װעט דארפן טראָגן די אכרײַעס .האָב איך זיך מעיאשעוו
געווען :װאָס טויג מיר ווארטן ,ביז איך װועל לייענען וועגן זיך אן אינ-
טערוויו ,װאָס קיינער האָט בא מיר ניט גענומען ,בעסער װעל איך בא זיך
אליין נעמען אן אינטערוויו ,װועל איך ,ווייניקסטנס ,באװאָרגט זײַן פון
דערוויסן זיך וועגן מײַן פּערזאָן אומבאװוּסטע פאר מיר  --אָנגענעמש
אָדער אומאָנגענעמע  ---זאכן..
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האָבן
ף
ָר
אענד
;דעם עלטסטן ייִדישן סאָװועטישן שרייבער ז .װו
מיר ניט געטראָפן בא זײַן שרײיבטיש שטארק פארנומען מיט דער אר-
בעט איבער זײַן צווייטן באנד זיכרוינעס" ,וי ס'האָט וועגן אים געשריבן
איינער פון ;אונדזערע אייגענע קאַרעספּאַנדענטן! ,וועלכן ער האָט קיינמאָל
אין די אויגן ניט געזען .דער אלטער אוילעמהאזעניק איז אינמיטן העלן
טאָג געלעגן ברייט צעלייגט אף א וייכער קאנאפּע און ,קאַנטיק ,מיט
גרויס האנאָע ,געלייענט א בוך צוויי מאָל אזוי אלט ,וי ער אליין ,און
צוויי מאָל אזוי דיק ,װי דער באָבעס קאָרבן-מינכע ,אונטער דעם געהוי-
בענעם טיטל ,עליגענט איפיסלס" ,װאָס דער טייטש דערפון איז ;עלע-
גאנטע בריוו" .די זאמלונג פון די עלעגאנטע אָדער ,אויב אייך געפעלט
בעסער ,גאלאנטע עפּיסטאָליען הייבט זיך אָן מיט בריוו אזש פונעם
אלטרוימער ציצעראָן ,װאָס איז שוין העכער צוויי טויזנט יאָר ,ניט פאר
אונדז געדאכט ,ניפטער ,אפואןרענדיקט זיך מיט די בריוו פונעם בא-
רימטן אמעריקאנער פיזיקער און פּאָליטישן טוער בענדזשאמען פראנק-
לין ,דאטירט  ,9871אויך א קיימעלאָן פון  071יאָר צוריק,
ווען מיר האָבן געפרעגט דעם כ' װענדראָף :װאָס אינטערעסירט אים
אין דעם דאָזיקן דרײַקילאָגראמאָװון אלטן סייפער ,האָט ער אונדז אָנגע"
וויזן אפן סוב-טיטל פונעם בוך ,װאָס לויטעט, :א רײַכע זאמלונג פון
פון יננגע /
עפּיסטאָליען  פאר דער פארפלקאָמעניש
עלעגאנטע
מענטשן און פאר אלגעמיינער פארוויילונג" ,און באמערקט מיט א
שמייכל;
 -וי איר זעט ,איז דאָס בוך געשריבן ספּעציעל פאר מיר...אף אונדזער פראגע ,צי ליגט ער ,װײַל ער פילט זיך ,כאָלילע ,ניט
מיט אלעמען ,האָט אונדז דער כ' װענדראָף געענטפערט ,אז ער פילט
זיך ניט קיין איין טאָג עלטער פון זײַן פּאספּאָרט ,נאָר ער ליגט ,ווייל
דאָס לעבן האָט אים געלערנט ,אז ליגן איז אין אלע צײַטן בעסער ,װי
זיצן,
= ווען מיר האָבן געזאָגט דעם כ' װענדראָף ,אז אין צוזאמענהאנג מיט.
זיַן אכציקיאָריקן געבורטסטאָג װאָלטן מיר געװאָלט האָבן מיט אים א
-
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שמועס פאר אונדזער צײַטונג ,האָט דער כאַשעװוער באל-יויוול זיך א
|
:
בייזער געטאַן;
 -איך בין ניט קיין דיפּלאָמאט ,ניט קיין קולאקן-העלד און ניט קייןפּרימא-באלערינע ,מע זאָל בא מיר נעמען אינטערוויוען פאר דער פּרע-
סע ,נאָר אויב איר ווילט סטאם שמועסן א ביסל וועגן ;דיזן ,דאזן ,דאָס
|
און יענץ"  --מאכטייסע!ּ
 -אלזאָ --- ,האָבן מיר אָנגעהויבן אונדזער שמועס -- ,ווערט איר,הייסט עס ,כ' װענדראָף ,אינגיכן אלט אכציק יאָר?
דער כ' װענדראָף האָט אף אונדז א בליץ געטאָן מיט זײַנע נאָך גאָר
יונגע פּערציקיאָריקע אויגן (יעדער אויג צו פערציק יאָר) פון אונטער
זײַנע געדיכטע גרויע ברעמען (צווישן אונדו גערעדט ,זײַנען די ברעמען
באם כ' װענדראָף שיטערע און פון שטרוי-קאָליר ,אָן איין גרויע האָר,
נאָר ליטערארישע שינקײט פאָדערט ,אז וװֹען מע שרײַבט װעגן
אן אלטן מאן ,זאָל מען אים געבן ,געדיכטע ,גרויע" נאָך בעסער --
אָג
א
רוזעדיק
ביסל
א
און
ברעמעף)
;טאָלסטאַישע*
געטאָ? 
 --ווער האָט אײַך געזאָגט ,אז איך ער אכציק יאָר אלט? קאָן דעןא מענטש ניט זײַן אכציק יאָר יונג?
ווען איך װאָלט געװאָלט א בארים טאָן זיך פאר אײַך מיט מײיַן בא"
האװונטקײַט אין דער אלטער און נײַער וועלט-ליטעראטור ,װאָלט איך
איַך געקאַנט ציטירן  562ארױיסזאָגונגען פון גרויסע מענטשן  --פון
אריסטאָטעל ביז פּראָפּעסאָר אויסלענדער ,וועלכע באשטעטיקן מײַן הא-
נאָכע; אז עלטער איז א באדינגלעכער באגריף .נאָר אזויווי איך שרייב
ניט קיין סייפער ,דיווריי כאכאָמים? ,נאָר איך שמועס מיט א קאָרעספּאָנ-
| דענט ,װאָס װעט זיך מינאסטאם ניט איינהאלטן און װעט דאָך איבער-
געבן אונדזער שמועס אין די גאזעטן ,װועל איך דאָס מאָל זיך באנוגע-
נען מיט ציטירן מיינע אייגענע טיפע געדאנקען ,פארשרייבט זיי ,אויב
איר ווילט ,זיי װועלן אײַך צוניץ קומען .איר קאָנט זיי אויסגעבן פאר
אייערע אייגענע..
038

אלט איז דער ,װער ס'איז קינמאָל ניט יונג געװען  --זאָג איך,
ז .װענדראָף -- ,דער ,װאָס האָט נאָך א טרער פאר פרעמדע ליידן און
א גוטן שמייכל פאר פרעמדע פריידן ,א קאָפּ צו דענקען און א הארץ צו
יפילן ,איז נאָך ניט אלט ,איך פארמאָג עס נאָך ,גאָט צו דאנקען ,און
זאָגט ניט ,אז איך בין אכציק יאָר אלט .ווער רעדט ,ווען מע זאָל רעכע-
נען בלויז די צײַט ,װאָס איך האָב געלעבט מיט נוצן פאר זיך און פאר
|
אנדערע ,בין איך נאך גאָר א יונגערמאנטשיק...
 --זאָגט אונדז ,כ' װענדראָף ,װאָס האָט אײַך מיטגעהאָלפן צו דער-לעבן אזא טיפע עלט ...יוגנט?
אלס סגולע פאר אריכאס-יאָמים און יונגער עלטער האָבן מיר גע-
דינט דריי זאכן :מיַן שוואך געזונט ,מיַנע ברילן און מײַן גלויבן .װאָס
קוקט איר מיך אָן ,װי איך װאָלט צו אײַך גערעדט טערקיש! ס'איז גאנץ
פּאָשעט ,פּאַשעטער ,וי קאבאָלע.
| שוואך געזונט לערנט אויס א מענטשן ,צי ער וויל ,צי ער וויל ניט,
צו זײַן מעסיק אין זײַנע געוװוינהײַטן ,און מעסיקײַט איז א זיכערע סגו"
לע צו אריכאס-יאָמים,
ווען איז עס גערעדט געװאָרן ,ווען גלײַכצײַטיק מיט אײַער שוואך
געזונט פארמאָגט איר א געזונטן גײַסט ,ווען איר טראָגט זיך ניט ארום
מיט איער שוואכן געזונט ,װוי מיט א פוֹלן בעכער װײַן אין די הענט
אין שטענדיקער שרעק ניט צו פארלירן דערפון .,כאָלילע ,א טראָפּן; ווען
איר לעבט א פולבלוטיק גײַסטיק לעבן; ווען איר לעבט מיט די אינטע-
רעסן פון דער געזעלשאפט ,פון אײַער לאנד ,פון דער מענטשהײַט; ווען
איר טרינקט דעם בעכער פון גײַסטיקע טיינוגים ביזן דעק .ווען אָבער
איר װוצט בלויז זײַן א ניאנקע צו אײַער שוואכן געזונט ,װעט אײַער
לעבן  --לענגער אָדער קירצער  ---זײַן פון קנאפּן ווערט סײַ פאר אײַך
זעלבסט ,סײַי פאר לײַטן,
|
מײַן צווייטע סגולע איז ,וי געזאָגט ,מײַנע ברילן. .
מײַן גאנץ באװוּסטזיניק לעבן האָב איך געקוקט אף דער וועלט ניט
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דורך אָפּטישע ,נאָר דורך אָפּטימיסטישע ברילן ,געפאסט אין הומאָריס-
טישע רעמלעך.
דאָך מיינט ניט ,אז דורך אזעלכע ברילן זעט איר די וועלט אין גאָלע
ראָזעװע פארבן ,פארקערט ,דורך זיי זעט איר דאָס לעבן אזוי װי עס
איז .נאָר װאָס דען? איר זעט דעם צוזאמענהאנג פון זאכן און דערשיי-
נונגען ,איר זעט ,אזוי צו זאָגן ,געשעענישן ,די געשיכטע אין איר באווע-
גונג ,אין איר דיאלעקטיק .ווען איר געדענקט ,אז קיין זאך איך גיט
אײיביק ,אז אלץ באוועגט זיך ,אלץ ענדערט זיך ,ווען איר געדענקט ,אז
;נאָך יעדער דעצעמבער קומט ווידער דער מײי" ,װועט איר קײינמאָל ניט
פארלירן איער גוטש שטימונג ,איער מוט,
אָפּטימיסטישע ברילן האלטן אין אײַך אונטער אין די שװערסטע
צײַטן דעם גלויבן אין דעם ענדגילטיקן זיג פון עמעס און יוישער ,גיבן
אײַך קויעך איבערצוטראָגן די שווערסטע ניסיוינעס ,װאָס קאָנען אויס-
פאלן אף אייער גוירל,
דורך אזעלכע ברילן זעט איר אויך .די קאָמישע זײַט פון אייניקע
טראגעדיעס  --אויך א גוטע סגולע פאר אריכאס-יאָמים און יוֹנגער
עלטער,
נאָר די זיכערסטע סגולע דערצו איז גלויבן.
גלויבן אין מענטטן.
איך האָב פון טאָמיד אָן געגלייבּט און גלייב אחהײַעם ,אז דער מענטטן
איז דאָסראָוו בעסער ,װוי זיינע מייסים.
וי זאָגט עפּעס דאָרטן דער טיטאן פון דער רוסישער ליטעראטור --.
ל .טאָלסטאָי? ,לוט די געזעצן פון דער נאטור איז די שלאנג באשאפן
געװאָרן צו פּױזען ,דער פויגל  ---צו פליען ,דער פיש  --צו שווימען
און דער מענטש  --צו טאָן גוטס .און ווען מענטשן טוען איינע די אנדערע
שלעכטס ,איז עס פּונקט אזוי אומנאטירלעך ,וי ווען דער פויגל װאָלט
אָנגעהויבן פּויזען און דער פיש פליען".
|איך בין א הייסער כאָסיד פון טאָלסטאָי דעם געניאלן קינסטלער ,און
א קנאפּער כאָסיד פון טאָלסטאָי דעם פילאָסאָף (וועגעטאריאנישע פילאַ-
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סאָפיע איז ניט פאר מײַן מאָגן) ,נאָר אין דעם דאָזיקן פּראט בין איך
פולשטענדיק מאסקים מיט טאָלסטאָי דעם פילאָסאָף .איך גלייב אויך,
אז בעטעווע איז דער מענטש מער גענייגט צו גוטס ,איידער צו שלעכטס,
ניין ,ניין , איך פארמאך ניט די אויגן אף די רישעס ,װאָס עס הערשט
נאָך אין דער וועלט .נו ,בעכיין? געווען צײַטן ,ווען שװאָטים און פעל-
קער זײיַנען אומגעקומען פון כאָלערע ,פון טשומא ,פון שווארצע פּאָקן,
פון געלן פיבער ,פון אלערליי מאגייפעס און פּוראָניעס .דער מענטשלע-
כער פארשטאנד ,דאָס מענטשלעכע ויסן האָט באפרײַט דערפון די
מענטשהייט,
דאָס זעלבע װעט געשען מיט סאַציאלע פּוראָניעס :פעלקער-פאר-
שקלאפונג ,מענטשן-פיינטשאפט ,קאלטע מילכאָמעס און הייסע מילכאָ-
מעס ,אימפּעריאליזם און קאַלאַניאליזם ,ראסיזם ,דיסקרימינאציע און
אנדערע גרעסערע און קלענערע אָנשיקענישן וועלן מיט דער צײַט זײַן
אזא זאך פון דער פארגאנגענהײַט ,װוי ס'איז איצט טשומא און כאָלערע.
דאָס איז ניט קיין בלינדער גלויבן  --דאָס איז א גלויבן ,געבויט
אף דער גאנצער געשיכטע פון מענטשלעכן פּראָגרעס ,אף דער געשיכטע
פון דער מענטשהײיט,
די מענטשהײַט  ---צי זי װויל ,צי זי וויל ניט  --גייט פאָרויס ,ניט
צוריק .די גאנצע מענטשלעכע קולטור ,אלע דערגרייכונגען ,אלע דער-
פינדונגען פון מענטשלעכן געני פירן פאָרויס .פּרעסע ,טעלעגראף ,טע-
לעפאָן ,קינאָ ,ראדיאָ ,טעלעוויזיע ,אוויאציע ,קאָסמישע ראקעטן ,אטאָם-
קראפט  --דאָס זייַנען אלץ מיטלען ניט פון דערװײַטערונג ,נאָר פון
דערנעענטערונג צווישן מענטשן ,און דערנעענטערונג מיינט קעגנזײַטיקע
דערקענונג ,בעסערע פארשטענדיקונג .און בעסערע פארשטענדיקונג
מיינט ענגערע פריינטשאפט ,גוטווינטשונג ,שאָלעם,
נאָר מער פון אלץ איז מײַן גלויבן געגרינדעט אף דעם װוּקס פונעם
באװוּסטזײַן פוןדי מאסן אין דער גאנצער וועלט,
;א מעלוכע איז שטארק דורך דער באװוּסטזיניקײַט פון די מאסן.
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זי איז שטארק דאן ,ווען די מאסן ווייסן אלץ ,ווען זיי קאָנען וועגן אלץ
אורטיילן ,און ווען זי גייען אף אלץ באוווסטזיגיק" --- ,אָט די דאָזיקע
אומענדלעך טיפע און ביז גאָר פּאַשעטע װוערטער פון דעם אומשטערב-
לעכן לענין בענעגייע צו איין מעלוכע קאָנען דרייסט אָנגעװענדט ווערן
|
בענעגייע צו די מאסן אין דער גאנצער וועלט,
איינער א באוװוסטער אגראָפיזיקער האָט געזאָגט, :ס'איז ניט פאראן
קיין שלעכטער באָדן -- ,פאראן שלעכטע באארבעטער פונעם באָדן",
פּאראפראזירנדיק די דאָזיקע אקסיאָמע ,װאָלט איך געזאָגט;
 -ניטאָ קיין שלעכט-געבאָרענע ,פאראן שלעכט-געװאָרענע מענטשן,אומגערעכטע סאָציאלע אָרדענונג ,שלעכטע סיסטעמעס ,שלעכטע
הערשער  --אָט װאָס עס שאפט א באָדן פאר שלעכטע מײַסים פון
|
מענטשן,
דורך מייַנע אָפּטימיסטישע ברילן זע איך דאָס ,װאָס די װײַטערדיקע
דוירעס װעלן זען אף דער װאָר אָן שום ברילן :די מאסן אין דער גאנצער
וועלט וועלן ווערן אף אזויפיל באװוסטזיניק ,אז זיי וועלן שאפן אזעלכע
סיסטעמען און אזא אָרדענונג ,װוּ עס װעט ניט זײַן מער קיין באָדן פאר
|
שלעכטע מייסים,
אָט דער דאָזיקער גלויבן אין מענטשן האָט מיר געהאָלפן אפילע אפן
סאמע דעק פון לעבן ,צווישן מענטשלעכן אָפּפאל ,געפינען קערנדלעך
מענטשלעך גאָלד,
ס'מאכט ניט אויס ,װאָס עס קומט אײַך מאנכעסמאָל אויס איבערצו-
וואשן גאנצע טאָנען מענטשלעך זאמד ,ביז איר געפינט דאָס קערנדל
מענטשלעך גאָלד,
די שײַן פונע
ם
ק
ע
ר
נדל גאָלד ווערט דערפון ניט פארטונקלט ,פאר-
קערט ,עס שיינ
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עט נאָך העלער ארויס פון צוישן דעם
|
מיסט און אָפּפאל,
אָט דער דאָזיקער גלויבן האָט מיר געגעבן קויכעס צו דערלעבן ביז
טיפער יוגנט,
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צום מענטש באקומט אלץ אין לעבן דעם טאם און די פארב פון גאל,
און גאל איז ביטער,
|
| ביטער ,װי גאל .
,יזן ,דאזן ,דאָס און
נאָר ,דאכט זיך ,אז .פון א לײַכטן שמועס וועגן ד
| יענץ" .הייבן מיר אָן צו פארקריכן אין פילאָסאָפיע און הויבער פּאַליטיק,
| און דאָס ,האָב איך מוירע ,איז ניט גוט פאר מײַן שוואכן געזונט- ,
 -וי מיר זעען ,כ' װענדראָף --- ,האָבן מיר באמערקט -- ,איז דערהי
כיישעק צו לעבן און שאפן נאָך גאנץ שטארק בא אײַך?
 -יאָ ,איך בין בעטעווע נײיגעריק ,און ס'װואָלט געווען ציקאווע צוזען ,װאָס פאר א פּאָנעם די וועלט װעט האָבן ,ווען איך װעל זײַן הונדערט
יאָר יונג .אידעאל װעט זי ,מינאסטאם ,אויך דאן ניט אוסזען נאָר
בעסער ,װוי זי איז איצט ,וועט זי זיכער זײַן,
אין דעם גלייב איך פעסט ,װײַל דאָס איז א געזעץ פון דער געשיכטע.
| --כאווער װענדראָף --- ,האָבן מיר צום סאָף פון אונדזער שמועס
מיט זיך אליין געפרעגט --- ,פאר קאָרעוו זעכציק יאָר פון אײַער ליטע-
| רארישיזשורנאליסטישער טעטיקײייַט האָט איר אָנגעשׂריבן עטלעכע הונ-
דערט דערציילונגען ,און מינאסטאם א שיינע פּאָר טויזנט פארצייכענונ-
גען ,ארטיקלען ,פּעליעטאָנען ,קאָרעספּאָנדענצן אין װער װייסט ויפל
צייטונגען און זשורנאלן ,איז קאָנט איר אונדז ניט זאָגן אין עטלעכע
ווערטער ,אין װאָס באשטייט איער שעפערישער מעטאָד ,לאָזן אונדז,
אזוי צו זאָגן ,אריינקוקן אין אײַער שעפערישער לאבאָראטאָריע?
| =  --מײַין שעפערישער מעטאָד איז זייער א פּאַשעטער :איך האָב
שטענדיק געשריבן און שרייב וועגן דעם ,װאָס איך האָב געזען ,װאָס
איך האָב געטראכט ,װאָס איך האָב געפילט ,וועגן דעם ,אין װאָס איך
האָב געגלייבט .איך האָב געשריבן דעם עמעס אזוי ,װוי איך האָב אים
געזען ,װוי איך האָב אים אופגענומען ,װוי איך האָב אים פארשטאנען .אָט
|
;
דאָס איז מײַן שעפערישער מעטאָד- ,
1997

יוגנט  --אונדזער אויצער

רײַנט
טיינעס;

א וועלט,
אלערליי
פון לעבן
זער יונגן
אָס

און

באקאנטע

האָבן

צו

מיר

|  --איר זײַט שוין ,קיין אײַנהאָרצֿ,
אלט עטלעכע און אכציק ,ביז הוג-
דערם און צוואנציק ,איר האָט געזען
געלעבט אין פארשיידענע לעגדער ,געקומען אין באריר מיט
מענטשן  --פון די סאמע אויסדערויילטע אין מיזרעך-וואנט
ביז די שטיפקינדער באם גוֹירל .איר האָט װאָס צו זאָגן אונד"
דאָר .פארװאָס זשע זאָלט איר ניט שרייבן קיין זיכרוינעס?
די אייצעס װערן געויינלעך באגלייט מיט דעם אלטן לידל
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פונעם אלטן דאָר וועגן ;הײַנטיקער יוגנט", :א יוגנט אָן פּרינציפּן ,א
יוגנט ,װאָס קלערט נאָר וועגן פארוויילונגען ,טענץ ,קינאָ ,ספּאָרט ,מאַ-
דעס ,דער שווארציאָר ווייסט וועגן װאָס*.
אינדערעמעסן ,וער נאָך קאָן געבן יונגע מענטשן גוטע אייצעס,
אויב ניט די ,וועלכע זײַנען אליין שוין ניט פיייק צו באװײַזן זיי א
שלעכטן בײישפּיל?..
דאָס טאקע באוועגט געוויסע אלטע לײַט צו שרייבן זיכרוינעס...
אָבער ניטאָ קיין מער נוצלאָזע זאך ,װי געבן אייצעס ,באזונדערס --
אומגעבעטענע אייצעס .אין מײַן גאנץ לעבן האָב איך ניט באגעגנט קיין
מענטשן ,װאָס זאָל מיר זאָגן א דאנק פאר אן אומגעבעטענער אייצע,
דערהויפּט ,ווען איך ווייז אים דערביי אָן די נארישקייטן ,וועלכע ער
איז באגאנגען ,אף זיינע כעסרוינעס ,און לערן אים ,װאָס ער דארף טאָן,
דערצייל אים ,ויאזוי איך װאָלט אין אזא פאל געהאנדלט ,ברענג אים
ביישפּילן פון מיַן אייגענער גרויסער לעבנס-פּראקטיק.
לעבנס-פּראקטיק איז נוצלעך און ווערטפול ,אָבער אייגענע ,אליין
דעראָבערטע לעבנס-פּראקטיק ,ניט פרעמדע .װאָרעם װאָס אזוינס איז
לעבנס-פּראקטיק? דאָס איז א סכום טאָעסן און פעלערן ,װאָס מיר האָבן
געמאכט אין לעבן ,נארישקײַטן ,וועלכע מיר זײַנען באגאנגען ,פאר
וועלכע מיר האָבן שפּעטער אין לעבן טײַער באצאָלט און וועלכע װאָרע-
נען ,אז מיר זאָלן קיינמאָל מער זי ניט איבערכאזערן .אָדער ,פארקערט,
לעבּנס-פּראקטיק  ---דאָס זיַינען קלוגע שריט ,װאָס מיר האָבן געמאכט,
גוטע טאטן ,װאָס האָבן ארויסגערופן לויב און אנערקענונג פון אונדזערע.
מיטצייטלער ,און וועקן דעריבער אין אונדז דעם באגער װײַטער צו טאָן
עפּעס אזוינס ,װאָס זאָל זײַן נוצלעך פאר אונדז זעלבסט און פאר דער
געזעלשאפט ,אין וועלכער מיר לעבן .דעריבער ,ווען די וויסנשאפט --
ביאָלאָגיע ,ביאָפיזיק ,ביאָכימיע ,מעדיצין  --װאָלט אזוי װײַט דער"
גרייכט ,זי זאָל קאָנען אלטע לײַט צוריק יונג מאכן און דערביי זאָלן זי
פארהיטן זייער גאנצע לעבנס-דערפארונג .,װאָלטן די יונג געװאָרענע
מענטשן בעשום-אויפן

ניט איבערגעכאזערט
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זייערע אלטע

פעלערן און

טאָעסן  ---זיי װאָלטן געמאכט נײַע טאָעסן און באגאנגען נײַע נאריש-
קײַטן ...אין דעם טאקע ליגט עפשער דער גאנצער' כיין און רייץ פון דער
יוגנט  --וואג און טו ,אפילע ווען דו ריזיקירסט צו מאכן דערביי א
פעלער .געמאכט א פעלער  ---פאריכט אים ,נאָר גיי פאָרויס ,שטיי ניט אף
איין אָרט ,דעראָבער אייגענע לעבנס-פּראקטיק,
ביכלאל געהער איך ניט צו די יעניקע ,וועלכע זעען אין דער יוגנט
בלויז כעסרוינעס .פארקערט ,איך געפין ,אז די איצטיקע יוגנט איז
אנטוויקלטער ,ענערגישער ,טעטיקער ,דרייסטער ,מוטיקער און אונטער-
נעמערישער ,װי מיר זײַנען געווען אין אונדזער יוגנט .פאר דער איצטי-
קער יוגנט װוערן קעסיידער געשטעלט גרויסע ,פאראנטװאַרטלעכע אום-
גאבן ,און זי פילט זיי אויס מיט ערע און ענטוזיאזם .די יונגט איז שטעג-
דיק און אומעטום אפן ערשטן אָרט .די יוגנט איז אין די ערשטע רייען,
ווען עס קומט צו באשיצן דאָס סאַציאליסטישע היימלאנד ,די יוגנט בויט
שטעט און דערפער ,פאבריקן און זאװאָדן ,דאמבעס און עלעקטראָסטאנ-
ציעס .די יוגנט האָט אופגעהויבן הונדערטער טויזנטער העקטארן נײיערד
און געגעבן דעם לאנד מיליאָנען טאָן שטאָל ,די יוגנט בויט שאַסײיען
און לייגט דורך הונדערטמייליקע קאנאלן ,באוואסערט מידבאָריעס ,פאר-
וואנדלט זי אין בליענדיקער ערד,
אף די נײַערד-סטעפּעס פון קאזאכסטאן ,אין די טונדרעס פון עקסטן
צאָפן ,אין די פאבריקן און זאװאָדן פון אוראל און טיביר  ---אומעטום,
װווּ עס פאָדערן זיך געזונטע ארבעטער-הענט ,אויסדויער ,ענטוזיאסטן,
געפינט איר די יוגנט אונדזערע.
יור" גאגארין און גערמאן טיטאָוו ,די ערשטע קאָסמאַנאװטן אין דער
וועלט ,וועמעס נעמען װעלן לעבן אין דוירעס ,װי א סימבאָל פון גע-
וואגטקייַט און העלדנמוט -- ,געהערן צו דער סאָוועטישער הייַנטצלל-
|
טיקער יוגנט,
ניין ,איך האָב צו דער יוגנט קיין טיינעס ניט .מיך פארדריסט בלויז,
װאָס איך בין ניט איינער פון איר,
עמעס ,א נײַער דאָר גייט געוויינלעך ניט אין די דראָכים פון זיינע
21

פאָרגענגער .איז אזוי װוויל צו דער יוגנט פון אלע פריערדיקע צײַטן
װאָס האָט זיך ניט געטאָפּטשעט אף די שפּורן פון די עלטערן ...א שיין
פּאָנעם װאָלט די וועלט געהאט ,ווען קינדער זאָלן גיין בלויז אין די טריט
פון זייערע טאטעס און מאמעס .דאן װאָלטן אין דער געשיכטע געפעלט
די בלעטער פון די פראנצויזישע רעװאָליוציעס און פון דער פּאריזשער
קאָמונע; קינדער פון רוסישע אדעליקע װאָלטן ניט ארויס אפן סענאט-
פלאץ אין פּעטערבורג פאָדערן פון ניקאָלײַ דעם ערשטן א קאָנסט-
טוציע; פּויערים װאָלטן נאָך אלץ געװען לײַב -אייגענע פון רײַכע
פּריצים; די ראָמאנאָװו-דינאסטיע װאָלט נאָך אדהײַעם געזעסן אפן
טראָן און געהערשט איבער דעם ,פינצטערן" פאָלק .ווען די יוגנט װאָלט
ניט אױיסגעטראָטן קיין נײַע וועגן ,װאָלט ניט פאָרגעקומען די גרעסטע
געשעעניש אין דער וועלט-געשיכטע  --די אָקטיאבער-רעװאָליוציע,
מיר װאָלטן פון זיך ניט אראָפּגעװאָרפן דעם יאָך פון קאפּיטאל און
קאַלאָניאליזם ,די וועלט װאָלט אויסגעזען ,װי זי האָט אויסגעזען מיט
פיל צענדליקער און הונדערטער יאָרן צוריק ,אזוי װי זי האָט אויס-
געזען אין די צײַטן פון אונדזערע טאטעס ,זיידעס און עלטערזיידעס,
אונדזערע ייִדישע באָכערים װאָלטן נאָך אלץ ,שטודירט* אף טאנדעטנע
שניידערס אָדער דארדעקע-מעלאמדים ,און אונדזערע וווילע כיינעוודיקע
מיידלעך װאָלט מען נאָך צו זעכצן יאָר געגאָלט די קעפּ און פארביטן זיי
,וטע אלטע
די שיינע האָר מיט טשיפּעקעס ,אלץ װאָלט געווען וי אין די ג
צײַטן"..

י
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איך וויל אָבער ניט באפּוצן די יוגנט מיט קאָלירטע פעדערן ,בא-
פארבן מיט העלע פארבן ,לאקירן זי .אז איר מאָלט א פּרעכטיקן דעמב
אף אזוניקער לאָנקע ,מוזט איר מאָלן אויך זײַן שאָטן .אָן דעם װעט
דאָס בילד זײַן ניט רעאליסטיש ,ניט פולקום .ס'איז קיין סאָד ניט ,או
צווישן דער יוגנט זײיַנען פאראן ,סטיליאגעס", ,פּיזשאָנעס*, ,פאצעטן",
,ביטניקעס" ,צי װוי זיי הייסן דאָרטן --- ,יוגנטלעכע ,װאָס מיינען ,אז
שמאָלע הויזן ביז די קנעכל ,שפּיצאסטע שיך און העמדער מיט א זאָאָ
ויסער דזשאז איז קיין
לאָגישן גאָרטן  ---דאָס איז ציוויליזאציע ,אז
842

47

מוזיק ניטאָ .ראָק-און-ראָל הייסט בא זיי קולטור, ,קאָמיקס* און ;בעסט" .
סעלערס?  --ליטעראטור .פאראן יוגנטלעכע מיט א לײַכטער באציונג
צו פרויען .מיר באגעגענען נאָך מיידלעך ,װאָס גלייבן ,אז פלירט  ---דאָס
איז ליבע ,ליבע  ---דאָס איז ;סעקס" ,מיידלעך ,װאָס שטייען ניט אָפּ פון.
זייערע ייִנגלעך ניט אין רייכערן ,ניט אין טרינקען ,ניט אין קיין שום
|
אנדערע ,פארגעניגנס" און פארוויילונגען.
פון איינעם און דעם זעלבן מאטעריאל קאָן מען בויען אי א קולטור-
פּאלאץ ,אי א טורמע  --עס װענדט זיך אין די בויער ,ניט אין דעם
מאטעריאל .,
עס איז א באװוּסטער פאקט ,אז דאָסראָוו /סטיליזירטע* יינגלעך און
מיידלעך ,ליידיקגייערס און פּוסטעפּאסניקעס זײיַנען קינדער פון גוט בא-
צאָלטע ספּעציאליסטן, ,פאראנטװאָרטלעכע טוער" ,װאָס ,האָבן קיין
צײַט ניט? צו פארנעמען זיך מיט דער דערציונג ,נאָר וועלכע זאָרגן
דערפאר ,אז בא די זינדלעך און טעכטערלעך זאָל זײַן שטענדיק גענוג
טאשן-געלט אף צו באפרידיקן אלע פארלאנגען  --דערלויבטע און ניט-
דערלויבטע, ,איבערגעגעבענע ,הייס ליבנדיקע" מאמעס ציטערן איבער
די קינדער ,גיבן נאָך אלע זײיערע קאפּריזן ,היטן ,דער פאָטער זאָל,
כאָלילע ,זיך ניט דערוויסן ,אז דער זון אָדער די טאָכטער האָט באקומען
אין שול א שלעכטן באל .אזעלכע מאמעס און טאטעס דערציען ניט
אין זייערע קינדער קיין ליבע צו ארבעט ,צו מענטשלעכער מי ,קין
רעספּעקט צו זיך און צו לײַטן,
קינדער ווערן ניט געבוירן שלעכט און צעלאָזן .מע מאכט זיי שלעכט
און צעלאָזן .טאָ לאָמיר ניט ווארפן די גאנצע שולד אף דער יוגנט,
און נאָך דארפן מיר געדענקען ,אז א מענטש איז ניט קיין שמעטער-
לינג .אשמעטערלינג ,װאָס ווערט געבאָרן אין א זוניקן זומער-פּרימאָרגן
און שטארבט א פּאָר שאָ פאר זון-אונטערגאנג פונעם זעלביקן טאָנ,
גייט אוועק פון דער וועלט מיט דעם גלויבן ,אז דער טאָג איז אײיביק ,אז
אײיביק שײינט די זון ,א מענטש אָבער לעבט גענוג לאנג ,באגעגנט אומ-
פארמיידלעך אין זײַן לעבן שטורעמס און פינצטערע כמארעס ,דונערס
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און בליצן ,שנייען און בייזע ווינטן ,ליכטיקע טעג און פינצטערע נעכט.
פריער אָדער שפּעטער װעט דאָס לעבן זיך אריינמישן אין דער דער-
ציונג פונעם יוגנטלעכן .ער װעט אופהערן שוועבן פון איין פארגעניגן-
בלימל צום צווייטן ,ער װעט ,װי עס רעדט זיך ,קומען צום סייכל ,דאָס
הייסט ניט ,אז מע דארף זיך פארלאָזן אפן נאטירלעכן גאנג פון דער
ציַט ,אָבֿער גלייבן אין דער דערציונג-קראפט פונעם לעבן  --דאָס איז
|
אונדזער כויוו,
לעשעם עמעס דארף איך זאָגן ,אז מייַן אייגענע יוגנט קאָן ,צווישן
אונדז גערעדט ,ניט דינען אלס מוסטער פאר דער הײַנטצײַטיקער יוגגט,
איך װעל דעריבער ניט שרייבן קיין זיכרוינעס ,װאָס דארפן דינען װי א
מין וועגווייזער .זאָל די יוגנט אויסטרעטן איר אייגענעם וועג פאָרויס,
נאָר וי א מענטש פון ,פארפולקומטער עלטער" ,װאָס האָט א זיבן צענד-
ליק פון זײַנע עטלעכע און אכציק יאָר ,װי עס רעדט זיך; ,געריבן זיך
צווישן מענטשן" --- ,װוילט זיך מיר זאָגן מײַנע יונגע פריינט:
אויב עמעצן פון אייך געפעלן הויזן  81סאנטימעטער שמאָל בעסער,
איידער הויזן  82סאנטימעטער די ברייט ,זאָל ער טראָגן געזונטערהייט
שמאָלע הויזן ,קאָלירטע העמדער און בונטע קראװאָטן .מיר; ,אלטמאָ-
ודישע* אלטע לייט ,זיינען ניט קעגן דער מאָדע .מיר זײַנען בלויז קעגן
בלינד נאָכמאכן פרעמדע מאָדעס .מיר זײַנען פאר אנטוויקלען אונדזער
אייגענעם עסטעטישן געשמאק .פּונקט וי מיר האָבן אונדזער אייגענע
סאָוועטישע מאָראל און עטיק ,ווילן מיר אויך האָבן אונדזער אייגענע
|
סאָוועטישע עסטעטיק ,אונדזער אייגענעם אויסוואל פון מאָדעס,
פארקעמען די האָר הײיַנט װוי זשעראר פיליפּ ,מאָרגן װי איוו מאָנ"
טאן ,איבערמאָרגן  ---טראָגן צעשויבערטע האָר ,װוי וואן קליבערן ,אָדער
פארלאָזן זיך בערדלעך ,װי די קובינער יוגנטלעכע  --מעכעטײיסע.
וויכטיקער אָבער איז ניט אויסערלעך ,נאָר אינערלעך זײַן ענלעך אף
אייערע אויסגעקליבענע באליבטע מוסטערן- - .
אײַער יוגנט װעט איר שפּעטער אין לעבן שוין קינמאָל מער
ניט קאָנען איבערכאזערן :פאראן זאכן ,װאָס גיבן זיך אײַן נאָר דאן,
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34-4

ווען מע איז יונג .די נוצלעכע מײַסים פון אייער יוגנט װעט איר שפּע"

טער שטענדיק דערמאָנען מיט פרייד און שטאָלץ ,װי אײַער ערשטע
|
| ליבע.
אין דער גראנדיעזער בויונג פון אונדזער לאנד ,אין דער טיטאנישער
ארבעט פון אופהייבן נײיערד ,אין דער וויסנשאפט און אויך אין דעם
קאמף פאר באהערשן דעם קאָסמאָס באטייליקט זיך די יוננט פון אלע
סאָוועטישע מעלקער ,דערונטער אויך די ייִדישע יוגנט ,מײַן װוּנטש איז,
אז דער אָנטייל פון אונדזער יוגנט אין די דאָזיקע היסטאָרישע ארבעטן
זאָל זײַן גרעסער ,װוי ער איז געווען ביז איצט ,.דער עלטערער דאָר סאָ-
וועטישע מענטשן האָט אָנגעהויבן די סאָציאליסטישע איבערגעשטאלטונג
פון אונדזער לאנד ,איר דארפט אָט די ארבעט פארענדיקן,
ניטאָ קיין גרעסערע באפרידיקונג ,װי די באפרידיקונג פון ערלעכער
און נוצלעכער מי ,און ניטאָ קיין מער ביטער געפיל ,װי דאָס געפֿיל
פון אן אומזיסט פארטאכלעוועטער יוגנט ,װי דאָס באוװווסטזײַן ,אז איר
|
לאָזט ניט איבער קיין שפּורן נאָך זיך אין לעבן,
צום שלוס ווילט זיך מיר זאָגן אונדזער יוגנט :היט זיך פון פריציי-
טיק אלט וװוערן .עלטער איז א רעלאטיווער ,א באדינגלעכער באגריף-- ,
עס זײַנען פאראן אלטע יוגנטלעכע און יונגע זקיינים .דער ,װאָס לעבט
מיט די אינטערעסן פון זײַן לאנד ,פון זיַן פאָלק ,דער ,װאָס שאפט
און בויט ,דער ,װאָס האָט א הארץ צו העלפן זײַן כאווער אין א נויט ,א
טרער פאר פרעמדע ליידן און א גוטן שמייכל פאר פרעמדע פריידן-- ,
דער איז קיינמאָל ניט אלט,
| = בלײַבט זשע יונג ביזן סאָף פון אײַערע טעג ,מײַנע טײַערע יונגע
|
פריינט,

וי לאנג לעבט א מענטש /

גע
זאץ
רו-
אין
האָט

י דאָזיקע פראגע איז מיר געקומען אפן
דאנק ,ווען איך האָב איבערגעלייענט א
אין איינער אן ארבעט פון דעם גרויסן
סישן געלערנטן מעטשניקאָו .דער זאץ
|
געווען פאר מיר ניט אינגאנצן קלאָר און
|
מיך געצווונגען זיך צו פארטראכטן,
2עדער מענטש -- ,שרייַבט מעטשניקאָוו --- ,האָט זײַן לעבנס-
י
ציקל  --ווער א לענגערן און ווער א קירצערן .ווען ער פארענדיקט זײַן
לעבנס-ציקל ,פילט זיך דער מענטש פולשטענדיק באפרידיקט און ער
|
ווארט רויַק אף זײַן טויט",
אָט דער געדאנק האָט אופגעװועקט אין מײַן זיקאָרן אן ארױיסזאָגונג
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פֿון א צווייטן געלערנטן  --פונעם ענגלישן וויסנשאפטלער ,פילאָסאָף-
מאטעריאליסט טאָמאס גאָבס ,װאָס איז געבוירן געװאָרן מיט  152יאָר
פאר מעטשניקאָוון און האָט מיט העכער צוויי הונדערט יאָר צוריק בא"
הױפּט ,אז ,דער ,װאָס זאָגט ,אז דער טויט שרעקט אים ניט --- ,לײַגט",
די װידערשפּרעכיקע באהויפּטונגען פון צוויי גרויסע געלערנטע האָבן
וי מאכשאָוועס ,ספייקעס און פראגן ,מיט
בא מיר ארויסגערופן א
וועלכע מיר ווילט זיך טיילן מיטן לייענער.
אויב איך האָב ריכטיק פארשטאנען ,האָט מעטשניקאָוו אונטערן
,לעבנס-ציקל? געמיינט ניט די פארשיידענע פּעריאָדן פון דעם מענטשנס
לעבן  --יוגנט ,רײַפקײַט און עלטער ,אויך ניט די צאָל אָפּגעלעבטע
יאָרן ,נאָר די ,פּראָגראם* פון לעבן ,װאָס דער מענטש האָט זיך אָנגע-
צייכנט .ווען די ,פּראָגראם* איז אויסגעפילט ,ווען דער מענטש האָט
זיך אויסגעלעבט אזוי ,װי ער האָט געװאָלט ,פילט ער זיך פולקום בא"
פרידיקט און ווארט רויִק אף זײַן טויט,.
נו ,מעטשניקאָוו איז געווען א גרויסער געלערנטער ,א וועלט-בארימ"
טער ביאָלאָג ,דער גרונטלייגער פון דער נײַער אין זײַן צײַט װיסנ"
שאפט  --געראָנטאָלאָגיע ,די וויסנשאפט ,װאָס פאָרשט די סיבעס ,וועל"
כע פירן צו דער פארעלטערונג פונעם מענטשלעכן קערפּער ,און די
מיטלען צו פארלענגערן זײַן לעבן .איך בין ניט קיין געלערנטער ,ניט
קיין ביאָלאָג ,א קנאפּער פילאָסאָף ,דעריבער קלײַב איך זיך ניט אָפּי
צופרעגן די באהויפּטונג פון אזא קאָריפיי פון דער וויסטנשאפט ,וי מעטש-
ניקאָוו ,װוי איך קלייב זיך ניט פּאסקענען ,אז גערעכט איז געווען דער
ענגלישער פילאָסאָף גאָכס ,װאָס האָט געלעבט אין א צײַט ,ווען די
ביאַלאָגישע וויסנשאפט איז נאָך געווען אין אירע ווינדעלעך און האָט
ניט געקאָנט וויסן דאָס ,װאָס מעטשניקאָוו האָט געװוּסט .איך וויל בלויז
באמערקן ,אז מיר דוכט זיך ,אז קיין איין מענטש ,ביפראט א שעפערישער
מענטש ,האָט נאָך קיינמאָל ניט אויסגעפילט זײַן פּראָגראם ביזן סאָף,
קײינמאָל נאָך ניט געשטעלט דעם לעצטן פּונקט אין זײַן לעצט פאר-
טראכטער ארבעט .בא יעדן מענטש בליַבט עפּעס ניט דערטאָן ,ניט דער-
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פֿירט ביזן סאָף ...און נאָך :מיר ווילט זיך פרעגן :טײַערע לייענער ,האָט
איר שוין אמאָל געזען א מענטשן ,װאָס זאָל מער ניט האָבן װאָס צו טאָן,
וי בלויז זיצן און ווארטן רויַק אף זײַן טױיט? איך  --ניט,
אפילע אין מאָמענטן פון לאנגדויערנדיקע ,אומדערטרעגלעכע פיזישע
ליידן ,ווען א מענטש בעט אף זיך דעם טויט ,מיינט ער טיף אין הארצן
ניט א דערלייזונג פון לעבן דורך טויט ,נאָר א דערלייזונג ,כאָטש א דער-
לײַכטערונג ,פון זײַנע ליידן ,מיט א ביסל קלענערע יעסוריִם איז ער
שוין גרייט צו לעבן װײַטער...
אגעוו ,דאָס באשטעטיקט מעטשניקאָוו אליין .אין אצווייט אָרט דער-
ציילט ער וועגן א פרוי ,װאָס האָט קעסיידער גערופן דעם טויט ,ווייל
זי האָט שוין מער ניט געקאָנט איבערטראָגן די יעסורים ,װאָס זי האָט
געליטן ,נאָר ווען מע האָט איר געזאָגט ,אז זי קאָן געהיילט װוערן ,האָט
זי געבעטן ראכמים ,מֶע זאָל זי ראטעווען .זי איז שוין גרייט געווען א
ביסל לײַדן ,אבי לעבן...
מיר האָבן דאָך געזען ,װי אפילע אין דעם שוידערלעכסטן געהע-
ן די היטלערישע טויט-לאגערן ,װוּ מענטשן זײַנען אויסגע-
אםי--
נע
שטאנען די שרעקלעכסטע פיזישע און גײַסטיקע ליידן ,האָבן זיי ניט
געזוכט קיין דערלייזונג פון זייער פּײַן אין טויט  ---זיי האָבן מיט די
לעצטע קויכעס געקעמפט פארן לעבן ,כאָטש זייער ,לעבן" איז ,דוכט זיך,
געווען ערגער ,װוי דער טויט ,װאָס האָט אף שריט און טריט געלויערט אף
זיי .,אזוי שטארק איז באם מענטשן דער אינסטינקט פון לעבף
מיר הערן קיינמאָל ניט ,אז מענטשן זאָלן זיך באקלאָגן אף זייער
לאנג לעבן ,דערפאר הערן מיר גאנץ אָפט ,װי מענטשן באדויערן, :אך,
וי קורץ עס איז דעם מענטשנס לעבן!"
אָט דער קרעכץ אף דער קורצקײַט פון מענטשנס לעבן איז ,אפּאַ-
נעם ,אזוי אלט ,װי די מענטשהײיַט גופע .איר געפינט אים ,אָט דעם 
;קרעכץ" ,אין די פאָלקסמײַסעס ,אין די לעגענדעס ,אינעם פאָלקלאָר
פון אלע פעלקער .בא ייִדן שפּיגלט ער זיך אָפּ אויך אין די טפילעס,
אמנוין פון מיינץ ,װאָס איז ,װי מע גלייבט ,געווען דער מעכאבער פון
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דער טפילע עונתנה תוקף" (אונעסאנע טויקעף) ,האָט מיט װאָסערע 077
יאָר צוריק שוין געקרעכצט אף דעם ,װאָס דעם מענטשנס לעבן איז ,וי
א שאָטן ,װאָס גייט פארביי ,װי א װאָלקן ,װאָס פארשוינדט ,װי א
ווינט ,װאָס האָט א בלאָז געטאָן װי א כאָלעם ,װאָס שוועבט דורך"-- ,
מיט איין װאָרט ,צו קורץ ,עס זאָל זיך לוינען צו האווען אף דער וועלט,..
און דאָ קומט אוף פון זיך אליין די פראגע :װאָס הייסט לאנג לעבן
און װאָס הייסט קורץ לעבן? עס זײַנען דאָך פאראן מענטשן ,װאָס שטארבן
יונג און לעבן לאנג ,אָדער װאָס שטארבן אין דער טיפער עלטער ,און
דאָך יונג .דאָס איז ניט קיין פּאראדאַקס ,ניט קיין ווערטערשפיל .דאָס
איז אפאקט ,די װירקלעכקײַט,
פּושקין איז אומגעקומען צו  72יאָר ,לערמאַנטאָ  ---צו  ,72גרי-
באיעדאָװו  ---אפן -42טן יאָר פון זײַן לעבן ,דער גרויסער דעמאָקראט-
רעװאַליוציאָנער בעלינסקי איז געשטאָרבן אין עלטער פון  73יאָר ,דער
גרויסער קריטיקער און דענקער דאָבראַליובאָװו  ---צו  52יאָר ,פּיסא-
רעוו  --צו  82יאָר; דער וועלט-בארימטער ענגלישער דיכטער שעָלי
איז אוועק פון דער וועלט צו  03יאָר ,בײַראָן  --צו  .62דער גרויסער
שאָטלענדישער פּאַעט-רעװאָליציאָנער ראָבערט בערנס איז געשטאָרבן
יאין עלטער פון  72יאָר .קאָן מען וועגן אזעלכע און ענלעכע צוֹ זי
מענטשן זאָגן ,אז זייער לעבן איז געווען קורץ ,ווען זיי לעבן אין זייערע
ווערק ביזן הײַנטיקן טאָג און וועלן נאָך לעבן אין פיל קינפטיקע דוירעס
און דוירעס? און אָט זײַנען עטלעכע פון א סאך נעמען פון מענטשן,
װאָס האָבן דערלעבט ביז דער טיפער עלטער און זײַנען אוועק פון דער
וועלט יונג! װײַל פּונקט ,װי עס זײיַנען פאראן אײביק גרינע ביימער,
אזוי זײַנען פאראן אײביק יונגע מענטשן ,װוי לאנג זיי זאָלן ניט לצבו,
בלייַבן זיי אלץ יונג --- ,יונג אין גײַסט,
דער גרויסער רוסישער שרייבער לעוו טאָלסטאָי האָט אפן אכטן
צענדליק פון זײַן לעבן פארעפנטלעכט אזעלכע אײביקע ווערק ,וי
;טכיאס-האמייסים" ,װי די קלאסישע דראמע ,דער לעבעדיקער מצס"
און די װוונדערלעכע דערציילונג ,כאדזשי מוראט" ,דער וועלט-בארימ-
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טער רוסישער געלערנטער איוואן פּאװלאָוו האָט זיינע געניאלע וויסנ-
| שאפטלעכע ארבעטן וועגן דער טעטיקײַט פון דער צענטראלער נערוון"
סיסטעם און זיינע לעקציעס וועגן די גרויסע האלב-קײילעכן פון קאָפּ-
מארך פארענדיקט צװישן דעם -47טן און -87טן יאָר פון זײַן לעבן,
ער איז געווען טעטיק און האָט געשאפן גרויסע וויסנשאפטלעכע וערטן
ביזן טויט .געשטאָרבן איז ער אין עלטער פון  78יאָר ,פון א צופעליקער
|
קראנקײַט  --פון אקרופּאָזער לונגען-אָנצינדונג,
געטע האָט געשריבן דעם צוייטן טייל פון זײַן אומשטערבלעכער
דראמאטישער פּאָעמע ,פאוסט" אין עלטער פון  08יאָר .דער גרויסער
ענגלישער געלערנטער טשארלז דארווין ,דער שעפער פון דער טעאָריע
וועגן דער אנטוויקלונג פון דער אָרגאנישער וועלט ,האָט געלעבט  37יאָר
און ביז די לעצטע טעג פון זײַן לעבן געשאפן אלץ נײַע וויסנשאפטלעכע
ווערק פון גרויסן ווערט .דער גלענצנדער שרײַבער ,דראמאטורג און
פּובליציסט בערנארד שאָו האָט געלעבט און געשאפן ביז  49יאָר,
דער װוּנדערלעכער מײַסטער פרועןנעסאנס ,דער מאָלער טיציאן האָט
געלעבט  99יאָר .די גרעסטע הייך פון זײַן קונסט האָט ער דערגרייכט אין
די לעצטע צוואנציק יאָר פון לעבן .דאָסגלײַכן דער אומשטערבלעכער
קינסטלער מיקעלאנדזשעלאָ האָט צװישן דעם -08טן און -09טן יאָר פון
זײַן לעבן געשאפן זײַן גואנדיעז בילד ,דאָס געוויין איבער קריסטוסן",
װאָס טרייסלט נאָך אדהייעם אוף מיט זײַן טראגישקײַט,
צי קאָן מען זאָגן וועגן אזעלכע מענטשן  --און אזעלכע מענטשן
זיַנען פאראן אין אלע דוירעס --- ,אז זיי זײַנען געשטאָרבן אלט? בעשום-
אויפן ניט! װײיל קאָלזמאן א מענטש שאפט וערטן ,ביפראט גרויסע
ווערטן  --מאטעריעלע אָדער גײַסטיקע  ---איז ער יונג .און אין וועל-
כער עלטער ער זאָל ניט שטארבן ,גייט ער אלץ אוועק פון דער וועלט
פאר דער צײַט  ---יוגג,
מיר ,מענטשן פון אונדזער עפּאָכע ,לעבן לאנג .אפילע די ,װאָס האָבן
קוים דערגרייכט פופציק יאָר ,האָבן זיך צוזאמענגעשטויסן מיט אזויפיל
קאטאקליזמען ,איבערקערענישן ,געשעענישן ,ענדערונגען  --סײַ צום
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װוױלזײַן פון דער מענטשהײַט ,סײַ צום שאָדן אירן ,װאָס װאָלט גענוג
געווען אָנצופילן דריי הונדערט ,פינף הונדערט יאָר פון דער געשיכטע,
ווען מע זאָל ועלן גראפיש באצייכענען די רעװאַליוציע ,װאָס איז
פארן לעצטן האלבן יאָרהונדערט פאָרגעקומען אין דער טעכניק ,אין
דער וויסנשאפט ,װאָלט מען דעם אָנהייב פון דער דיאגראמע געדארפט /
באצייכענען מיט אן אקער און באָראָנע ,און דעם סאָף  --מיט א טראק" /
טאָר אוֹן קאָמבײַן .פון איין זײַט  ---אן אעראָפּלאן ,װאָס הייבט זיך אוף
אזש ,העכער פונעם העכסטן מויער* און פליט מיט דער מוירעדיקער
שנעלקייט פון פופציק װוערסט א שאָ ,פון דער צוייטער זייט  --א
הײַנטצײַטיקער לײַנער ,װאָס שנײַדט אדורך צװישן פרישטיק און
אָוונט-ברויט די העכער זעקס טויזנט מײַל צװוישן מאָסקװע און ניו-יאָרק;
פון איין זײַט  --א לופטבאלאָן מיט א הענגענדיקן קאָרב ,אין וועלכן עס
וויגט זיך א דרייסטער פליער ,פון דער צווייטער זײַט  --א גיגאנטישע
קאָסמאָס-שיף מיט א קאָסמאָנאװט ,װאָס קרייזט ארום דעם ערד-קײַלעך,
| ספּוטניקעס ,לוניקעס ,ראקעטן; פון איין זײַט  ---א בוכהאלטער ,װאָס
זיצט געבויגן איבערן טיש און קנאקט אף ,שטשאָטעס" ,פון דער צוויי-
טער זײַט  --א קיבערנעטישע רעכן-מאשין ,וועלכע מאכט אין איין
שאָ דורך די ארבעט ,װאָס צענדליקער מאטעמאטיקער װאָלטן דארפן
טאָן א גאנצע װאָך; פון איין זײַט  --דער טויטער קערפּער פון א יונגן
מענטשן ,װאָס איז געשטאָרבן פון טובערקוליאָז אָדער פון א הארצפע-
לער ,פון דער צווייטער זײַט  --א ספּאָרטסמען אף ליזשעס נאָך אן
אָפּעראציע אף זײַן הארץ אָדער לונגען .אזעלכע געמעלן װאָלט מען
געקאָנט אָנצייכענען נאָך און נאָך.
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| = מיר ,מענטשן פון אונדזער עפּאָכע ,האָבן איבערגעלעבט אין איין
האלבן יאָרהונדערט מער ,װוי די מענטשן פון פריערדיקע דוירעס האָבן
דורכגעמאכט אין מעשעך פון עטלעכע יאָרחונדערט .הייסט עס ,אז מיר
לעבן לאנג ,זייער לאנג,
1905

װ.ענדראָף
ז
א זעכצניאָריק באָכערל האָט אָן א פּרוטע אין קעשענע אװעקגעלאָזט זיך פון
זײַן הײמשטאָט סלוצק קיין לאָדזש ,װאָס האָט אין יענע יאָרן געשעמט אלס ,רוסי-
שער מאנטשעסטער" ,דאָס באַכערל האָט געלעכצט נאָך ארבעט און בילדונג .צװיי
שלעכטע מידעס האָבן אים אָבער געשטערט אײַנצוהאלטן זיך לאנג אף איין אָרט:
ער האָט ליב געהאט צו שפאסן און רײידן אנטקעגן .זײַגע באלעבאטים האָבן עס
ניט געװאַלט דולדן .דאָס באַכערל האָט אָבער אויך ניט געװאָלט דולדן די מידעס
פון די באלעבאטים ,און אפן שװעל פונעם צוואנציקסטן יאָרהונדערט ,אין  0091יאַר,
האָט ער פארעפנטלעכט זײַן ערשטע קאָרעספּאַנדענץ פון לאָדזש , ---פאבריקאנטן
אף װיזיט-קארטלעך"י ,אף אזא אויפן האָט ער דעראַבערט די פּרײַהײַט צו מעסטן
גאנצע טעג די שטאַטישע טראָטוארן ,דאָס איז געווען זײַן האָנאָראר,
קיין שרײַבער איז דאָס באַכער? נאָך ניט געװאָרן .אן ארויסגעטריבענער פון נאָך
עטלעכע ערטער ,האָט ער זיך געלאָזט קיין מאָסקװע ,זײַן פארלאנג איז װידער גע-
וען ארבעט און בילדונג .אָבער אויך דאָ האָט ער זיך לאנג ניט פארהאלטן :ער האָט
ניט געקאַנט שאָלעם מאכן מיט דער ראָל פון א רעכטלאָזן האָז ,האָט עֶר זיך אװעק-
געלאָזט אין די ,פּרײַע" מעדינעס .פריער קיין ענגלאנד ,דערנאָך קיין אמעריקע :אָט
דאָ װעט ער שוין געװיס האָבן ברויט און בילדונג .זײַן שטיקל ברויט האָט עֶר װי
ניט-ווי פארדינט ,װײַל קיין שום ארבעט איז אים ניט געווען צו שװער ,אָבער סיס-
טעמאטישע בילדונג האָט זיך אים נאָך א היפשע צײַט ניט אײַנגעגעבן צו באקומען.
דערצו האָט ער זיך דערשלאָגן שפּעטער ,האָט דער יונגער דאָװיד װענדראָווסקי גע-
שלונגען ביכער ,אַן א שיר ארומגעפאָרן ,לערנענדיק זיך באם לעבן גופע ,און איז
מיט יאָרן שפּעטער באלוינט געװאָרן פאר זײַן אײַנגעשפּארטקײַט מיט פרייד און צאר
פון שאפן ,ס'איז צוגעקומען אין דער יידישער ליטעראטור א שרײַבער --
|
ז .װענדראָף.
קפס

בייס זײַנע פילצאַליקע װאָגלענישן האָט װענדראָף געשריבן און געדרוקט זיך,
דאָס געזעענע און געפרהווטע האָט זיך געבעטן אפן פּאפּיר .די אופגעבראכטקײַט אפן
הערשנדיקן אומרעכט האָט געזוכט איר אויסדרוק .אָבער קעדיי צו װערן א שרי-
בער אינדערעמעסן ,איז געווען נייטיק אומצוקערן זיך אין דער אלטער היים ,און,
ווירקלעך ,נאַכן קומען צוריק קיין רוסלאנד ,האָט ז .װענדראָף אין מעשעך פון קנא-
פּע פינף יאָר ,פונעם  1191ביזן  ,6191ארויסגעגעבן זעקס ביכער דערציילונגען.
די ערשטע אָנערקענונג האָט ז .װענדראָף באקומען פאר צװיי לאכלוטן ניט ענ'
לעכע װערק ,װי פון פארשיידענע שרײיבער געשריבענע .דאָס איז געװען ,פּראװאָ-
זשיטעלסטװאָ?  ---א סעריע גראָטעסק-פארצייכענונגען ,פול מיט הומאָר ,און א זייער
טרויעריקע דערציילונג ,אָן א סימען אפילע פון א שמייכל ,באטיטלט מיטן אומהיימ"
לעכן נאַמען ,אין דער פרעמך",
ּ,ראװאַזשיטעלסטװאַ* זיינען געקומען דערציילונגען װעגן קאַלערלײ מצָ-
נאָך פ
שומאָדים ,װעגן קליינשטעטלדיקע פּראַזשעקטיאָרן ,װעגן גװוירים-מעיוכאָסים און אופ-
געקומענע גווירים ,װעגן דיפּלאָמירטע באלעבעסלעך; נאָך דער דערציילונג ,אין דער
פרעמד" זײַנען געקומען אויך אנדערע דערציילונגען װעגן דעם לעבן אין דער פרעמד,
װוּהין די נויט און רעכטלאָזיקײַט האָט פארװאָרפן די פילצאַליקע ייִדישע און ניט-
ייִדישע אימיגראנטן ,װעגן זייער טרויעריקן גוירל אין די שװיץ-שאָפּן פון לאָנדאָן
און ניו-יאָרק .ס'איז געקומען ,זאָרעך און בולאנייי ,די דערציילונג װעגן דעם אלטן
אויסגעדינטן סאָלדאט און דעם אלטן אױסגעהאָרעװעטן פערד ,ביידע צוגעשמידטע
צו איין ראָד ,און נאָך פיל דערציילונגען װעגן אַרעמע מענטשן ,װעמענס טרוימען
עס װערן זייער זעלטן פארװירקלעכט (,װען עס קומט צום לעבן", ,זלאטעס אומ-
גליקיי אא,.
װאָס זשע איז דער איקער אין װענדראָפס שאפן? עפשער איז זײַן ארויסטריט
באלד אין אָנהײב אף צװיי ליניעס א צופעליקער? עפשער האָט דער שרײַבער ניט
געקאָנט זיך געפינען? ניין ,װענדראָף איז זייער אַרגאניש אין זײַן שאפן ,ער האָט
פון די ערשטע טריט געפילט זיך בארופן צו װײַזן ביידע זײַטן פון דער מאטבייע,
װענדראָף געהערט ניט צו דעם מין שרײַבערגאַלדשמידן .ניט קיין געטאָקטע
איידלשטיינער דארף מען זוכן אין זײַן פּראָזע .זײַן שרייבערישער אופטו ליגט אין
עפעס אנדערש .אין װענדראָפּן האָט זיך אף א גליקלעכן אויפן באהעפט דער טאלאנט
פון א פּובליציסט און בעלעטריסט ,אין זיינע ארטיקלען אין צו געפינען גאנצע
שטיקער מײַסטערישע קינסטלערישע פּראָזע ,פּונקט װי אין די דערציילונגען איז צו
געפינען .פּובליציסטישע באטראכטונגען און אָפּװײַכונגען ,דירעקטע ,אנטבלויזטע

טס

אָפּשאצונגען פון דעם פון אים געשילדערטן, .פּראװאַזשיטעלסטװאַָ* האָט געהאט
ביז גאָר א גרויסן רעזאָנאנס .די דערציילונגען זײַנען איבערגעזעצט געװאָרן אף
ּ,ראװאָזשיטץל-
רוסיש ,איניקע פון זיי אף ענגליש און דײַטש ,מיט אויסצוגן פון פ
סטװאָ? איז פון דער טריבונע פון דער צװוייטער מעלוכע-דומע איליוסטרירט געװאָרן
די רעכטלאָזיקײַט פון די ייִדישע פאָלקסמאסן אין צארישן רוסלאנד,
זייער צילגעװענדט ,מיט גרויס אקשאָנעס האָט דער שרײַבער אָנגעהױפט אין
זײַנע ביכער דערציילונגען-פאסירונגען ,די סיטואציעס ,אין וועלכע דער פּאַליציייִשער
שטיוול שלײַדערט ארײיַן זײַנע פּערסאָנאזשן ,זײַנען איינע װילדער און אומגעלומפּער-
טער פון דער צװײיטער :אויב א מיידל שטרעבט צו בילדונג ,מוז זזיך באזאָרגן מיט
א געלן בילעט אָדער פיקטיוו כאסענע װאָבן :אוב א מאן װיל געבן ברויט זײַן
װײַב און קינדער ,יאָגט זיך נאָך אים די פּאָליצײי ,װי נאָך אגאנעװו .ער איז געצװונ-
גען אויסצובאהאלטן זיך אף בוידעמער ,ארויסשפּרינגען אין די נעכט אין איינע װעש
אפן פּראָסט; אוב א מענטש באגייט אפילע א העלדנטאט און שטעלנדיק אין געפאר
דאָס לעבן ,ראטעװעט ער א װילד-פרעמדן ,װאָס טרינקט זיך ,װערט ער דערפאר ניט
באלוינט ,נאָר באשטראָפּט ,װײַל דער געזעץ פארבאָט אים צו װוינען אין דער שטאַט,
|

װוּ ער איז באגאנגען זײַן העלדנטאט,

|

די באדײיטונג פון ,פּראװאָזשיטעלסטװאָ* װערט ניט אויסגעשעפט מיטן פּראַ
טעסט קעגן נאציאָנאלער אונטערדריקונג .אין זײַן װערק האָט דער שרײַבער אופגע-
שטעלט א שאנד-מאָנומענט דעם א,ויבער-אוריאדניק ניקאָלײַ ראָמאנאָװ" ,װאָס אונטער
זײַן הערשאפט האָבן טויזנטער קלענערע אוריאדניקעס ,געטראָטן די רוסישע ערך"
מיט אירע ראכװעסן ,מיט אירע רײַכטימער ,מיט איר פאָלק ,מיט די בעסטע מענטשן
פון פאָלק .

|

/

װיאזוי זשע האָט די פראָנטאלע פאסירונג-צייכענונג זיך אײינגעלעבט בא װענ-
דראָפן מיט דער לירישער שטייגער-שילדערונג? דאפקע זייער װױל ,אין ,פּראװאַ-
זשיטעלסטװאָ? איז דער באאװלטער געשטעלט געװאָרן פּאָנעם-על-פּאָנעם מיט זײַן
פארפּאָלגער .דעם שרײַבערס ענערגיע איז דאָ געװען אָנגעװענדט אף צו װײַזן ,װאָס
עס קאָן נאָר טרעפן אין צארישן רוסלאנד .פונדאנען איז געגאנגען אזא ברייטע
וואריאציע פון פּאסירונגען .אין די שטייגער דערציילונגען װערט דער באאװל-
טער באוויזן אין זײַן טאָגטעגלעכער עקויסטענץ ,מיט זײַן אינדיוידועלער פּסיכאַ-
לאָגיע .דאָס איז די פאָרזעצונג פון דער פּראָבלעם ,פּראװאָזשיטעלסטװאַ* ,ט'איז דער
טכום גופע .װען מע נעמט אין באטראכט ביידע ליניעס אין װעַנדראָפט שאפן ,װערט
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פיל דייטלעכער דער הויפט-פאטאָס פונעם שרײַבער  --ס'גייט דאָ ניט בְלויז אינעם
װוין'רעכט ,ס'גייט אין רעכט אף לעבן,
און װען נאָך דער אַקטיאבער-רעװאָליוציע האָט די ייִדישע אָרעמקײַט מיט דער
הילף פון דער סאַװעטנמאכט א ריס געטאָן זיך צו ערדארבעט ,האָט דער שרײַבער
אין דעם אײַנגעזען די באשטעטיקונג פון רעכט אף לעבן פאר זײַן פאָלק .דער פּראָ
דוקטיװויזירונג פון די ייִדישע פאָלקסמאסן האָט װענדראָף געװוידמעט פיל באגײַסטער"
|
טע פארצייכענונגען,
אין  1491יאָר איז אין מאָסקװע דערשינען װענדראָפס בוך ,אפן שװעל פון
לעבן" ,1אין דעם בוך האָבן זיך הארמאָניש צונויפגעגאָסן ביידע הױיפּש-שׂטראָמען
פון זײַן שאפן .דער שרייבער האָט זיך דאָ דערהויבן צו דעם איידעלן הומאָר ,װאָס
ניט נאָר ער לאכט אויס דאָס ביזע ,ניט נאָר ער שפּיגלט אָפּ באשטימטע לעבגט-
סיטואציעס ,נאָר עס גייען-אין אים אוף אויך שפּראָצן פונעם אלמענטשלעכן ,אײביקן,
,א פערד איז דיר ניט קיין מענטש ,א פערד האָט ליב לאסקע" -- ,זאָגט דאָס
װײיסרוסישע יינגל וואסקע לאָפּוך מיט דער באדאכטקײַט ,װאָס שטאמט פון ביטעי
רער פּויערשער דערפארונג (,אפן װעג צום צויבער-לאנד") ,דאָס בוך ;אפן שװעל
פון לעבן* איז פול מיט גוטסקײַט ,מיט מילדקײַט ,מיט ,לאסקעיי דאפקע צו מענטשן,
דער שרײַבער ,װאָס זײַן געװער איז דאָסראָװו געװען בייזע איראָניע ,האָט דאָ געעפנט
זײַן הארץ ,קינדער פון די הינטערגעסלעך ,יוגנטלעכע ארבעטער ,װאָס פירן דורך
דעם ערשטן שטרײיַק ,פּאַשעטע פאָלקסמענטשן  ---ייִדן ,װײַסרוסן ,פּאָליאקן  ---זײַנען
באהויכט מיט ליבע ,איבערהויפּט איז עס שייעך צו די קינדער  --אין די געשטאלטן
פון זיאמקען ,פון וואסקען ,פון פּאװליקן איז פארקערפערט די פּאָעויע פון קינד"
|
הײַט,
בא דעם אלעמען בלײיבט װענדראָף טרײ זײַן בײיזקײַט .מײַסטערהאפט זײַנען בא
אים אָנגעמאָלט סײַ פּאָרטרעטן פון ,פּאטריארכאלע" באלעבאטים ,סײַ פון אונטערנע-
מער פון דער נײַסטער קאפּיטאליסטישער פאָרמאציע .זעלבסטהערשער אף זײיערע
פאבריקן ,ענלעכע צו טפיסעס ,שטאַלצע אייגנטימער פון גרויסע סכוירע-לאגערן,
װערן זיי נישטיק און קליין בא דער באגעגעניש מיט א מעכטיקערן פון זיך ,דער
פארביסענער שאַװיניזם שטערט זי ניט אָפּצוזאָגן זיך פון זייער נאצלאָנאלער װירדע,
ווען עס האנדלט זיך װעגן א קונד ,װאָס איז ,װערט" א צען מיליאָן,

 1אין אונדזער אויסגאבע גייען די דערציילונגען פונעם דאָזיקן בוך אין דער
סעריע ,אָנהײב וועג",
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װענדראָף האָט ליב דאָס פאָלק ,און טאקע דערפאר איז אים פרעמד די סענטי-
מענטאלע היספּײילעס פאר יעדן איינעם ,װאָס שטאמט פון די אָרעמע שיכטן .פאר-
קערט ,דער שרײיבער פארשטייט ,אז אין א געזעלשאפט ,װאָס איז געבויט אף אומ-
|
רעכט ,גייט די דעמאָראליזאציע גאנץ טיף;
אפילע אונטן ,אין קעלער ,װוּ איונגען און מענטשן ארבעטן אלע גלײַך שװער
און לעבן אלע גלײַך שלעכט" ,אפילע דאָרטן לעבט די באדערפעניש צו האלטן
עמעצן א ביסעלע נידעריקער פון זיך (;אפן געװוענטענעם אינדזל"),
אָט די קנעכטישע פּסיכאָלאָגיע איז באזונדערס אויסגעדריקט אין דעם געשטאלט
פון דעם ארבעטלאָזן פישל קרוק ,װאָס גייט פון שװעל צו שװעל זוכן ארבעט,
זײַן האכנאָעדיקע זיסקײַט באהאלט אויס א פּאַטענציעלן רויבער .פישל קרוק כאראק-
טעריזירט מיט זיך די קאדרען פון קאפּיטאליזם ,װאָס װערן װערבירט פון אונטן,
אפילע אין דער שיינער שפּרינצל מיט איר קלוגיטשקן שמייכ? איבער דעם יונגן
,י װאָלט אלט געווען װײניקסטנס
איינבינדערס עקזאלטירטער ליבע צו איר ,פּונקט װי ז
צװויי מאָל זיבעצן" ,זעט דער שרײַבער ניט בלוין א פּראָזאישע נאטור .אין איר
,פּריצײיַטיקער פּראקטישקײיט ,געבוירן פון פריצײַטיקער ארבעט און שטענדיקער נויט",
זעט ער אויך א מין גרימאסע פון קאפּיטאליזם .ניט אומזיסט װערט שפּעטער דאָס
,ומשולדיקע גרעטכעןך-אויגן* פארוואנדלט אין דער ,שװערלײַביקער
מיידל מיט די א
מיסיס װינסטאָן ,מיט א דרײַשטאָקיקן גוידער ,מיט א פול מויל גאָלדענע ציין און
מיט בריליאנטענע רינגען אף אכט פון אירע צען פעטע פינגער" (;גרעטכען פון
בעסוילעם-געסלף),
האגאם דאָס בוך ,אפן שװעל פון לעבן" איז געשריבן אין דער ערשטער פּערזאָן
און דערציילט װעגן די געשעענישן ,װאָס האָבן ,ווארשיינלעך ,פּאסירט מיטן שרײַבער
גופע ,איז עס דאָך ניט קיין טיפיש אװטאָביאָגראפיש װערק .סאיז דאָ ניטאָ קיין
קעסײידערדיקײיַט אינעם דערציילן ,קיין שטרעבונג צו פאקטישער װאָרהאפטיקײַט .דער
שרייבער ,װאָס האָט פיל געזען אין זײַן לעבן ,דערציילט וועגן דעם געזעענעם ,שעפּנ-
דיק כיעס און שטאָף פון זיַין אייגענער קינדהײַט און יוגנט ,פֿון זײַן נאָענטסטער
ארומרינגלונג ,און דאָך קלערט דאָס בוך פיל אוף אין װענדראָף דעם מענטש און
שרייבער .דער יונגער העלד פונעם בוך ,װאָס זײַן לעבנס-װועג פירט אים ,דוכט זיך,
פון דורכפאל צו דורכפאל ,שפּאנט פאראקשנט װײַטער און װערט קינמאָל ניט בא"
זיגט מאָראליש ,אין זײַן בייזלעכער אײַנגעשפּארטקײַט ,אין זײַן טראָציקײַט און דער
אײנצײַטיק עטװאָס איראָנישער באציונג צו זיך אליין ,אין דער אײַנגעבוירענער אָנ
פּניעסדיקער אָנשטענדיקײַט איז ער געװיס ענלעך צו זײַן שעפער .ניט נאָר אין דער
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יוגנט ,נאָר אויך איצט ,װײַל סשיז זעלטן צו טרעפן א שרייבער ,װאָס זײַן פּערועני
לעכקײַט זאָל זײַן אזוי ענלעך צו דעם ,װאָס ער שרײַבט ,װי דאָס איז צו מערקן בא
װענדראָפן,
אויב מע זאָל גלייבן דעם קאלענדאר ,מוז מען מוידע זײַן ,אז װענדראָף איז איצט
אלט נײַנציק יאָר; אויב מע זאָל גלייבן דעם שרײיבער גופע ,איז ער איצט גאָר איונג",
נײַנציק יאָר ,װי עס זאָגט איידעס זײַן שארפזיניקער פעליעטאָן ;א סגולע קעגן על-
טער" ,געשריבן צום -08יאָריקן יוביליי .דער סאָד פון װענדראָפס יונג זײַן באשטייט
ניט דערין ,װאָס פון דער נאטור אין דער שרײַבער געבענטשט מיט געזונט ,װעָג-
דראָפס סגולע איז גײַסטיקע יוגנט ,װאָס װײַט ניט שטענדיק פאלט זי צונויף מיטן
פיזישן עלטער פונעם מענטשן .װען דער אידעאל פון א גליקלעכער עלטער זאָל זײַן
אזא גאניידן ,װוּ ;מע עסט און מע טרינקט און טאָן טוט מען גאָרנישט" ,װאָלט
דאן װענדראָף געװען דער אומגליקלעכסטער מענטש אף דער װעלט .זײַן סגולץ
באשטייט דאָך טאקע דערין ,װאָס מיט אלע זײַנע כושים ,מיט זײַן גאנצן מענטשלעכן
מעהוס איז ער קעגן אזא מין גאניידן .דערפאר טאקע איז גילטיק זײַן ,סגולע קעגן
עלטער"י ,דערפאר טאקע אין ער פייק אָנצושרײַבן אין דער טיפער עלטער אזא
פארצייכענונג ,װי ,י,וגנט  --אונדזער אויצער",
ביזן הײַנטיקן טאָג דערקענען מיר אין װענדראָפּס װערק אָט יענץ זעכצנאָריק
כאָכערל ,װאָס האָט אָן א פּרוטע אין קעשענע אװעקגעלאָזט זיך אין דער װײַטער
ועלט ,לעכצנדיק נאָך ארבעט און בילדונג .מיר דערקענען דעם שריבער  --דעם
קונדעס ,דעם אָפּלאכער ,װאָס האָט אומדערמידלעך געפאָדערט פאר די אונטערדריקטע
פאָלקסמאסן רעכט אף לעבן,
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