בױמברד
בשעת־מעׂשה זײַנען די הביטס 1געלן זױ גיך י דער ינצטערער און
רּפלנטערטער לד הט דערלזט ,לענג־אױס דעם ברעג ונעם
שטרמענדיקן טײַכל ,אױף מער %און רױף צו די שיּפועים ון די בערג ,לץ
טיער און טיער אין נגרן 2רײַן .ביסלעכײַז הט זיך רקלענערט ז)ער
מורא ר די רקס ,3און ז)ער טעמּפ איז גערן ּפמעלעך  .מדנע
דערשטיקנדיק געיל הט ז) רומגעכּפט ,זױ י די לוט לט גערן צו
שיטער ,צו קנּפ רן טעמען.
סוף־ּכל־סוף הט זיך מעריּ 4פגעשטעלט" .מיר קענען ניט ג)ן ײַטער זױ",
הט ער געסּפעט" .עס עלט מיר די לוט".
"אױף יעדן ל למיר טרינקען ",הט ּפיּפין 4געזגט" .איך בין ּפגעדרט".
ער הט רױגעקלעטערט אױף  גרױסן בױמרצל ס הט זיך
רּפגעשלענגלט אין טײַכל רײַן ,הט זיך נגעבױגן און צונױגענומען  ביסל
סער אין די געּכוסטע הענט .ס'איז געען קלר און קלט ,און ער הט  סך
געטרונקען .מערי איז אים נכגעגנגען .דס סער הט ז) דערקיקט; הט
זיך געדכט ,ז עס הט ז) אױגעמונטערט אין הרצן; אױף  ײַלע זײַנען ז)
געזעסן צוזמען אױן ברעג טײַכל ,אײַנטונקענדיק די נגעריסענע יס ,און זיך
רומקוקנדיק אױף די ב)מער ס זײַנען געשטנען שטילערה)ט רום און
רום ,ר) אױף ר) ,ביז ז) זײַנען רשּונדן גערן אינעם גרױען בין־השמשות
אױף לע זײַטן.
"איך נעם ן ,ז דו הסט אונדז שױן ניט רירט?" הט ּפיּפין געזגט,
נשּפרנדיק זיך אין  גרױסן בױמשטם" .מיר קענען )ניקסטנס נכג)ן דעם
גנג ון ט דעם טײַכל ,די ענטש ,דער ס עס זל ניט ה)סן ,און
רױסקומען י מיר זײַנען רײַן".
"מיר לטן געקענט ,אױב נר אונדזערע יס לטן געלט ",הט מערי
געזגט; "און אױב מיר לטן געקענט רעכט טעמען".
"י .ס'איז ד עּפעס ז)ער ינצטערלעך און רשטיקנדיק ",הט ּפיּפין
געזגט" .עס דערמנט מיר ,י עס איז אינעם לטן צימער אין דעם גרױסן ּפלץ
ון די טוקס ,5ײַט עק אין די סמילס בײַם טקבר  :ריזיקער גרױסער

זלּ ,ו דס מעבל הט זיך ניט גערירט ון רט ,זיך ניט געביטן שױן דורות .מע
זגט ,ז דער לטער טוק הט דרט געױנט לע זײַנע ירן ,בעת ער צוזמען
מיטן צימער זײַנען גערן עלטער און ּפגעלזענער – און עס בלײַבט זױ
עד־היום ,זינט ער איז געשטרבן מיט הונדערט יר צוריק .און ער ,דער לטער
גערנטיוס ,איז געען מײַן עלטער־עלטער־ז)דע :שױן ײַט אין ע%ר .בער
דס איז גרנישט אין רגלײַך מיטן לטן געיל ון דעם דזיקן לד .קוק
נר אױף די לע )נענדיקע ,רּפהענגענדיקע בערד און נצעס ון לישײַ! די
מערסטע ב)מער זעען אױס י הלב בדעקט מיט ּפגעריסענע אױסגעטריקנטע
בלעטער ס זײַנען ק)ן מל ניט רּפגעלן .אומציכטיק .איך קען זיך ניט
רשטעלן ס ר  רילינג עט זײַן ד ,אױב ס’איז טקע ד ענס 
רילינג; נך )ניקער  רילינג־אױרמען".
"נר די זון מוז אױף יעדן ל כּפן  מל  קוק רײַן ",הט מערי געזגט.
"ס'איז גר ניט ענלעך צו דעם ס בילב 6הט אױסגעמלט עגן
כמרנעלד .7דרט איז לץ געען ינצטער און שרץ ,דרט הבן
געױנט ינצטערע שרצע ברואים .ד איז נר ינצטערלעך ,און מוראדיק
ב)מעריש .מע קען זיך גר ניט רשטעלן ,ז חיות זלן ד ױנען דער בלײַבן
אױף  ײַלע".
"נ)ן ,און אױך ניט ק)ן הביטס ",הט ּפיּפין געזגט" .און עס געעלט מיר
אױך גרנישט ּפרּון דורכצוג)ן דורך דעם לד  .ס%רא ,ז ס'איז ניט ס
צו עסן אױף הונדערט מײַל .ס הבן מיר אױף ּפרינט?"
"נר  קל)ן ביסל ",הט מערי געזגט" .מיר זײַנען נטלן מיט גרנישט
חוץ  ּפר רעזערּפעקלעך לעמבס ,8איבערגעלזט די לע נדערע זכן".
ז) הבן געקוקט אױף דעם ס איז געבליבן ון די עלישע לעבלעך:
צעברכענע שטיקלעך אשר אױף ינף הונגעריקע טעג ,מער ניט" .און ס'איז
ניט ק)ן קלדרע ,ק)ן אײַנהילונג ",הט מערי געזגט" .אונדז עט זײַן קלט
הײַנט בײַ נכטּ ,והין מיר זלן ניט ג)ן".
"נו ,בעסער זלן מיר איצט בשליסן ּוהין ",הט ּפיּפין געזגט" .דער
אינדעררי טרגט זיך שױן ּפ".
ּפונקט דעמלט הבן ז) במערקט  געל ליכט ס בײַזט זיך ײַטער
אינעם לד :שטרלן זונענשײַן הבן  ּפנים ּפלוצעם דורכגעשטכן דעם
לדדך.
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"סטײַטש!" הט מערי געזגט" .די זון הט געמוזט זיך בהלטן הינטער 
לקן בעת מיר זײַנען געען אונטער די ב)מער ,און איצט איז זי ידער רױס;
ניט איז זי אױגעגנגען גענוג הױך רּפצושײַנען דורך עּפעס ן עענונג .ס'איז
ניט ײַט – למיר ג)ן רשן!"
־־־
עס הט זיך ביזן ,ז ס'איז געען ײַטער י ז) הבן געמ)נט .די ערד
הט זיך נך לץ אױגעהױבן שטציק און איז גערן לץ שט)נערדיקער.
דס ליכט איז גערן בר)טער בשעת ז) זײַנען געגנגען ,און בלד הבן ז)
דערזען ר זיך  שט)ננט  :בערגלזײַט ,דער דער שרער עק ון  לנגן
רצל רױסשטױסנדיק זיך ון די ײַטע בערג .ק)ן ב)מער זײַנען אױף אים ניט
געקסן ,הט די זון געשײַנט העל אױף זײַן שט)נערדיק ּפנים .די צײַגלעך
אױף די ב)מער צווסנס הבן זיך אױסגעצױגן שטײַף און שטיל ,גלײַך י
זוכנדיק די רעמק)ט .דרט ּו לץ הט ריִער אױסגעזען זױ ּפגעכױמלט
און גרױ ,הט דער לד איצט געגלנצט מיט רײַכע ברױנען און מיט די גלטע
שרץ־גרױען ון קרע י ּפלירטע לעדער .די ב)מערשטמען הבן געגליט
מיט  )כן גרין י יונג גרז  :ריִיִקער רילינג דער  רשינדנדיקער
בליק אױף ז רילינג איז געען רום ז).
אױף דער שט)ננט איז געען עּפעס י  טרעּפ :אשר נטירלעך,
געמכט ון דער צעעטערונג און צעשּפלטן זיך ונעם שט)ן ,ײַל ס'איז
געען רציק און אומגלײַך .העכערּ ,כמעט אױף א)ן ה)ך מיט די ב)מערשּפיצן,
איז געען  גזימס אונטער  סקלע .גרנישט איז דרט ניט געקסן חוץ 
ּפר גרזן און ילדגרזן בײַם רנד ,און א)ן לטער קרטש ון  בױם ס
ון אים זײַנען שױן געבליבן בלױז צ) אײַנגעבױגענע צײַגן :ער הט אױסגעזען
ּכמעט י דס געשטלט ון עּפעס  סוקעטן לטן מן ס איז דרט
געשטנען ּפינטלענדיק אינעם מרגנליכט.
"רױף!" הט מערי געזגט ר)דיק" .איצט  שטיקל רישע לוט ,און 
גוטער קוק רום!"
ז) זײַנען רױגעקרכן ,זיך געדרּפעט אױן שט)ן .אױב די טרעּפ איז
געען  געמכטע ,איז זי געען ר גרעסערע יס און לענגערע י ז)ערע .אין
ז)ער זשעדנעק)ט הבן ז) זיך ניט געחידושט אױן מערקערדיקן און ,י די
קרצן און ּונדן ון ז)ער געענקעניש 9הבן זיך שױן געהט רה)לט ,י
ג

ז)ער ּכוח איז צוריקגעקומען .נך  ײַלע זײַנען ז) נגעקומען צום רנד ונעם
גזימס ּכמעט צווסנס ונעם לטן קרטש; דערנך זײַנען ז) רױגעשּפרונגען,
זיך רומגעדר)ט מיט די רוקנס צום בערגלּ ,פכּפנדיק דעם טעם און קוקנדיק
אױף מיזרח .הבן ז) געזען ,ז ז) זײַנען נר רײַנגעקומען אשר  מײַל
דרײַ־יר אין לד רײַן :די ב)מערשּפיצן מרשירן ברג־רּפ צום ּפל)ן.
דרט ,נענט צום רנד לד ,זײַנען רױגעגנגען הױכע סּפירלן שרצער
רױך ,זיך קלענדיק און צושעבנדיק צו ז) צו.
"דער ינט רוקט זיך איבער ",הט מערי געזגט" .ער קומט נך  מל ון
מיזרח .ס'ילט זיך קיל ד".
"י ",הט ּפיּפין געזגט; "צום בדױערן מ)ן איך ,ז ס'איז נר 
רג)יִקער גלנץ ,און לץ עט ידער ערן גרױ .סר שד! ט דער
צױטיקער לד הט אױסגעזען זױ נדערש אױף דער זוןּ .כמעט הט זיך מיר
געדכט ,ז דער רט געעלט מיר".
"ּכמעט ז דער לד געעלט אײַך! ז)ער ײַן! דס איז אױסערגע)נטלעך
ש)ן ון אײַך ",הט געזגט  רעמד קול" .דר)ט זיך רום און למיך זיך גוט
אײַנקוקן אין אײַערע ּפנימערּ .כמעט דכט זיך מיר ,ז איר ב)דע געעלט מיר
ניט ,בער למיר ניט כּפן .דר)ט זיך רום!"  גרױסע סוק־געקנעכלטע הנט
הט געּפקט יעדן אױף די ּפל)צעס ,און ז) רומגעדר)ט ,מילדערה)ט בער זיך
ניט נטקעגנצושטעלן; צ) גרױסע רעמס הבן ז) דערנך אױגעהױבן.
ז) הבן דערזען ,ז ז) קוקן אױף ז)ער ן אומגע)נטלעך ּפנים .עס הט
געהערט צו  גרױסן מענטשלעכןּ ,כמעט טרלישן ,געשטלט ,אין דער ה)ך
)ניקסטנס ערצן וס ,ז)ער קרעּפקע ,מיט  הױכן קּפּ ,כמעט ן  הלדז .צי
עס הט זיך געהט נגעטן אין שטף י גרינע און גרױע קרע ,צי דס איז
געען זײַן הױט ,איז געען שער צו זגן .אױף יעדן ל זײַנען די רעמס,
נענט צום שטם ,ניט געען ק)ן צעקנ)טשטע ,נר בדעקט מיט  ברױנער
גלטער הױט .די גרױסע יס הבן געהט צו זיבן ינגער .דעם אונטערשטן ט)ל
ּפנים הט בדעקט  בר)טע גרױע ברד ,קוסטיקּ ,כמעט י צײַגלעך בײַ די
רצלען ,שיטער און י מך בײַ די עקן .בער אױף דער רגע הבן די הביטס
במערקט נר די אױגן .די דזיקע אױגן הבן ז) איבערגעקוקטּ ,פמעלעך און
ײַערלעך ,בער ז)ער רײַנדרינגלעך .ז) זײַנען געען ברױן ,דורכגעשסן מיט
 גרינעם ליכט .שּפעטער הט ּפיּפין ט מל געּפרּוט בשרײַבן זײַן ערשטן
רושם ון ז).
ד

"מע הט דערשּפירט גלײַך י ס'איז ד ן אומגעהײַערער ברונעם הינטער
ז) ,נגעילט מיט זּכרונס ון ירן און לנגןּ ,פמעלעכןּ ,כסדרדיקן טרכטן;
בער ז)ער א)בערלך הט געינקלט מיט דער איצטיק)ט :י די זון
שימערירנדיק אױף די אױסנ)ניקסטע בלעטער ון  ריזיקן בױם ,דער אױף די
קרײַזלעך ון ז)ער  טיער זערע .איך )ס ניט ,נר ס'הט זיך מיר געילט
גלײַך י עּפעס ס קסט אין דער ערד – שלנדיק ,למיר זגן ,דער בלױז
זיך שּפירנדיק י עּפעס צישן דעם נידעריקסטן רצל און העכסטן בלט,
צישן דער טיער ערד און דעם הימל – הט זיך ּפלוצעם אױגעכּפט ,און הט
דיך בטרכט זױ רזיכטיק און ּפמעלעך י עס הט בטרכט זײַנע א)גענע
אינע)ניקסטע ענינים שױן לנגע ירן".
"הרום ,הּוּום ",הט געמורמלט דס קול  ,טיף קול י דער טיסטער גט.
"טקע ז)ער מדנע! 'כּפ ניט!' איז מײַן לזונג .בער אױב איך לט אײַך
געהט דערזען א)דער איך הב דערהערט אײַערע קולער – ז) זײַנען מיר
געעלן :ױלע קל)נע קולער; ז) הבן מיר דערמנט אין עּפעס ס איך קען
ניט געדענקען – אױב איך לט אײַך געהט דערזען א)דער איך הב אײַך
דערהערט ,לט איך נר געטּפטשעט אױף אײַך ,אײַך געהלטן ר קל)נע
רקס ,און ערשט שּפעטער אױסגעונען מײַן טעות .ז)ער מדנע זײַט איר ,באמת.
רצל און צײַגל ,ז)ער מדנע!"
ּפיּפין ,כטש נך לץ רגט ,הט שױן מער ניט ק)ן מורא געהט .ר
ט די אױגן הט ער דערשּפירט  מדנע שּפנונג ,נר ניט ק)ן מורא" .זײַט זױ
גוט ",הט ער געזגט" ,ער זײַט איר? און ס זײַט איר?"
 משונהדיקער בליק איז רײַן אין די לטע אױגן  ,מין גערנטק)ט; די
טיע ברונעמס זײַנען בדעקט גערן" .הרום ,נו ",הט געענטערט דס קול;
"נו ,איך בין ן ענט ,דער זױ רוט מען מיך .י ,ענט איז דס רט .ט 
דער ענט בין איך ,מעגט איר זגן ,י אײַער שט)גער איז .נג רן ה)ס איך לױט
עטלעכע ,בױמב רד לױט נדערע .בױמב רד עט טױגן".
"ן ענט?" הט מערי געזגט" .ס איז דס? ס רוט איר זיך ל)ן?
ס איז אײַער אמתער נמען?"
"הּוּו רט!" הט בױמברד געענטערט" .הּוּו! דס לט מגלה געען! ניט
זױ גיך .און איך בין דער רעגער .איר זײַט אין מײַן לנד .ס זײַט איר ,רעג
איך זיך .איך דערקען אײַך ניט .דכט זיך ,ז איר שט)ט ניט אױף די לטע
ה

רשימות ס איך הב זיך אױסגעלערנט אין די קינדער־ירן .בער דס איז
געען שױן  לנגע צײַט צוריק ,און אשר זײַנען ד נײַע רשימות .למיך זען!
למיך זען! י איז עס?
דערגט איצט ד ס קענטעניש ון די לעבעדיקע ב שע ענישן!
ערשטנס רו ט ן די יר ,די רַע עלקער:
די עלטסטע ון לעמען ,די עלף־קינדער;
שרעטל דער גרעבער ,טונקל זַנען די הַזער זַנע;
ענט דער ערד־געבױרענער ,לט #י די בערג;
מענטש דער בׂשר־ודם ,בעל־הבית ון ערד;
הם ,הם ,הם.
ביבער דער בױער ,רױטהירש דער שּפרינגער,
בער דער בין־יעגער # ,לד־חזר דער קעמ ער;
הונט איז הונגעריק ,ה ז ה ט מורא ...
הם ,הם.
דלער אין דער הױכער נעסט ,קס אין ּפ שע,
הירש דער ב הערנערטער; לק דער גיכסטער,
ש #ן דער ַ#סטער ,של נג דער קעלטסטער... .
הּוּום ,הם; הּוּום ,הם ,י איז עס? רּוּום טום ,רּוּום טום ,רּוּומטי טּוּום טום .ס'איז
געען  לנגע רשימה .בער סײַ י סײַ ּפסט איר זיך רײַן אין ערגעץ ניט!"
"דכט זיך ,ז לע מל בלײַבן מיר מחוץ די לטע רשימות ,און די לטע
מעׂשיות ",הט מערי געזגט" .רט זײַנען מיר ד ,רום און רום ,שױן 
לנגע צײַט .מיר זײַנען הביטס".
"אשר זל מען צוגעבן  נײַע שורה?" הט ּפיּפין געזגט.
ה לב־דער #קסענע ה ביטס ,די ל ך־#ױנערס.
שטעלט אונדז רײַן צישן די יר ,לעבן דעם מענטש )דס גרױסע לק(
און ט איז עס".

ו

"הם! ניט שלעכט ,ניט שלעכט ",הט בױמברד געזגט" .דס לט
געּפסט .איז ױנט איר אין לעכער ,ה? רעכט און געהעריק .ער זשע דען רוט
אײַך הביטס? דס קלינגט מיר ניט עליש .עלן הבן געמכט די לע לטע
ערטער; ז) הבן דס נגעהױבן".
"ק)נער רוט אונדז ניט הביטס; מיר ל)ן רון זיך זױ ",הט ּפיּפין
געזגט.
"הּוּום ,המם! ג)ט ,ג)ט! כּפט ניט! איר רוט זיך ל)ן הביטס? בער איר
זלט ניט ג)ן דס נזגן בי עמען .איר עט אױסזגן אײַערע א)גענע
אינע)ניקסטע נעמען אױב איר זײַט ניט ּפגעהיט".
"מיר זײַנען ניט ּפגעהיט דערעגן ",הט מערי געזגט" .לעולם בין איך 
ברנדיבק ,מערידק ברנדיבק ,כטש ס'רו %לײַט רון מיך בלױז מערי".
"און איך בין  טוקּ ,פעריגרין טוק ,בער בּכלל רוט מען מיך ּפיּפין ,צי ּפיּפ
ילו".
"הם ,איר זײַט טקע כּפיקע לײַט ,זע איך ",הט בױמברד געזגט .איר גיט
מיר ּפ ּכ%וד מיט אײַער צוטרױ; בער איר זלט ניט זײַן גלײַך זױ ן .ס'זײַנען
ד ענטן און — ענטן ,רשט)ט איר; דער ס'זײַנען ד ענטן און זכענישן ס
ז) זעען אױס י ענטן בער ענטן זײַנען ז) ממש ניט .איך על אײַך רון מערי
און ּפיּפין ,אױב ס'איז אײַך גוט – ש)נע נעמען .רן איך על אײַך ניט נזגן
מײַן נמען ,כטש ניט איצט  ".מדנער הלב־יסנדיקער ,הלב־שּפסיקער
בליק איז רײַנגעקומען אין זײַנע אױגן ,מיט  גרינעם צנק" .ערשטנס לט עס
געדױערט  לנגע צײַט :מײַן נמען קסט ּכסדר ,און איך לעב שױן ז)ער 
לנגע לנגע צײַט; איז מײַן נמען י  מעׂשה .אױף מײַן לשון דערצ)לן אמתע
נעמען די מעׂשיות ון ז)ערע בעלי־בּתים ,אױף לט־ענטיש למיר זגן .זי איז 
ש)נע שּפרך ,בער ס'דערט זיך ז)ער  לנגע צײַט רױסצוזגן עּפעס אױף
איר ,מחמת מיר שײַגן סײַדן ס'איז ּכדי רברענגען ט די לנגע צײַט בײַם
רױסזגן און זיך צוהערן.
"בער איצט ",און זײַנע אױגן זײַנען גערן ז)ער העל און 'ד' ,אױסזעענדיק
קלענער און ּכמעט רשּפיצט" ,ס טוט זיך ד? ס טוט איר אין דעם לעם?
איך קען דערזען און דערהערן )און דערשמעקן און דערשּפירן(  סך ון דעם ,ון
דעם ,ון דעם ־ל לל ־ל לל ־רומב ־ק מ נד ־לינד־ ר־בורומע .זײַט מיר
ז

מוחל :דס איז  ט)ל ון מײַן נמען ר ט דער זך – )ס איך ניט דס
רט אױף די רעמדע שּפרכן – איר )סט ,ט דער זך ,ס אױף איר
שט)ען מירּ ,ו איך שט) און קוק זיך רום אין  ש)נעם רימרגן ,און טרכט
עגן דער זון ,און דעם גרז הינטערן לד ,און די ערד ,און די לקנס ,און
דער נטיקלונג ון דער עלט .ס טוט זיך? ס טוט גנדלף ?10און ט די
– בור רום ",הט ער געגעבן  טין בורטש י  דיסננץ אױף  גרױסן רגל
– "די רקס ,און דער יונגער סרומן 11דרט בײַ איסענגרד ?12נײַעס הב
איך ליב ,בער ניט צו גיך – איר הערט?".
"ז)ער  סך טוט זיך ד ",הט מערי געזגט; "ילו אױב מיר לטן זיך
געּפרּוט אײַלן ,לט עס געדױערט שױן  לנגע צײַט דס דערצ)לן .בער
איר הט בײַ אונדז געדערט מיר זלן ניט כּפן .זלן מיר אײַך דערצ)לן בי
ס מיט  מל? לט איר הלטן אונדז ר גרב ,אױב מיר רעגן בײַ אײַך
ס איר עט טן מיט אונדז ,און אױף עמענס צד איר זײַט? און הט איר
געקענט גנדלן?"
"י ,איך קען אים דך :דער א)נציקער מכשף ס גיט זיך באמת ּפ מיט
ב)מער ",הט בױמברד געזגט" .איר קענט אים?"
"י ",הט ּפיּפין געזגט טרױעריק" ,מיר הבן אים געקענט .ער איז אונדז
געען  גוטער־רײַנד ,און אונדזער ירער".
אױב זױ קען איך ענטערן אױף אײַערע נדערע רגעס ",הט בױמברד
געזגט " .איך בין ניט אױסן צו טן גרנישט מיט אײַך :ניט ז איר מ)נט 'ּפטן
אײַך עּפעס' ן אײַער רשות .אשר קענען מיר גר אױטן עּפעס צוזמען .איך
)ס ניט ון ק)ן צדדים .איך ג) מײַן א)גענעם דרך; בער אײַער דרך און
מײַנער קערן ג)ן צוזמען אױף  ײַלע .בער איר רעדט עגן ר' גנדלן זױ
י ער לט געען אין  מעׂשה ס איז שױן רטיק".
"י ,ס'איז אמת ",הט ּפיּפין געזגט טרױעריק" .די מעׂשה ,דכט זיך ,ג)ט
ײַטער ,בער איך מוז זגן ,ז גנדלף איז שױן רױס ון איר".
"הּוּו ,ג)ט ,ג)ט!" הט בױמברד געזגט" .הּוּום ,הם ,ך ,נו ".הט ער זיך
ּפגעשטעלט ,קוקנדיק  ײַלע אױף די הביטס" .הּוּום ,ך ,נו) ,ס איך ניט
ס צו זגן .ג)ט ,ג)ט!"

ח

"אױב איר לט געלט נך הערן ",הט מערי געזגט" ,עלן מיר ײַטער
דערצ)לן .בער ס'עט געדױערן  לנגע ײַלע .לט איר געלט אונדז
רּפלזן? אשר קענען מיר זיצן ד צוזמען ,אױף דער זון ּכל־זמן זי שײַנט? 
ס%רא ,ז איר ערט מיד ון הלטן אונדז אין דער ה)ך".
"הם ,מיד? נ)ן ,איך בין ניט מיד .איך ער מיד נר זעלטן .און איך זעץ זיך
ניט עק .איך בין ניט ז)ער ,הם ,ב)געדיק .בער ט  ,די זון ערט טקע
רלקנט .למיר רלזן דעם – צי הט איר געזגט י דס ה)סט?"
"קױּפ?" הט ּפיּפין רגעל)גט" .ך? טרעּפל?" הט מערי רגעל)גט.
בױמברד הט איבערגעחזרט די ערטער  רקלערטער" .קױּפ .י ,זױ
איז עס .בער ס'איז  כּפיק רט ר  זך ס שט)ט ד זינד ט דער
דזיקער ט)ל ון דער עלט איז אױסגעורעמט גערן .מילא .למיר אים
רלזן און ג)ן".
"ּוהין זלן מיר ג)ן?" הט מערי גערעגט.
"ה)ם ,צו א)נעם ון מײַנע הײַזער ",הט בױמברד געענטערט.
"ס'איז ײַט?"
"איך )ס ניט .איר קענט עס אשר הלטן ר ײַט .בער ר ס רט
דס אײַך?"
כ')ס? איר רשט)ט ,מיר הבן רלױרן דס גנצע הב־און־גוטס",
הט מערי געזגט" .מיר הבן נר  קל)ן שטיקל עסן".
"! הם! איר דרט זיך ניט זרגן עגן דעם ",הט בױמברד געזגט" .איך
קען אײַך געבן  טרונק ס עט אײַך אױהיטן גרין און קסנדיק  לנגער
לנגער צײַט .און טמער מיר בשליסן זיך צו געזעגענען ,קען איך אײַך
רּפזעצן מחוץ מײַן לנד בי ּו איר ילט .למיר ג)ן!"
־־־
הלטנדיק די הביטס צרט בער עסט ,א)נעם אינעם אױסב)ג ון יעדן
רעם ,הט בױמברד אױגעהױבן ערשטנס א)ן גרױסן וס און דערנך דעם

ט

צ)טן ,און הט ז) בעגט צום רנד ך .די רצלישע וס־ינגער הבן
זיך נגעכּפט אין די עלדזן .דערנך ,זרגעדיק און ײַערלעך ,הט ער
רּפגעשּפרײַזט ון טרעּפל צו טרעּפל ,ביז ז) הבן דערגר)כט דעם לדבדן.
ּתיּכף הט ער זיך עקגעלזט מיט לנגע בזכטע שּפנען צישן די
ב)מער ,לץ טיער אין לד רײַן ,ק)ן מל ניט ײַט ונעם טײַכל,
רױקריכנדיק ּכסדר צו די שיּפועים ון די בערג  .סך ב)מער הבן אױסגעזען
י שלנדיק ,דער גלײַך ניט יסנדיק ון אים י ון ס ר ן נדער
בשעעניש ס עס ג)ט ּפשוט רבײַ; בער עטלעכע הבן זיך געצּפלט ,און
געצ)לטע הבן אױגעהױבן ז)ערע צײַגן איבער זײַן קּפ בעת ער הט זיך
דערנענטערט .שטענדיק בײַם ג)ן הט ער גערעדט מיט זיך ל)ן אין  לנגן
שטרמענדיקן ניגונדל.
די הביטס הבן געשיגן  ײַלע .ס'איז ז) געען זיכער און בקעם,
מדנע י דס זל ניט זײַן ,און ז) הבן געהט  סך ס זיך צו בטרכטן
דערעגן .סוף־ּכל־סוף הט ּפיּפין אײַנגעשטעלט נך  מל צו רעדן.
"איך בעט אײַך ,בױמברד ",הט ער געזגט" ,מעג איך בײַ אײַך עּפעס
רעגן? ר ס הט קעלעברן 13אונדז גערנט קעגן אײַער לד? ער
הט אונדז נגעזגט ,ז מיר זלן ניט ריזיקירן רּפלנטערן זיך אין אים".
"המם ,הט ער טקע זױ גערעדט?" הט בױמברד געברומלט" .און איך
לט אײַך נגעזגט ּפונקט די זעלבע זך ,אױב איר לט געגנגען דעם
נדערן עג .ריזיקירט ניט רּפלנטערן זיך אין די עלדער ון
ל ורעלינד רינ ן! ט זױ לעגן אים רון די עלן ,בער איצט קירצן ז) דעם
נמען :ל טל ריִען רון ז) אים .אשר זײַנען ז) גערעכט :אשר ערט ער
שכער ,קסט ניט .דס לנד ונעם טל ון זינגענדיקן גלד ,זױ איז עס
געען  ,מל .איצט איז עס די חלום־בלום .נו ,נו! ס'איז בער  מדנע רט,
און ניט יעדער א)נער זל ּפרּון ארײַנקריכן .ס'איז מיר  חידוש ,ז איר זײַט
רױסגעקומען ,נר  גרעסערער חידוש ס איר זײַט ערשט רײַן :זױ געשעט
ניט מיט רעמדע שױן  סך ירן .ס'איז  מדנע לנד.
"און ד אױך .לײַט זײַנען ד געקומען צו שדן .י ,געקומען צו שדן.
ל ורעלינד רינ ן לינדעל רענד ר מ לינ רעליִ ן רנעמ לין ",הט ער געניגונט
צו זיך ל)ן" .ז) ערן גנץ הינטערשטעליק דרט ,מ)ן איך ",הט ער געזגט.
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"ניט ט דס לנד ,ניט ערגעץ ּו מחוץ דעם גלדענעם לד איז י ס'איז
געען ען קעלעברן איז געען יונג .בער:
ט ורעליל מע ־טומב לעמ רנ טומב לעט ורע ל מע נ ר,
י מע לעגט זגן  .סך הט זיך געביטן ,בער ס'איז נך לץ אמת ד און
דרט".
"ס מ)נט איר?" הט ּפיּפין גערעגט" .ס איז אמת?"
"די ב)מער און די ענטן ",הט בױמברד געענטערט" .איך ל)ן רשט)
ניט לץ ס קומט ר ,קען איך עס אײַך ניט דערקלערן .עטלעכע ון אונדז
בלײַבן אמתע ענטן ,און גענוג רירעדיק אין אונדזער שט)גער ,בער  סך ערן
שלעעריק ,ב)מעריש ,למיר זגן .ס'רו %ב)מער זײַנען נר ב)מער ,דאי;
בער  סך זײַנען הלב־ך .עטלעכע זײַנען גנץ אױסגעטשוכעט ,און
געצ)לטע ערן ,נו , ,נו ,ענטיש .זױ טוט זיך שטענדיק.
"אױב דס געשעט מיט  בױם ,דערּוסט מען זיך ,ז עטלעכע הבן ב)זע
הערצער .גרנישט צו טן מיט ז)ער הלץ :ניט דס מ)ן איך .נ)ן ,איך הב
געקענט  ּפר גוטע לטע ערבעס רּפ בײַם טײַך ענטש ,שױן לנג עק,
 שד! ז) זײַנען געען גנץ הױל ,ממש זיך צעברעקלענדיק ,בער זױ שטיל
און זיס־רעדעדיק י  יונגער בלט .און דערקעגן זײַנען רן עטלעכע
ב)מער אין די טלן הינטער די בערג ,געזונט און שטרק ,און ב)ז דורך און
דורך .זעלכע זכן ,ײַזט זיך אױס ,רשּפר)טן זיך  .מל זײַנען געען
עטלעכע ז)ער סּכנהדיקע מקומות ד אין לנד .נך לץ זײַנען ד  ּפר ז)ער
ינצטערע ערטער".
"י דער לטער לד ײַט אױף צון ,מ)נט איר?" הט מערי גערעגט.
"י ,י ,עּפעס זױנס ,בער גר ערגער .מיר איז קלר ,ז עס ליגט נך לץ
 שטן ון דעם גרױסן ינצטערניש דרט אױף צון; און שלעכטע זּכרונס
ג)ען ון דור צו דור .בער ס'זײַנען ד ּפוסטע טעלכלעך ד אין לנד ּו דס
ינצטערניש בלײַבט ביז הײַנט ,און די ב)מער זײַנען עלטער ון מיר.
ונדעסטעגן טוען מיר ס מיר קענען .מיר לזן ניט רײַן ק)ן רעמדע ,ק)ן
ריזיקלישע; און מיר שולן און מיר לערנען ,מיר ג)ען און מיר ּפלען.
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"מיר זײַנען ב)מער־ּפסטעכער ,מיר לטע ענטן .שױן )ניק ון אונדז
בלײַבן איצט .שף ערן י ּפסטעכער און ּפסטעכער י שף ,זגט מען;
בער ּפמעלעך ,און ב)דע בלײַבן ניט לנג אױף דער עלט .ס'איז גיכער און
נעענטער צישן ב)מער און ענטן ,און ז) ג)ען צוזמען אױף דור־דורות .רן
ענטן זײַנען ענלעכער צו עלן :ז) אינטערעסירן זיך )ניקער אין זיך ל)ן י
מענטשן און ז) זײַנען עיִקער אין רשט)ן נדערע בשעענישן ון
אינע)ניק .צוריק גערעדט זײַנען ענטן ענלעכער צו מענטשן ,בײַטעדיקער י
עלן ,און גיכער נצונעמען די דרױסנדיקע רבן ,זױ צו זגן .דער בעסער י
ב)דע ,ײַל ז) זײַנען עסטער און ל)גן מוח צו צו זכן לענגער.
"עטלעכע ון מײַנע קרו%ים זעען איצט אױס ּפונקט י ב)מער ,און נר עּפעס
ז)ער גרױס עט ז) אױרודערן; און ז) רעדן נר אין שעּפטשן .בער עטלעכע
ון מײַנע ב)מער זײַנען א%רים־ב)גיק ,און  סך קענען רעדן מיט מיר .די עלן
הבן דס נגעהױבן ,דאי; ז) הבן די ב)מער אױגעעקט ,ז) געלערנט
רעדן ,נגעהױבן צו רשט)ן ז)ער ב)מער־לשוןּ .תמיד הבן ז) געלט רעדן
מיט לצדינג ,ט די לטע עלן .בער דעמלט איז נגעקומען דס גרױסע
ינצטערניש ,און ז) הבן זיך איבערגעקליבן איבערן ים דער נטלן אין
ײַטע טלן ,זיך בהלטן ,געזונגען לידער עגן די טעג ס ז) עלן ק)ן מל
ניט צוריקקומען .ק)ן מל ניט .י ,י  ,מל איז געען נר א)ן לד ,ון
דנען ביז צו די ל!נה־בערג ,און ט ד איז געען נר דער מיזרח־עק.
"דס זײַנען געען די בר)טע טעג!  מל הב איך געקענט ג)ן און זינגען 
גנצן טג און הערן נר דס ידערקול ון מײַן א)גענעם קול אין די הױלע
בערגעלעך .די עלדער זײַנען געען י די עלדער ון לטלריִען ,נר
געדיכטער ,שטרקער ,ייִנגער .און י די לוט הט געשמעקט! איך לעג
רברענגען  גנצע ך נר טעמען".
בױמברד איז נטשיגן גערן ,שּפרײַזנדיק שטילערה)ט ,מיט קױם 
קלנג ון זײַנע גרױסע יס .הט ער נגעהױבן ניגונען נך  מל ,און דס
ניגעלע איז גערן  מורמלדיק געזנג .ביסלעכײַז הבן די הביטס אײַנגעזען,
ז דס זינגט ער צו ז):
אין די #ערבע־ט לעקעס ון ט ס רינ ן בין איך רומגעג נגען רילינגצַט.
! ד ס בילד און ריח ון רילינג אין נ נט ס רי ן!
און איך ה ב געז גט ,ז ס'איז גוט.
איך ה ב גע #נדערט זומערצַט אין די קנוּפבױם־#עלדער ון סיריִ נד.
יב

! ד ס ליכט און די מוזיק זומערצַט לעבן די זיבן טַכן ון סיר!
און איך ה ב געמנט ,ז ס'איז ד ס בעסטע.
צו די בוקעס ון נעלד רעט בין איך געקומען ה רבסטצַט.
! ד ס ג לד און ד ס רױט און די זי צן ון בלעטער ה רבסטצַט אין
ט ור־נ ־נעלד ר!
ס'איז גע#ען מער #י מַן גלוסט.
צו די ס סנעס אױ ן הױכל נד ון ד רט ניִ ן בין איך רױ געקר כן
#ינטערצַט
! דער #ינט און די ַ#סקט און די ש #רצע צַ#גן ון #ינטער
אױ ן ר ד־נ ־ט ן!
מַן קול איז רױ גע לױגן און געזונגען אין הימל.
און איצט ליגן די לע לענדער אונטער דער כ #ליע,
און איך ג אין מב ר נ  ,אין ט ורעמ רנ  ,אין לד ל מע,
אין מַן אגענעם ל נד ,אינעם ל נד ון נג רן,
ּ#ו די  #רצלען זַנען ל נג,
און די י רן ליגן געדיכטער #י די בלעטער
אין ט ורעמ רנ ל מע.
ער הט געענדיקט דס זינגען און ײַטער געשּפנט שטילערה)ט ,און
אומעטום אינעם לד ,י ײַט ן אױער זל ניט הערן ,איז ניט ק)ן ּפיּפס.
־־־
די זון איז רגנגען און דער רנכט הט זיך רומגעלכטן רום די
שטמען ון די ב)מער .סוף־ּכל־סוף הבן די הביטס דערזען ,י עס ה)בט זיך
אױף ינצטערלעך ר ז)  ,שטציק טונקל לנד :ז) זײַנען נגעקומען צווסנס
ון די בערג ,און צו די גרינע רצלען ון הױכן מעטעדרס .14ברג־רּפ,
שּפרינגענדיק ון זײַנע קלן ס הױך אױבן ,איז דער יונגער ענטש
רּפגעלן טומלדיק ון טרעּפל צו טרעּפל רּפ צו ז) .אױף רעכטס ון טײַכל
איז געען  לנגע שיּפוע ,בדעקט מיט גרז ,גרױ איצט אינעם בין־השמשות.
ק)ן ב)מער זײַנען דרט ניט געקסן און ס'איז געען ן אונטערן הימל;
זערעס ון שטערן הבן שױן געשײַנט צישן לקן־ברטנס.
בױמברד הט רױגעשּפרײַזט רױף דעם שיּפוע ,קױם רּפמעלעכנדיק
זיךּ .פלוצעם הבן די הביטס דערזען ר זיך  בר)טע עענונג .צ) גרױסע
ב)מער זײַנען דרט געשטנען ,א)נער אױף יעדער זײַט ,י לעבעדיקע סטױּפן;
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בער ס'איז ניט געען ק)ן טױער ,חוץ ז)ערע געקר)צטע און
דורכגעלכטענע צײַגן .בעת דער לטער ענט הט זיך דערנענטערט הבן די
ב)מער אױגעהױבן די צײַגן ,און די לע בלעטער הבן געציטערט און
געשרכט .רן ז) זײַנען געען נדלב)מער ,און די בלעטער זײַנען געען
טונקל און ּפלירט ,און הבן געגלנצט אינעם רנכט .הינטער ז) איז געען
 בר)טער גלײַכער ּפלץ ,גלײַך י מע לט געהט אױסגעגרבן דעם דיל ון
 גרױסן זל אין דער קױּפ־זײַט .אױף ב)דע זײַטן זײַנען די מױערן געגנגען
ברג־רױף ,ביז ז) זײַנען געען וציק וס אין דער ה)ך דער מער ,און ּפזע
יעדן מױער איז געשטנען  ר) ב)מער ס הבן זיך אױך רגרעסערט אין
ה)ך בעת ז) דעילירן רײַן.
בײַם ײַטן עק איז דער עלדזנל געען ז)ער שטציק ,נר צווסנס הט
מען אים געהט אױסגעגרבן און געמכט  ּפלטשיקן לקער מיט ן
אױסגעבױגענעם דך :דער א)נציקער דך אױן זל ,חוץ די צײַגן ון די
ב)מער ס ז) הבן אינע)ניק רשטנט דעם גנצן בדן ,איבערלזנדיק
נר  בר)טן ענעם שטעג אין מיטן  .קל)נע ריטשקע איז נטלן ון די
קלן אױבן און ,רלזנדיק דס סער גוא ,רּפגעלן קלינגלענדיק
רּפ אױף דער שטציקער נט ,זיך צעגיסנדיק אין זילבערנע טרּפנס ,י 
ײַנער ירהנג רן אױסגעבױגענעם לקער .דס סער הט זיך ידער
צונױגעקליבן אין  שט)נערנעם בס)ן אין דער ּפדלגע צישן די ב)מער,
און ון דרטן זיך אױסגעגסן און געשטרמט לענג־אױס דעם ענעם שטעג
רױס ,און זיך ידער רײַנגעגסן אינעם ענטש אױן עג דורכן לד.
־־־
"הם! ד איז עס!" הט בױמברד געזגט ,איבעררײַסנדיק זײַן לנג שײַגן.
"איך הב אײַך געברכט אשר זיבעציק טױזנט ענט־שּפנען ,בער ס דס
זל בטרען אין דער מס ון אײַער לנד ,דס )ס איך ניט .סײַ י סײַ זײַנען
מיר נענט צו די רצלען ון דעם לעצטן ברג  .ט)ל ונעם נמען קער זײַן
עלינגהל אױב מען לט אים איבערגעזעצט אױף אײַער לשון .עס געעלט
מיר .ד עלן מיר איבערנעכטיקן ".ער הט ז) עקגעזעצט אױן גרז צישן
די ר)ען ב)מער ,און ז) זײַנען נך אים נכגעגנגען צום גרױסן בױגן .די
הביטס הבן איצט דערזען ,ז זײַנע קניִען ב)גן זיך קױם בעת ער ג)ט ,נר
זײַנע יס צעעענען זיך אין  גרױסן שּפן .זעצט ער אױף דער ערד ערשטנס די

יד

גרױסע וס־ינגער )און ז) זײַנען געען טקע גרױס און ז)ער בר)ט( ,ר די
נדערע ט)לן ון די יס.
 רגע איז בױמברד געשטנען אינעם רעגן ונעם לנדיקן קלסער
און טיף אײַנגעטעמט; הט ער זיך דערנך צעלכט און איז רײַנגעגנגען .
גרױסער שט)נערנער טיש איז דרט געשטנען בער ניט ק)ן שטולן .הינטן אין
דעם לקער איז שױן געען גנץ טונקל .בױמברד הט אױגעהױבן צ)
גרױסע ּכלים ,ז) עקגעל)גט אױן טיש .ס'הט זיך געדכט ,ז ז) זײַנען
נגעילט מיט סער; נר ער הט געהלטן די הענט איבער ז) און ּתיּכף הבן
ז) נגעהױבן צו גליִען ,א)נער מיט  גלדענעם ליכט ,דער צ)טער מיט 
רײַכן גרינעם ליכט; און דס געמיש ון די צ) ליכט הט בלױכטן דעם
לקער ,גלײַך י די זומער זון הט געשײַנט דורך  דך ון יונגע בלעטער.
קוקנדיק צוריק הבן די הביטס געזען ,ז די ב)מער אינעם הױף הבן אױך
נגעהױבן צו גליִען ,צוערשט שך בער ּכסדרדיק שטרקער ביז יעדער בלט
הט געהט  רנד ון ליכט :עטלעכע גרין ,עטלעכע גלד ,עטלעכע רױט י
קוּפער; בשעת־מעׂשה הבן די ב)מער אױסגעזען י זײַלן געורעמט ון
לײַכטנדיקן שט)ן.
"נו ,נו ,איצט קענען מיר ײַטער רעדן ",הט בױמברד געזגט" .איר זײַט
דרשטיק ,מ)ן איך .אשר זײַט איר אױך מיד .טרינקט דס!" ער איז געגנגען
הינטן אין לקער און דעמלט הבן ז) דערזען ,ז עטלעכע הױכע שט)נערנע
סלױעס שט)ען דרט ,מיט שערע דעקן .ער הט צוגענומען א)נעם ון די דעקן
און אײַנגעטונקט  גרױס קענדל און דערמיט נגעילט דרײַ שיסלען ,א)נע ז)ער
 גרױסע ,און צ) קלענערע.
"ט ד איז ן ענטהױז ",הט ער געזגט" ,און ס'זײַנען ניט ק)ן זיצערטער,
זײַט מיר מוחל .בער איר קענט זיצן אױן טיש ".אױה)בנדיק די הביטס ,הט
ער ז) עקגעזעצט אױן גרױסן שט)נערנעם טעעלע ,זעקס וס אין דער ה)ך,
און דרט זײַנען ז) געזעסן ,במבלענדיק מיט די יס און זוּפנדיק.
דער טרונק איז געען י סער ,באמת ז)ער ענלעך אין טעם צו דעם ס
ז) הבן געהט געטרונקען ונעם ענטש בײַם ברעג לד ,בער ס'איז געען
מיט עּפעס  שמוכט דער טעם ס ז) הבן ניט געקענט בשרײַבן :ס'איז
געען שך בער ס'הט ז) דערמנט אינעם ריח ון  ײַטן לד
צוגעטרגן צו ז) ון דער ײַטנס אױף  קיל ינטל בײַ נכט .די ירקונג ונעם
טרונק הט זיך נגעהױבן אין די וס־ינגער ,אױגעהױבן ּכסדרדיק דורך די לע
טו

א%רים ,ברענגענדיק דערקיקונג און ענערגיע אין זײַן לױף רױףּ ,פונקט ביז צו
די הרשּפיצן .באמת הבן די הביטס דערילט ,ז די הר אױף די קעּפ שט)ען
טקע אױף ,כנדיק און קרײַזלענדיק און קסנדיק .ס ש)ך בױמברדן,
הט ער ערשטנס ּפגעבדן די יס אינעם בס)ן הינטערן בױגן ,און דערנך
אױסגעל)דיקט זײַן שיסל אין א)ן טרונק  ,לנגןּ ,פמעלעכן טרונק .די הביטס
הבן געמ)נט ,ז ער עט ק)ן מל ניט אױהערן טרינקען.
סוף־ּכל־סוף הט ער ידער עקגעל)גט די שיסל" .ה – ה ",הט ער
ּפגעזיצט" .הם ,הּוּום ,איצט קענען מיר גרינגער רעדן .איר קענט זיך עקזעצן
אױף דער ּפדלגע ,און איך על זיך עקל)גן; דס עט רמײַדן ,ז דער
טרונק זל זיך אױה)בן אין קּפ ,איך זל ניט נטשלן ערן".
־־־
אױף רעכטס אינעם לקער איז געשטנען  גרױסע בעט אױף נידעריקע יס,
ניט מער י  ּפר וס אין דער ה)ך ,טיף בדעקט אין געטריקנט גרז און
עדערגרזן .בױמברד הט זיך ּפמעלעך רּפגעלזט אױף דעם געלעגער
)מיט נר דעם קנּפסטן סימן ון ב)גן זיך אין דער מיט( ,ביז ער הט זיך אין
גנצן אױסגעצױגן ,מיט די רעמס הינטערן קּפ ,קוקנדיק אױף דער סטעליעּ ,ו
ליכט הבן געצנקט ,י דער ציטער ון בלעטער אױף דער זון .מערי און ּפיּפין
זײַנען געזעסן לעבן אים אױף קישנס ון גרז.
"איצט דערצ)לט מיר אײַער מעׂשה און אײַלט זיך ניט!" הט בױמברד
געזגט.
די הביטס הבן נגעהױבן דערצ)לן די מעׂשה ון ז)ערע נטורעס ון
זינט ז) זײַנען עק ון הביטן .הבן ז) ניט גערעדט אין ק)ן קלרן סדר,
ײַל ז) הבן זיך ּכסדר איבערגעשלגן און בױמברד הט ט ּפגעשטעלט
דעם רעדנער ,צוריקגעקערט צו א)נער  ריִערדיקער זך דער
איבערגעהיּפערט רױס רעגנדיק עגן שּפעטערדיקע געשעענישן .ז) הבן
לחלוטין גרנישט ניט געזגט עגן דעם ינגערל ,און אים גר ניט דערקלערט
ר ס ז) הבן זיך עקגעלזט דער ּוהין ז) זײַנען געגנגען; און ער
הט ניט רלנגט ק)ן סיבות.
ער הט זיך גלדיק אינטערעסירט אין לצדינג :אין די שרצע רײַטערס,
אין עלרנד און ריענדעל ,אין דעם לטן לד און טם במבדיל ,אין די
טז

שכטעס ון מריִע ,און אין לטלריִען און גלדריִעל .15ער הט ז)
געה)סן בשרײַבן די שײַער 16און איר געגנט ידער און בערּ .פונקט דעמלט
הט ער געזגט עּפעס מדנעס" .איר זעט דען ק)ן מל ניט ,הם ,ק)ן ענטן דרט
רום?" הט ער גערעגט" .נו ,ניט ענטן נר ענטרױען זל איך בעסער זגן".
"ענטפ ֿרױען?" הט ּפיּפין געזגט" .זײַנען ז) עּפעס ענלעך צו אײַך?"
"י ,הם ,איז ,נ)ן :אױף ן אמת )ס איך ניט איצט ",הט בױמברד געזגט
רטרכט" .בער אײַער לנד לט ז) געעלן ,איז הב איך געלט יסן".
בױמברד הט זיך בער סּפעציעל ראינטערעירט אין לצדינג ס הט
צו טן מיט גנדלן; און נך מער אין ס ס'טוט זיך מיט סרומנען .די
הביטס הבן שטרק חרטה געהט ס ז) )סן דך ז)ער )ניק עגן ז):
נר  גנץ אומקלרן בריכט ון סמען 17עגן דעם ס גנדלף הט
דערצ)לט דעם רט .בער ז) זײַנען געען קלר על־ּכל־ּפנים ,ז אוגלוק 18מיט
זײַנע ח)לות זײַנען געקומען ון איסענגרד ,און הבן גערעדט ון סרומנען י
ז)ער שעף.
"הם ,הּוּום!" הט בױמברד געזגט ,ען ז)ער געשיכטע הט זיך
סוף־ּכל־סוף צעדר)ט און געגלט ביז צו דער שלכט צישן די רקס און די
רײַטערס ון רהן" .נו ,גוט! דס איז באמת  בינטל נײַעס .איר הט מיר ניט
דערצ)לט לץ ,כלעבן ,ײַט ניט לץ .בער איך בין ניט אין סק ,ז איר טוט
דס לץ ּפונקט י גנדלף לט געלט איר זלט עס טן .עּפעס ז)ער
גרױס טוט זיך ד ,דס קען איך זען ,און ס דס איז על איך זיך אשר
דעריסן אין  גוטער צײַט ,צי  ב)זער .בײַ רצל און צײַגל איז דס דך 
מדנער עסק :עס שּפרצט רױף  קל)ן לק ס שט)ט ניט אױף די לטע
רשימות און זעט נר! די רגעסענע נײַן רײַטערס יען זיך נך  מל ז) צו
יגן ,און גנדלף ירט ז) אױף  גרױסער נסיעה ,און גלדריִעל נעמט ז)
רײַן אין קרס גלדן ,און רקס יגן ז) נך דורך די לע מײַלן ון
ילדערלנד :באמת דכט זיך ,ז ז) זײַנען געּפקט גערן אין  גרױסן
שטורעם .איך הף ,ז ז) עלן אים בײַקומען!"
"און ס איז מיט אײַך ל)ן?" הט מערי גערעגט.
"הּוּום ,הם ,איך הב גרנישט ניט צו טן מיט די גרױסע מלחמות ",הט
בױמברד געזגט; "ט דס איז די דאגה ון עלן און מענטשן .דער עסק ון
יז

מכשים :מכשים זײַנען שטענדיק רנומען מיט דער צוקונט .איך הב ניט ליב
זרגן זיך עגן דער צוקונט .איך בין ניט אין גנצן אױף ק)נעמס צד ,ײַל
ק)נער איז ניט אין גנצן אױף מײַן צד ,אױב איר רשט)ט מיך :ק)נער גיט זיך
ניט ּפ מיט די עלדער י איך גיב זיך ּפ מיט ז) ,ילו ניט די עלן הײַנט צו
טג .ונדעסטעגן הלט איך מער ון עלן י ון נדערע :ס'זײַנען געען די
עלן ס הבן אױסגעה)לט אונדזער שטומק)ט ײַט אין ע%ר ,ס איז געען
 גרױסע מּתנה ס מע טר ניט רגעסן ,כטש אונדזערע דרכים הבן זיך
צעש)דט ון דעמלט ן .און עס זײַנען רן עטלעכע זכענישן ,דאי,
עמענס צד איז גר ניט מײַן צד; בין איך לחלוטין נטקעגן ז) :ט די –
בוררום" )הט ער נך  מל געגעבן  טין בורטש עקל( "ט די רקס מיט
ז)ערע ירערס.
"איך לעג זײַן אומרויִק ען דער שטן איז געלעגן אױף כמרנעלד ,נר
ען ער הט זיך גערוקט ק)ן מרדר ,19הב איך זיך ניט געדאגהט אױף 
ײַלע :מרדר איז שױן ײַט ון דנען .בער דכט זיך ,ז דער ינט קערט
זיך אױף מיזרח ,און דס רעלקן ון די לע עלדער קומט אשר נענט.
ס'איז ניט גרנישט ס ן לטער ענט קען טן אײַנצוהלטן ז שטורעם :מוז
ער אים אױסהלטן דער צעשּפלטן זיך.
"בער סרומן גר! סרומן איז  שכן :אים קען איך ניט רקוקן .מוז
איך עּפעס טן ,מ)ן איך .הב איך ט געלט יסן לעצטנס ס איך זל טן
עגן סרומנען".
"ער איז סרומן?" הט ּפיּפין גערעגט)" .סט איר עּפעס עגן זײַן
געשיכטע?"
"סרומן איז  מכשף ",הט בױמברד געענטערט" .מער י דס קען איך
ניט זגן .איך )ס ניט די געשיכטע ון מכשים .ז) הבן זיך ערשט ביזן נך
דעם י די גרױסע שין זײַנען געקומען ון איבערן ים; אױב ז) זײַנען געקומען
מיט די שין ,דס )ס איך רט ניט .סרומנען הט מען געהלטן ר 
גרױסער צישן ז) ,מ)ן איך .ער הט ּפגעלזט דס רומנדערן און דס
געבן כטונג אױף די ענינים ון מענטשן און עלן מיט  ײַלע צוריק – איר
לט עס גערון ז)ער  לנגע צײַט צוריק; הט ער זיך בזעצט אין
גרענסט דער איסענגרד י די מענטשן ון רהן רון עס .ער איז געען
ז)ער שטיל בײַם נה)ב ,בער זײַן שם איז זיך צעקסן .מע הט אים
אױסגעקליבן ר דעם רש ון דעם ײַסן רט ,זגט מען; איז דס בער
יח

גערן שלעכט .איצט רעג איך זיך אױב ילו דעמלט הט סרומן זיך
געלזט אױף ב)זע דרכים .בער על־ּכל־ּפנים הט ער ניט געשטערט די שכנים.
איך לעג רעדן מיט אים  .מל איז געען  צײַט ען ער איז ּתמיד
רומגעגנגען אין די עלדער מײַנע .איז ער דעמלט געען העלעךּ ,תמיד
געבעטן בײַ מיר רשות ))ניקסטנס ען מיר הבן זיך נגעגעגנט(; און ּתמיד
הט ער געהט  חשק זיך צוצוהערן .הב איך אים דערצ)לט  סך ס ער
לט זיך ל)ן ניט געקענט דעריסן; בער ער הט מיך ק)ן מל ניט
צוריקגעצלט שה־ּכסף .איך קען זיך ניט דערמנען ,ז ער הט מיר  מל בי
ס דערצ)לט .און ער איז גערן לץ מער זױ; זײַן ּפנים ,י איך געדענק עס
– איך זע עס ניט שױן  סך טעג – איז גערן י ענצטער אין  שט)נערנער
נט :ענצטער מיט לדנס אינע)ניק.
"איך מ)ן ,ז איך רשט) איצט ס ער הט אין זינען .ער אינטריגירט צו
ערן  ּתקיף .ער הט  מוח ון מעטל און רעדער; זרגט ער ניט ר ק)ן
לעבעדיקע זכן ,סײַדן ז) דינען אים צו אױף  ײַלע .און איצט איז קלר ,ז ער
איז גר  שרצער ררעטער .רנעמט ער זיך מיט ברודיקע עלקער ,מיט
די רקס .ברם ,הּוּום! נך ערגער :ער הט עּפעס געמכט ון ז); עּפעס
סּכנהדיקס .מחמת די דזיקע איסענגרדער זײַנען מער י ב)זע מענטשן .ס'איז 
ט%ע ון די ב)זע בשעענישן ס זײַנען געקומען אין דעם גרױסן ינצטערניש,
ז ז) קענען ניט אױסהלטן די זון; בער סרומנס רקס קענען זי י
אױסהלטן ,כטש ז) הבן זי ײַנט .איך לט געלט יסן ס ער הט
געטן .זײַנען ז) מענטשן ס ער הט חרו %געמכט ,צי הט ער
צונױגעהטן די גזעס ון רקס און מענטשן? דס לט געען  ינצטער
ב)זס!"
בױמברד הט געבורטשעט  רגע ,גלײַך י ער רעדט רױס עּפעס  טיע
אונטערערדישער ענטישער קללה" .מיט  ײַל צוריק הב איך נגעהױבן
איבערצוטרכטן י זױ די רקס הבן זיך דערעגט דורכצוג)ן זױ רײַ דורך
מײַנע עלדער ",הט ער ײַטער געזגט" .נר לעצטנס הב איך געטרן ,ז
סרומן איז געען שולדיק ,און לנג צוריק הט ער אױסשּפינירט די לע
עגן און נטּפלעקט מײַנע סודות .ער מיט לע זײַנע ברודיקע עלקער מכן
איצט  ּתל ון לץ .לעבן די גרענעצן הקן ז) רּפ ב)מער – גוטע ב)מער.
געצ)לטע ב)מער הקן ז) רּפ און לזן ױלן – רק־שדן איז דס; בער די
מערסטע זײַנען אױסגעטעסעט גערן און עקגעטרגן ר די ײַערן אין
רטנק .שטענדיק ה)בט זיך אױף  רױך ון איסענגרד די טעג.
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" ברך צו אים ,רצל און צײַג!  סך ון די  ב)מער זײַנען געען
מײַנע רײַנד ,ברואים ס איך הב געקענט ון ניסל און חזיר־ניסל;  סך הבן
געהט ז)ערע א)גענע קולער ,ס זײַנען איצט רלױרן אױף א)ביק .און עס
זײַנען ד יסטערנישן ון קרטש און שטעכל־קוסטּ ,ו  מל זײַנען געען
זינגענדיקע עלדלעך .איך בין געען  ױלער ,הב איך געלזט זכן זיך
צעלן .עס מוז אױהערן!"
בױמברד הט זיך אױגעהױבן ון זײַן בעט מיט  צּפל ,זיך אױגעשטעלט,
און  קלּפ געטן מיט דער הנט אין טיש .די ּכלים ון ליכט הבן געציטערט
און רױגעלזט צ) שּפריצן למען .ס'איז געען  צנק י גרינער ײַער
אין זײַנע אױגן ,און זײַן ברד הט רױסגעשטרצט שטײַף י  גרױסער
בעזעם.
"איך על עס ּפשטעלן!" הט ער געדונערט" .און איר עט מיך בל)טן.
אשר קענט איר מיר העלן .זױ עט איר אױך העלן אײַערע א)גענע רײַנד;
רן אױב סרומן עט ניט אײַנגעהמעעט ערן ,עלן רהן און גנדר
הבן  ׂשונא ון הינטן י אױך ון רנט .אונדזערע עגן ג)ען צוזמען – ק)ן
איסענגרד!"
"מיר עלן מיטג)ן מיט אײַך ",הט מערי געזגט" .מיר עלן טן ס מיר
קענען".
"י!" הט ּפיּפין געזגט" .איך לט געלט זען די ײַסע הנט ן
איבערגעקערטע .איך לט געלט זײַן דרט ,ילו אױב איך קען נר )ניק
טן; איך על ק)ן מל ניט רגעסן אוגלוק און דס איבערג)ן רהן".
"גוט! גוט!" הט בױמברד געזגט" .בער איך הב רּפטעם גערעדט .מיר
טרן ניט כּפן .איך בין גערן צו ה)ס .מוז איך זיך קילן און טרכטן; רן
ס'איז גרינגער צו שרײַען 'הערט אױף!' י דס אױצוטן!"
ער הט צוגעשּפנט צום בױגנגנג און איז געשטנען  ײַלע אונטערן
לנדיקן רעגן ונעם קל .הט ער  לך געטן און זיך געטר)סלט ,און ּו
נר די סער־טרּפנס זײַנען שימערירנדיק רּפגעלן ,הבן ז)
געבלישטשעט י רױטע און גרינע ונקען .איז ער צוריקגעקומען ,זיך ידער
עקגעל)גט אױן בעט ,נטשיגן גערן.

כ

־־־
נך  ײַלע הבן די הביטס דערהערט ,ז ער מורמלט ידער .ס'הט זיך
געדכט ,ז ער צ)לט ּפ אױף די ינגער" .נגרן ,ינגלס ,לדריף ,י,
י ",הט ער געזיצט" .די צרה איז ,ז ז)ער )ניק ון אונדז בלײַבן איבער",
הט ער געזגט ,זיך דר)ענדיק צו די הביטס" .נר דרײַ בלײַבן ון די ערשטע
ענטן ס זײַנען רומגעגנגען ר דעם ינצטערניש :נר איך ל)ן ,נגרן,
מיט ינגלסן און לדרין – זױ רוט מען ז) מיט די עלישע נעמען; איר
מעגט ז) רון בלעטלק און הױטקרע אױב דס געעלט אײַך בעסער .און ון
אונדז דרײַ ,טױגן ניט בלעטלק און הױטקרע צו דעם דזיקן ענין .בלעטלק איז
גערן שלעעריקּ ,כמעט ב)מעריש ,קען מען זגן :ער הלט אין א)ן שט)ן
ל)ן הלב אײַנגעשלן  גנצן זומער מיט די טיע לנקעגרזן רום די
קניִען .בדעקט מיט בלעטערישע הר איז ער .ער לעגט זיך אױכּפן
ינטערצײַט בער לעצטנס איז ער צו שלעעריק צו ג)ן ײַט ילו דעמלט.
הױטקרע הט געױנט אױף די בערג־שיּפועים אױף מער %ון איסענגרד.
דרט זײַנען געען די ערגסטע צרות .איז ער רּונדיקט גערן ון די רקס,
און  סך ון זײַנע קרו%ים און זײַנע ב)מער־ּפסטעכער זײַנען דערהרגעט
גערן און חרו %געמכט .איז ער רױף אױף די הױכע ערטער צישן די
בערעזעס ס ער הט ז) זױ ליב ,און עט שױן ניט רּפקומען.
ונדעסטעגן ס'איז  ס%רא ,ז איך קען צונױקלײַבן  היּפשע רטע ון
אונדזערע ייִנגערע לײַט – אױב איך קען ז) געבן צו רשט)ן די נ)טיק)ט; אױב
איך קען ז) אױרודערן :מיר זײַנען ניט ק)ן ברידקע לײַט  .שד ס ס'זײַנען
ד זױ )ניק ון אונדז!"
"ר ס זײַנען ד זױ )ניק ,אױב איר ױנט שױן זױ לנג אין דעם
לנד?" הט ּפיּפין גערעגט" .זײַנען זױ יל געשטרבן?"
"ך ,נ)ן!" הט בױמברד געזגט" .ק)נער איז ניט געשטרבן ון
אינע)ניק ,למיך זגן .עטלעכע זײַנען אומגעקומען דאי דורך די ב)זע
צולן ון די לע ירן; און מער זײַנען גערן ב)מעריש .בער ק)ן מל
זײַנען ניט געען ק)ן סך ון אונדז און מיר הבן זיך ניט רמערט .עס זײַנען
ניט געען ק)ן ענטעלעך – ק)ן קינדער ,עט איר זגן – אין משך ון 
מוראדיקער צל ירן .איר רשט)ט ,מיר הבן רלױרן די ענטרױען".
"זױ שטרק טרױעריק!" הט ּפיּפין געזגט" .י זױ איז עס ,ז ז) זײַנען
לע געשטרבן?"
כא

"ז) זײַנען ניט געשטרבן!" הט בױמברד געזגט " .איך הב ק)ן מל ניט
געזגט 'געשטרבן' .מיר הבן ז) רלױרן ,הב איך געזגט .מיר הבן ז)
רלױרן און קענען ז) ניט געינען ".הט ער געזיצט" .איך הב געמ)נט ,ז
ס'רו %לײַט הבן דס געּוסט .עס זײַנען געען לידער עגן דס געיעג ון די
ענטן נך די ענטרױען ,געזונגען צישן עלן און מענטשן ון כמרנעלד ביז
גנדר .עס קען ניט זײַן ,ז מע הט ז) גר רגעסן".
"מוז איך אײַך זגן ,ז די דזיקע לידער זײַנען ניט געקומען אױף מער%
איבער די בערג ביז צו דער שײַער ",הט מערי געזגט" .איך בעט אײַך,
דערצ)לט אונדז נך מער דער זינגט ר אונדז א)נס ון די לידער".
"י ,דאי ",הט בױמברד געזגטּ  ,פנים צורידן מיט דער בקשה.
"בער איך קען עס ניט רעכט דערצ)לן ,נר בקיצור; און דערנך מוזן מיר
רענדיקן דעם שמועס :מרגן דרן מיר רטן צונױרון און רבעט מכן,
און אשר  נסיעה נה)בן".
־־־
"ס'איז  גנץ מדנע און טרױעריקע מעׂשה ",הט ער ײַטער געזגט נך 
ּפױזע" .ען די עלט איז געען יונג און די עלדער זײַנען געען בר)ט און
ילד ,זײַנען די ענטן און ענטרױען – און דעמלט זײַנען געען ענטמױדן :ך!
די ש)נק)ט ון ימברעטילן ,ון שטעקל־א!רן דער בנעימותדיקער ,אין
אונדזערע יונגע ירן! – רומגעגנגען צוזמען און געױנט צוזמען .בער
אונדזערע הערצער הבן זיך ניט נטיקלט אױף די זעלביקע דרכים :די ענטן
זײַנען רליבט גערן אין די זכן ס ז) הבן געטרן אױף דער עלט ,און
די ענטרױען הבן כט געל)גט אױף נדערע זכן ,רן די ענטן הבן ליב
געהט די גרױסע ב)מער און די צעילדעעטע עלדער ,און די שיּפועים ון די
הױכע בערג; הבן ז) געטרונקען ון די בערג־ריטשקעס ,און געגעסן נר די
רוכטן ס די ב)מער הבן רּפגעלזט ר ז); הבן ז) זיך דערּוסט ון
די עלן און גערעדט מיט די ב)מער .בער די ענטרױען הבן כט געל)גט אױף
די קלענערע ב)מער ,און אױף די טלעקעס אױף דער זון הינטער די עלדער;
הבן ז) געזען דעם שרצדרן 20אין דער געדיכטעניש ,און דעם ילדן
עּפלבױם און דעם קרשנבױם בליִענדיק רילינגצײַט ,און די גרינע קרײַטעכצער
אין די סערערטער זומערצײַט ,און די בזױמענדיקע גרזן אין די הרבסטיקע
עלדער .הבן ז) ניט געלט רעדן מיט די דזיקע חצים; נר געלט ,ז
יענע זלן זיך צוהערן און לגן דס ס מע זגט צו ז) .די ענטרױען הבן ז)
כב

געה)סן ז) זלן קסן י ז) ילן ,און טרגן בלעטער און רוכט נך ז)ער
גוסט נך; ײַל די ענטרױען הבן געלט הבן רדענונג ,און שע ,און שלום
)דס ה)סט בײַ ז) ,ז חצים זלן בלײַבן דרט ּו מע הט ז) עקגעל)גט(.
איז די ענטרױען הבן געמכט גערטנער ּו צו ױנען .בער מיר ענטן הבן
ײַטער גענדערט ,נר קומענדיק אין די גערטנער ון צײַט צו צײַט .נך דעם,
ען דס ינצטערניש איז נגעקומען אין דעם צון ,זײַנען די ענטרױען
איבערגעגנגען איבער דעם גרױסן טײַך און געמכט נײַע גערטנער ,געקערט
נײַע עלדער ,און מיר הבן ז) געזען זעלטענער .נך דעם י דס ינצטערניש
איז איבערגעקערט גערן הט דס לנד ון די ענטרױען רײַך געבליט ,און
ז)ערע עלדער זײַנען געען ול מיט ּת%ואה  .סך מענטשן הבן זיך
אױסגעלערנט די מלכות ון די ענטרױען און הבן ז) שטרק מכבד געען;
בער מיר זײַנען געען נר  לעגענדע בײַ ז)  ,סוד אינעם הרצן ונעם
לד .ונדעסטעגן זײַנען מיר נך ד ,בשעת די לע גערטנער ון די
ענטרױען זײַנען צעּפטרט גערן .מענטשן רון ז) איצט די ברױנע לענדער.
"איך געדענק ,ס'איז געען דך לנג צוריק – אין דער צײַט ון דער מלחמה
צישן סורנען און די ים־מענטשן – מיר הט זיך רגלוסט צו זען
ימברעטילן נך  מל .ז)ער ש)ן איז זי נך געען אין מײַנע אױגן ען איך
הב זי צו לעצט געהט געזען ,כטש ניט ז)ער ענלעך צו דער ענטמױד ון
ריִער .רן די ענטרױען זײַנען אײַנגעבױגן גערן און ּפגעברױנט ון ז)ער
הרעניע; ז)ערע הר — אױסבליקירט ון דער זון ביז ז) זײַנען גערן די
שטירונג ון צײַטיקער ּת%ואה און ז)ערע בקן י רױטע עּפל .נר ז)ערע אױגן
זײַנען נך לץ געען די אױגן ון אונדזערע א)גענע .מיר זײַנען ריבער איבערן
טײַך־נדויִן און נגעקומען אין ז)ער לנד .נר מיר הבן געונען  מידבר:
לץ איז רברענט און אױסגערצלט גערן ,מחמת  מלחמה איז געהט
דורך אים דורכגעגנגען .בער די ענטרױען זײַנען דרט ניט געען .לנג הבן
מיר גערון און לנג הבן מיר געזוכט; און נכגערעגט בײַ די לע ס מיר
הבן געטרןּ ,והין די ענטרױען זײַנען געגנגען .עטלעכע הבן געזגט ,ז
ז) הבן ז) ק)ן מל ניט געזען; און עטלעכע הבן געזגט ,ז ז) הבן זײַ געזען
ג)ענדיק אױף מער ,%און עטלעכע הבן געזגט אױף מיזרח ,און נדערע אױף
דרום .בער אין ערגעץ ּו מיר זײַנען געגנגען הבן מיר ז) ניט געקענט
געינען .אונדזער צער איז געען ז)ער גרױס .בער דער ילדער לד הט
אונדז צוגערון ,הבן מיר זיך הין אומגעקערט .ז)ער  סך ירן לעגן מיר לע
ײַלע זיך רױסלזן זוכן די ענטרױען ,ג)ענדיק איבער שטק און שט)ן און
רונדיק ז) בײַ ז)ערע ש)נע נעמען .בער מיט דער צײַט זײַנען מיר געגנגען
כג

זעלטענער און ניט זױ ײַט .און איצט זײַנען די ענטרױען אונדז נר  זּכרון,
און אונדזערע בערד זײַנען לנג און גרױ .די עלן הבן געמכט  סך לידער
עגן דעם זוכן ון די ענטן ,און עטלעכע ון די לידער זײַנען רײַן אין די
לשונות ון מענטשן .הבן מיר בער ניט געמכט ק)ן לידער דערעגן ,זײַענדיק
צורידן צו זינגען ז)ערע ש)נע נעמען ען מיר הבן געטרכט עגן די
ענטרױען .מיר גל)בן ,ז עס קען זײַן מיר עלן זיך ידער טרען אין 
קומעדיקער צײַט ,און אשר עלן מיר געינען ערגעץ ּו  לנד ּו מיר קענען
הױזן מיט ז) צוזמעןּ ,ו מיר ב)דע זלן זײַן צורידן .בער מע זגט ן ,ז
דס עט רקומען נר ען מיר עלן ב)דע הבן לץ רלױרן ס מיר
רמגן .און עס קער זײַן ,ז ט די צײַט ציט זיך ענדלעך נענט .רן אױב
סורן ון דעמלט הט חרו %געמכט די גערטנער ,זעט אױס ,ז דער
הײַנטיקער ׂשונא גר)ט זיך צו צו רעלקן די לע עלדער.
"ס'איז געען ן עליש ליד עגן דעם) ,ניקסטנס י איך רשט) עס .מע
לעגט דס זינגען רױף און רּפ דעם גרױסן טײַך .ס'איז ק)ן מל ניט געען
ק)ן ענטיש ליד ,רשט)ט איר :עס לט געען ז)ער  לנג ליד אױף ענטיש!
בער מיר קענען עס אױף אױסנ)ניק ,און זשומען עס ון צײַט צו צײַט .זױ
ג)ט עס אױף אײַער לשון:
ענט:
#ען #עסנע ע נט דעם בוקעס־בל ט ,און ס ק שטר מט דורך דער צַ#ג,
#ען ליכט שַנט אױף דעם #ילד־ #לד־טַך ,און ד ס #ינטל טוט שטַג,
#ען שּפ ן איז ל נג ,און טעם טיף ,און ש רף די לו ט אױף שטן,
צוריק צו מיר! צוריק צו מיר ,און ז ג מַן ל נד איז שן!
ענטרױ:
#ען #עסנע קומט צו געהע ט און עלד ּ#ו נַע ּת-ואה שטט,
#ען אױף די סעדער ליגט דער צ#יט #י שט רק ַ#סער שנ רשּפרט,
#ען ד ס גערוך ון רעגנדל און זון דרינגט דורך די לו ט אױף שטן,
איך #על ד בלַבן און #על ניט גןַ# ,ל ד ס מַן ל נד איז שן.
ענט:
#ען סע שּפרט זיך אױף דער #עלט זומער ג לדענער,
#עלן חלומען די במער אונטער של נדיקע בלעטער;
#ען דער #ינט ון מער# -עט אין  #לד־ז לן גרינע ,קילע,
צוריק צו מיר! צוריק צו מיר ,און ז ג מַן ל נד'ז ד ס בעסטע!
ענטרױ:
כד

#ען זומער  #רעמט די הענגענדיקע אױּפס און ברענט די י גדעס ברױן,
#ען שטרױ #ערט ג לד און קערלעך ַ#ס און דער שניט צַטיק שױן,
#ען ה ניק לױ ט אױס און עּפל  #קסט ,כ טש ס'בל זן די #ינטן מער-דיקע,
איך #על ד בלַבן אױף דער זוןַ# ,ל ד ס מַן ל נד'ז ד ס בעסטע!
ענט:
#ען #ינטער קומט מיט קרירה צו דערהרגענען  #לד און ב רג,
#ען במער לן און שטערנל זע נ כט רשלינגט זונל זן ט ג,
#ען מיזרח־#ינט #עט אױף טױט און ברענגט רעגן ביטער,
#על איך דיך זוכן און צו דיר רו ן און צו דיר קומען #ידער!
ענטרױ:
#ען #ינטער קומט און זינגען שַ#גט און דער חושך לט ר ּפ,
#ען צעבר כן #ערט די לדיקע צַ#ג און גען ליכט און רבעט ּפ,
#על איך דיך זוכן און אױף דיר ה רן ,ביז  #נעט מיר טרע ן זיך #ידער;
#עלן מיר גן אױף דעם #עג אין אנעם אונטער דעם רעגן ביטער!
ב)דע:
מיר #עלן זיך ל זן אױף מער -אין #עג ,בדע צוז מען,
צו גע ינען ן רט ּ#ו די הערצער קענען זיך ּפרוען.
בױמברד הט געענדיקט זײַן ליד" .ט זױ ג)ט עס ",הט ער געזגט.
"ס'איז עליש ,דאי :לײַכטהרציק ,גיך גערעדט ,און בלד רענדיקט .גענוג
ש)ן ,מעג איך זגן .בער די ענטן הבן געקענט זגן מער אױף ז)ער א)גענעם
צד ,לטן ז) נר געהט צײַט! נר איצט על איך אױשט)ן און ג)ן שלן.
ּו עט איר שט)ן?"
"גע)נטלעך ל)גן מיר זיך עק אױף צו שלן!" הט מערי געזגט.
"אונדז איז גנץ גוט ט ד".
"זיך עקל)גן שלן!" הט בױמברד געזגט" .דאי טוט איר זױ! הם,
הּוּום! איך הב רגעסן :זינגען דס ליד הט מיר דערמנט אין די לטע צײַטן;
שיִער ניט געמ)נט ,ז איך רעד מיט יונגע ענטעלעך ,רעד איך .נו ,איר קענט זיך
עקל)גן אױן בעט .איך ג) זיך עקשטעלן דרט אינעם רעגן  .גוטע
נכט!"
מערי און ּפיּפין זײַנען רױגעקרכן אױן בעט ,זיך עקגעל)גט אינעם
)כן גרז און עדערגרז .ס'איז געען ריש און זיס ּפרומירט און רעם.
די ליכט זײַנען אױסגעגנגען ,און די שײַן ון די ב)מער הט רבליט; בער אין
כה

דרױסן אונטערן בױגן הבן ז) געקענט זען בױמברדן שט)ענדיק ,ניט רירנדיק
זיך ון רט ,מיט די הענט איבערן קּפ .די ליכטיקע שטערן הבן רּפגעקוקט
ון הימל רּפ ,בלױכטן דס לנדיקע סער בעת עס הט זיך רגסן
אױף זײַנע ינגער און קּפ ,און הט געקּפעט ,געקּפעט אין הונדערטער
זילבערנע טרּפנס אױף זײַנע יס .צוהערנדיק זיך צו דעם קלינגלען ון די
טרּפנס זײַנען די הביטס נטשלן גערן.
־־־
ז) הבן זיך אױגעכּפט און געטרן  קילע זון רײַנשײַנענדיק אינעם
גרױסן הױף רײַן און אױן דיל ון לקער .דרױבלעך הױכע לקנס הבן
געשטרמט אין דער ה)ך רן שטרקן מיזרח־ינט .בױמברד איז ניט געען
צום זען; בער בעת מערי און ּפיּפין הבן זיך געבדן אינעם בס)ן לעבן דעם
בױגן הבן ז) אים דערהערט זשומען און זינגען ,צוקומענדיק אױן עג צישן
די ב)מער.
"הּוּו ,ה! גוט מרגן ,מערי און ּפיּפין!" הט ער געדונערט ,ען ער הט ז)
דערזען" .איר שלט לנג .איך בין שױן  סך הונדערטער שּפנען הײַנט .איצט
עלן מיר עּפעס טרינקען און ג)ן אין ענטרט".
ער הט ז) נגעגסן צ) ולע שיסלען ון  שט)נערנעם סלױ; נר ון 
צ)טן סלױ .דער טעם איז געען נדערש ון נעכטן בײַ נכט :ערדישער און
רײַכער ,נערעדיקער און מער י עסנרג ,זױ צו זגן .בעת די הביטס הבן
געטרונקען ,זיצנדיק אױן קנט ון בעט ,שטשיּפענדיק קל)נע שטיקלעך
עלף־לעקעך )ניט ס ז) זײַנען געען הונגעריק ,נר ײַל ז) הבן געמ)נט ,ז
רישטיקצײַט דרף מען עסן( ,איז בױמברד אױגעשטנען ,זשומענדיק אױף
ענטיש צי עליש צי עּפעס  רעמד לשון ,קוקנדיק אױן הימל.
"ּו איז ענטרט?" הט ּפיּפין זיך דערעגט צו רעגן.
"הּוּו ,הע? ענטרט?" הט בױמברד געזגט ,זיך אומדר)ענדיק" .ס'איז ניט
ק)ן רט ,ס'איז  צונױקום ון ענטן – ס געשעט זעלטן הײַנטיקע צײַטן.
בער איך הב זיך געבריהט צו מכן  היּפשע צל צוזגן ,ז ז) עלן קומען.
מיר עלן זיך צונױקומען אױן גע)נטלעכן רט :דערנדינגל הט מען אים
גערון .ס'איז העט אױף דרום ון דנען .מיר מוזן דרט נקומען ר הלבן
טג".
כו

נך  קורצער צײַט הבן ז) זיך עקגעלזט .בױמברד הט געטרגן די
הביטס אױף די הענט י אױן ריִערדיקן טג .בײַם רײַנגנג ונעם הױף הט
ער זיך  דר) געטן אױף רעכטס ,ריבערגעטרטן דס טײַכל ,און געשּפנט
אױף דרום לענג־אױס דעם צווסנס ון גרױסע אײַנגעלענע שיּפועים ,קנּפ
בדעקט מיט ב)מער .איבער ז) הבן די הביטס געזען געדיכטענישן ון
בערעזעס און יסענס ,21און הינטער ז) — טונקעלע רױקריכנדיקע
ססנע־עלדער .בלד הט זיך בױמברד  ביסל עקגעדר)ט עק ון די
בערגלעך און איז רײַנגעשּפרונגען אין טיע עלדלעך רײַןּ ,ו די ב)מער
זײַנען געען גרעסער ,העכער ,און געדיכטער ון די ס די הביטס הבן ען
עס איז ריִער געזען .אױף  ײַלע הבן ז) שך דערילט דס זעלבע
דערשטיקעניש י ריִער ען ז) זײַנען צום ערשטן רײַן אין נגרן ,בער
ס'איז גיך רגנגען .בױמברד הט ניט גערעדט מיט ז) .ער הט
אונטערגעזשומעט צו זיך ל)ן טיף און רטרכט ,בער מערי און ּפיּפין הבן
ניט געקענט רשט)ן ק)ן אמתע ערטער :עס הט געקלונגען י בּוּום ,בּוּום,
רומבּוּום ,בּוּור ר ,בּוּום בּוּום ,ד הר ר בּוּום בּוּום ,ד הר ר בּוּום און זױ ײַטער,
מיט  ּכסדרדיקער שינוי אין טן און ריטעם .ון צײַט צו צײַט הבן ז) געמ)נט,
ז ז) דערהערן ן ענטער  ,זשום דער  ציטערנדיקן קלנג ,ס קומט
רױס ,דכט זיך ,ון דער ערד ,דער ון די צײַגן איבער ז)ערע קעּפ ,דער
אשר ון די ב)מערשטמען; בער בױמברד הט זיך ניט ּפגעשטעלט ,ניט
געדר)ט דעם קּפ ניט אױף דער זײַט ,ניט אױף יענער זײַט.
־־־
ז) זײַנען געען אין עג שױן  לנגע ײַלע – ּפיּפין הט געּפרּוט ּפצ)לן
די 'ענט־שּפנען' בער ס'איז אים ניט געלונגען ,רלן גערן בײַ  טױזנט
דרײַ – ען בױמברד הט נגעהױבן צו רּפמעלעכן זײַן טעמּפּ .פלוצעם הט
ער זיך ּפגעשטעלט ,רּפגעזעצט די הביטס ,און אױגעהױבן זײַנע
געקרײַזלטע הענט ר זײַן מױל ,מכנדיק ון ז)  הױל טרײַבל; הט ער
געבלזן ,גערון דורך די הענט  .גרױס הּוּום ,ה ם הט געהילכט י 
טיף־בסער הרן אין די עלדער ,הט זיך אױסגעיזן ּפצוקלינגען ון די
ב)מער .ון דער ײַטנס אױף לע זײַטן איז געקומען ן ענלעך הּוּום ,ה ם ,הּוּום
ס איז ניט געען ק)ן ידערקול נר ן ענטער.
בױמברד הט איצט עקגעזעצט מערין און ּפיּפינען אױף די ּפל)צעס און
ידער גענומען שּפרײַזן ,ון צײַט צו צײַט רױסגעבנדיק נך  הרנרוף ,און

כז

לע מל זײַנען די ענטערס געקומען העכער און נעענטער .זױ זײַנען ז)
נגעקומען סוף־ּכל־סוף אין ן רט ס זעט אױס י  ניט־דורכדרינגעדיקע
נט ון טונקעלע נדלב)מער  ,מין ב)מער ס די הביטס הבן ק)ן מל
ריִער ניט געזען :ז) הבן זיך צעצײַגט ּפונקט ון די רצלען רױס ,געדיכט
בקל)דט אין טונקעלע גלנציקע בלעטער י שטעכּפלמעס ן שטעכלקעס,
טרגנדיק  סך שטײַע שט)ענדיקע בלומעננעגל מיט גרױסע בלנקע
מסלינע־קלירטע קנסּפן.
זיך דר)ענדיק אױף לינקס און רומג)ענדיק ט דעם ריזיקן אײַנצם איז
בױמברד נגעקומען אין  ּפר שּפרײַזן אין ן ענגן רײַנגנג .דורך דעם ג)ט
דורך ן אױסגעריבענע סטעשקע ס לט ּפלוצעם ברג־רּפ  לנגן
שטציקן שיּפוע .די הביטס הבן דערזען ,ז ז) ג)ען רּפ אין  גרױסער
דלענעּ ,כמעט זױ קײַלעכדיק י  שיסל ,ז)ער בר)ט און טיף ,געקרױנט בײַם
קנט מיט דעם הױכן נדלב)מער־אײַנצם .ס'איז געען גלט און גרז־בדעקט
אינע)ניק ,ניט ק)ן ב)מער חוץ דרײַ ז)ער הױכע ש)נע זילבער־בערעזעס
שט)ענדיק בײַם דנ שיסל .צ) נדערע סטעשקעס הבן רּפגעירט אין דער
דלענע רײַן :ון מער %און ון מיזרח.
עטלעכע ענטן זײַנען געהט שױן נגעקומען .נך זײַנען רײַנגעקומען אױף די
נדערע סטעשקעס און עטלעכע זײַנען איצט נכגעגנגען נך בױמברדן .בעת
ז) הבן זיך דערנענטערט הבן די הביטס געגט אױף ז) .ז) הבן זיך געהט
געריכט אױף זען  צל ברואים זױ ענלעך צו בױמברדן י א)ן הביט צו 
צ)טן )אין  רעמדנס אױגן על־ּכל־ּפנים(; און ז) הבן זיך שטרק
רחידושט ,ס ז) זעען ניט גרנישט זױ .די ענטן זײַנען זױ רש)דן
א)נער ונעם צ)טן י ב)מער ון – ב)מער :עטלעכע זױ רש)דן י א)ן
בױם ון  צ)טן ונעם זעלבן מין ,בער גנץ רש)דן אין ּוקס און
געשיכטע; און עטלעכע זױ רש)דן י א)ן מין בױם ון  צ)טן מין ,י 
בערעזע ון  בוק  ,דעמב ון  ידלע .ס'זײַנען געען  ּפר עלטערע ענטן,
בבערדיקטע און סוקעטע י געזונטע בער נטיקע ב)מער )כטש ק)נער
זעט ניט אױס זױ קדמוניש י בױמברד(; און עס זײַנען אױך געען הױכע
שטרקע ענטן ,מיט ר)נע א%רים און גלטיקער הױט ,י לדב)מער אין ז)ער
ולן בלי; בער ניט ק)ן יונגע ענטן ,ק)ן שּפרצלעך זײַנען ניט געען.
בסך־הּכל זײַנען געען אשר צ) טוץ ענטן שט)ענדיק אױן בר)טן גרזיקן
דיל ון דער דלענע ,און נך זױ יל הבן רײַנמרשירט.

כח

ּתחילת זײַנען מערי און ּפיּפין נתּפעל גערן ון דער רש)דנק)ט ס ז)
זעען :לערל) געשטלטן און קלירן ,חילוקים אין בר)ט און ּוקס ,און לענג
ון וס און הנט; און אין דער צל ון וס־ינגער און ינגער )בי ס ון
דרײַ ביז נײַן( .עטלעכע הבן אױסגעזען מער־)ניקער י בױמברדס קרו%ים,
דערמנט ז) אין בוקעס דער דעמבן .בער ס'זײַנען געען אױך נדערע מינים.
עטלעכע הבן ז) דערמנט אין די קעסטנב)מער :ברױן־הױטיקע ענטן מיט
גרױסע אױסגעשּפר)טע הענט ,און קורצע גרבע יס .עטלעכע הבן ז)
דערמנט אין די שב)מער :הױכע גלײַכע גרױע ענטן מיט יל־בבערדיקטע
הענט און לנגע יס; עטלעכע אין די ידלעס )די העכסטע ענטן( ,און נדערע אין
די בערעזעס ,די יסענס ,און אין די ליּפעס .נר ען די ענטן הבן זיך
צונױגעזמלט רום בױמברדן ,מיט ז)ערע קעּפ  ביסל רנ)גט,
מורמלענדיק מיט ז)ערע ּפמעלעכע מוזיקלישע קולער ,קוקנדיק לנג און טיף
אױף די רעמדע ,דעמלט הבן די הביטס דערזען ,ז ז) זײַנען לע טקע
קרו%יש ,און לע הבן די זעלבע אױגן :ניט לע זױ לט זױ טיף י
בױמברדס אױגן ,נר לע מיט דער זעלבער ּפמעלעכער ,עסטער,
בקלעריקער מינע ,און לע מיטן זעלבן גרינעם צנק.
גלײַך י די די גנצע ח%רותא הט זיך צונױגעקליבן ,שט)ענדיק אין 
בר)טן רינג רום בױמברדן ,הט זיך נגעהױבן  טשיקער און
אומרשטענדלעכער שמועס .די ענטן הבן נגעהױבן מורמלען ּפמעלעך:
ערשטנס הט א)נער מיטגעמורמלט און נך אים  צ)טער ביז ז) בלעקעצן
לע אין א)נעם אין  לנגן ריטעם רױף און רּפ ,ט העכער אױף א)ן זײַט
רינג ,ט אײַנשטילנדיק זיך דרט און דערה)בנדיק זיך צו  גרױסן דונער אױף
דער צ)טער זײַט .כטש ער הט ניט געקענט כּפן צי רשט)ן ק)ן א)נציק
רט – הט ער נגענומען ,ז דס לשון איז ענטיש – איז ּפיּפינען דער קלנג
ּתחילת ז)ער געעלן זיך צוצוהערן דערצו; בער ביסלעכײַז איז ער גערן
)ניקער אײַנהעריק .נך  לנגער ײַלע )ן שום סימן ,ז דס בלעקעצן
רּפמעלעכט זיך( הט ער גענומען קלערן ,י בלד ענטיש איז ז
'אומכּפיק' לשון ,צי ז) הבן ביז איצט דערגר)כט ײַטער ון "גוט מרגן!";
און אױב בױמברד הט געזלט מכן דעם אױסרוף ,יל טעג מע לט
געדרט אױף צו זינגען די לע נעמען" .איך לט עלן יסן י מע זגט 'י'
צי 'נ)ן' אױף ענטיש ",הט ער געקלערט .ער הט געגענעצט.
בױמברד הט אים ּתיּכף במערקט" .הם ,ה  ,הּ ,פיּפין מײַנער!" הט ער
געזגט ,און די לע נדערע ענטן הבן אױגעהערט ז)ער בלעקעצן" .איר זײַט
כט

 כּפיק לק ,הב איך רגעסן; און ס'איז סײַ י סײַ  רמטערנדיקע זך
זיך צוצוהערן צו  שמועס ס איר רשט)ט ניט .איר מעגט שױן רּפקריכן.
איך הב אױסגעזגט אײַערע נעמען דעם ענטרט ,און ז) הבן אײַך געזען ,און
זײַנען מסּכים ,ז איר זײַט ניט ק)ן רקס און ז  נײַע שורה זל מען צושרײַבן
צו די לטע רשימות .מיר הלטן נך ניט ײַטער בער דס איז שױן  גיך
שטיקל רבעט ר ן ענטרט .איר מיט מערין קענען רומשלינדערן אין דער
דלענע ,אױב איר ילט .ס'איז ד  ברונעם מיט גוטן סער ,אױב איר
בדרט דערקיקונג ,דרט ,ײַט אױן צונדיקן ברעג .ס'זײַנען ד נך ר)ד
א)דער דער רט ה)בט זיך באמת ן .איך על קומען זען אײַך ידער ,און אײַך
דערקלערן י עס ג)ט".
ער הט די הביטס נידערגעשטעלט .א)דער ז) זײַנען עקגעגנגען ,הבן
ז) זיך טיף רנ)גט .ט דער אױטו ,ײַזט אױס ,הט ז)ער מוזירט די ענטן,
לױט דעם טן ון ז)ערע מורמלען און דעם צנקען אין די אױגן; בער בלד
הבן ז) זיך צוריקגעקערט אױף ז)ער א)גענעם ּתכלית .מערי און ּפיּפין זײַנען
רױגעקרכן אױף דער סטעשקע ס ירט רײַן ון מער ,%געקוקט דורך דער
עענונג אינעם גרױסן אײַנצם .לנגע ב)מער־בדעקטע שיּפועים זײַנען
רױגעשטיגן ון דער ליּפ ון דער דלענע ,און ײַט הינטער ז) ,איבער די
ידלעס אױן ײַטסטן קם ,הט זיך אױגעהױבן ,שרף און ײַס ,דער שּפיץ
ון  הױכן ברג .אױף דרום ,לינקס ,הבן ז) געקענט זען דעם לד
רּפלן ,עק אין דער גרױער ײַטק)ט .דרט העט ײַט איז געען 
בל)כער גרינער גלנץ ,ס מערי הט געהלטן ר  בליק ון די לכן ון
רהן.
־־־
"איך לט עלן יסןּ :ו איז איסענגרד?" הט ּפיּפין געזגט.
"איך בין רט ניט זיכער ּו מיר זײַנען ",הט מערי געזגט" ,בער ט דער
שּפיץ קער זײַן מעטעדרס ,און אױף יל איך געדענק ליגט דער רינג ון
איסענגרד אין  ש)דעג דער  טין שּפלט בײַם עק בערג .ס'איז מסּתמא
אונטן הינטער ט דעם גרױסן ברגרוקן .ס'זעט אױס ,ז ס'איז ד  רױך צי נעּפל
דרטן ,אױף לינקס ונעם שּפיץ ,י?"
"י איז עס ,איסענגרד?" הט ּפיּפין גערעגט" .איך לט עלן יסן ס
די ענטן קענען טן דערעגן אױף יעדן ל".
ל

"איך אױך ",הט מערי געזגט" .איסענגרד איז עּפעס  רינג ון שט)נער
דער בערגלעך ,מ)ן איך ,מיט  גלײַכן ּפלץ אינע)ניק און ן אינדזל דער
זײַל אין מיטן ,ס מע רוט אים רטנק .סרומן הט  טורעם דרטן .ס'איז
ד  טױער ,אשר מער י א)נער ,אינעם רומרינגלענדיקן מױער ,און איך
מ)ן ,ז  שטרם גיסט דורך אים; ער קומט רױס ון די בערג און שטרמט
ײַטער דורך דעם שטונט ון רהן .ס'דכט זיך ,ז ס'איז ניט דער מין רט ּו
די ענטן זלן זיך רײַנמישן .בער איך הב  מדנע געיל עגן די  ענטן :י
ניט איז מ)ן איך ,ז ז) זײַנען ניט זױ אומשעדלעך און ,כ')ס ס ,קמיש י
ז) זעען אױס .ז) זעען אױס ּפמעלעך ,משונהדיק ,געדולדיקּ ,כמעט טרױעריק;
ונדעסטעגן מ)ן איך ,ז ז) קענען אױגערודערט ערן .אױב זױ ,לט איך
גיכער ניט געען אױף דעם נדערן צד".
"י!" הט ּפיּפין געזגט" .איך )ס ס דו מ)נסט .ז גרױסער חילוק
צישן ן לטער קו זיצנדיק און מעלה־גירהנדיק  רטרכטע ,און 
שטורעמדיקן בוהײַ; און די שינוי קומט ר אשר רּפטעם .איך לט עלן
יסן אױב בױמברד עט ז) אױרודערן .איך בין זיכער ,ז ער עט ּפרּון.
בער דס געעלט ז) ניט .בױמברד הט זיך ל)ן אױגערודערט נעכטן ,און
דערנך הט זיך ידער אײַנגעשטילט".
די הביטס הבן זיך צוריקגעקערט .די קולער ון די ענטן הבן זיך ײַטער
געירט ,רױף און רּפ ,אין ז)ער רזמלונג .די זון איז שױן אױגעגנגען,
גענוג הױך איבערצוקוקן איבערן הױכן אײַנצם :זי הט געינקלט אױף די שּפיצן
ון די בערעזעס און בלײַכט די צונדיקע זײַט דלענע מיט  קילן געלן ליכט.
דרט הבן ז) דערזען  קל)נעם בלנקענדיקן נטן .ז) זײַנען געגנגען ּפזע
דעם קנט ונעם גרױסן של צווסנס ון די נדלב)מער –  רגעניגן דס
געיל ון קילן גרז צישן די ינגער נך  מל ,און דס ניט אײַלן זיך – און
דערנך רּפגעקרכן בײַם ּפליוכענדיקן סער .ז) הבן  ביסל געטרונקען ,
ר)נעם ,קלטן ,שרן טרונק ,און זיך עקגעזעצט אױף  מכיקן שט)ן,
בטרכט די שטיקלעך זון אױן גרז און די שטנס ון די זעגלענדיקע לקנס
ס ליִען איבער איבער דער ּפדלגע ון דער דלענע .דער מורמל ון די
ענטן הט זיך ײַטער געצױגן .עס הט אױסגעזען י ז)ער  רעמדער און
ּפגעלעגענער רט ,ניט ק)ן ט)ל ון ז)ער עלט ,און העט ײַט ון לץ ס
ז) הבן ענס דערלעבט  .גרױסע בענקשט הט ז) רומגענומען נך די
ּפנימער און קולער ון די בל)טערס ,ברט נך רדן 22און סמען ,און נך
סטרײַדערן.23
לא

סוף־ּכל־סוף איז געקומען  ּפױזע אין די ענטן־קולער; און רױקוקנדיק הבן
ז) דערזען בױמברדן צוקומען צו ז) ,מיט  צ)טן ענט בײַ דער זײַט.
"הם ,הּוּום ,ד בין איך נך  מל ",הט בױמברד געזגט" .ערט איר מיד
צי אומגעדולדיק ,המם ,הע? נו ,זײַט מיר מוחל בער איר זלט נך ניט ערן
אומגעדולדיק .מיר הבן שױן רענדיקט די ערשטע סטדיע; בער איך דרף
נך לץ געבן צו רשט)ן די ענינים נך  מל די ס ױנען העט־העט ,ײַט
ון איסענגרד ,און די ס איך הב זיך מיט ז) ניט געקענט טרען רן רט,
און דערנך מוזן מיר בשליסן בײַ זיך ס צו טן .בער דס בשליסן ס צו
טן טוען ענטן גיכער י דס רומרעדן די לע קטן און געשעענישן ס
ג)ען רײַן אין דער החלטה .דך קען מען ניט ּפל)קענען ,ז מיר עלן ד זײַן
נך  לנגע צײַט :עטלעכע טעג ,מסּתמא .איז איך הב אײַך געברכט 
בל)טער .ער הט ן ענטהױז אין דער נענט .ברעגלד ה)סט ער אױף
עליש .ער זגט ,ז ער הט זיך שױן דעצידירט און דרף ניט בלײַבן אינעם
רט .הם ,הם ,ער איז דער נעענצטער צישן אונדז צו  כּפיקן ענט .איר זלט
אױסקומען מיט אים  .גוטן!" בױמברד הט זיך ּפגעקערט און איז עק.
ברעגלד איז געשטנען  ײַלע און ײַערלעך בטרכט די הביטס; און
ז) הבן אים בטרכט ,געלט יסן ען ער עט בײַזן סימנים ון
'כּפיק)ט' .ער איז  הױכער ,און זעט אױס י א)נער ון די ייִנגערע ענטן; ער
הט גלטיקע ,גלנציקע הױט אױף די רעמס און יס; די ליּפן זײַנען רזעע,
און די הר גר־גרין .ער הט זיך געקענט ב)גן און יגן י  שלנקער בױם
אין  ינט .סוף־ּכל־סוף הט ער גערעדט ,איז זײַן קול ,כטש הילכיק ,העכער
און קלרער י בױמברדס.
"ה ,המם ,ח%רה ,למיר ג)ן שּפצירן!" הט ער געזגט" .איך ה)ס
ברעגלד ,דס ה)סט גיכשטרל אױף אײַער לשון .בער ס'איז נר  צונמען,
דאי .ז) רון מיך זױ זינט איך הב געזגט "י" צו ן עלטערן ענט א)דער
ער הט געענדיקט זײַן רגע .אױך טרינק איך גיך ,און ג) רױס בעת נדערע
נעצן נך ז)ערע בערד .קומט מיט מיר!"
ער הט דערלנגט צ) שטלטנע רעמס און געגעבן  לנג־בבערדיקטע
הנט יעדן הביט .דעם גנצן טג הבן ז) געגלט מיט אים אינעם לד,
זינגענדיק און לכנדיק; רן גיכשטרל לכט ט .ער לכט ען די זון קומט
ון הינטן רומעט ון  לקן ,ער לכט ען ז) געגענען ן  בכל צי 
קל :דעמלט הט ער זיך רּפגעלזט און געּפליושקעט די יס און קּפ מיט
לב

סער;  מל לכט ער אױף  קלנג דער  שעּפטשע אין די ב)מער .ען
נר ער דערזעט  יסען שטעלט ער זיך ּפ  ײַלע מיט אױסגעשטרעקטע
הענט ,און זינגט ,און יגט זיך בעת ער זינגט.
ר נכט הט ער ז) געברכט אין זײַן ענטהױז :ניט מער י  מכיקער
שט)ן עקגעל)גט אױף טרף אונטער  גרינעם ברעג .יסענס זײַנען
רומגעקסן אין  רינג רום הױז ,און סער )י אין לע ענטהײַזער( ,
קל רױסבלעזלענדיק ונעם ברעג .ז) הבן גערעדט  ײַלע בשעת ס'ערט
ינצטער אינעם לד .ניט ײַט ון דרטן הט מען געקענט הערן די קולער
ונעם ענטרט רעדן ײַטער; בער איצט הט זיך ז) אױסגעדכט ,ז ז) זײַנען
טיער און )ניקער געלסן ,און ון צײַט צו צײַט ה)בט זיך אױף א)ן גרױס קול
אין  הױכער און רגיכערנדיקער מוזיק ,בעת די לע נדערע שטילן זיך אײַן.
בער לעבן ז) הט ברעגלד גערעדט צרט אױף ז)ער א)גענעם לשון ,שיִער
ניט שעּפטשענדיק; זײַנען ז) געױר גערן ,ז ער געהערט צו הױטקרעס
לק ,און דס לנדּ ,ו ז) הבן געהט געױנט ,איז חרו %גערן .ט דס
הט די הביטס גרינג געגעבן צו רשט)ן זײַן 'כּפיק)ט') ,ניקסטנס ס
ש)ך די רקס.
"ס'זײַנען געען יסענס אין מײַן לנד ",הט ברעגלד געזגט ,שטיל און
טרױעריק" ,יסענס ס הבן געשלגן רצלען ען איך בין נר געען ן
ענטעלע ,לנג לנג צוריק אין דער עלט־שטילק)ט .די עלטסטע זײַנען רז)ט
גערן ון ענטן ז) זלן הנאה טן די ענטרױען; בער יענע הבן אױף ז)
געקוקט און געשמ)כלט און געזגט ,ז ז) )סן ּו ײַסערער ציט און
זעטיקערע רוכט קסן .בער עס זײַנען ניט ק)ן ב)מער ון דער דזיקער
גזע ,דס לק ון דער רױז ,ס זײַנען מיר זױ ש)ן .און די  ב)מער זײַנען
געקסן און געקסן ,ביז יעדנס שטן ערט י  גרינער זל ,און ז)ערע
רױטע יגדעס אין הרבסט זײַנען געען  לסט ,און  ש)נק)ט און  חידוש.
)גל לעגן זיך דרטן צונױליִען .איך הב ליב )גל ,ילו ען ז) ּפלּפלען;
און דער יסען הט גענוג און מער .בער די )גל זײַנען גערן אומרײַנדלעך
און כּפעריש און הבן צעריסן די ב)מער ,און עקגערן די רוכט און זי
ניט געגעסן .דעמלט זײַנען געקומען די רקס מיט העק און רּפגעהקט די
ב)מער מײַנע .איך בין געקומען און ז) גערון בײַ ז)ערע לנגע נעמען ,בער ז)
הבן ניט געצּפלט ,ניט געהערט ,ניט געענטערט; ז) זײַנען געלעגן טױטע.
ר

רנע ,ל סעמיסט  ,ק רנימיריע!
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י סען שנער ,אױ ן ק ּפ זע נ ר׃ ס'ליגט שנ־ַ#ס דער צ#יט!
י סען מַנער ,ט ג ַנער ,ה סטו ד ך געבליט,
דַן ק רע העל ,די בלעטער געל ,דַן קול איז קיל און #ך;
ס'ליגט אױ ן ק ּפ ג לד־רױט צ ּפ ,געטר גן אין דער הך!
י סען טױט ,מער ניט ג לד־רױט ,די ה ר #ערן טרוקן און גרױ;
דַן צ ּפ רשטערט ,דַן קול רשטילט ,אױף אביק ט זױ.
ר רנע ,ל סעמיסט  ,ק רנימיריע!
די הביטס זײַנען נטשלן גערן מיטן קלנג ון ברעגלדס שטילן
זינגען ,ס הט זיך אױסגעדכט י  יללה אין  סך שּפרכן רן אומקום ון
די ב)מער ס ער הט ליב געהט.
מרגן הבן ז) אױך רברכט מיט אים ,בער געבליבן נענט צו זײַן 'הױז'.
מערסטנס זײַנען ז) געזעסן שטילערה)ט אונטערן ּפדך ונעם ברעג; רן דער
ינט איז גערן קעלטער ,און די לקנס נעענטער און גרױער; ס'איז געען
ז)ער )ניק זון ,און ון דער ײַטנס הבן די קולער ון די ענטן נך לץ זיך
אױגעהױבן און רּפגעלן  ,מל הױך און שטרק  ,מל שטיל און
טרױעריק  ,מל רגיכערנדיק זיך  ,מל ּפמעלעך און ײַערלעך י 
קלגליד  .צ)טע נכט איז געקומען און די ענטן בלײַבן נך אין ז)ער
ּפריטן צונױקום אונטער אײַלנדיקע לקנס און אומרויִקע שטערן.
דער דריטער רטג איז געקומען ,טריב און ינטיק .בײַם זונאױגנג הבן
די קולער ון די ענטן זיך אױגעהױבן אין  גרױסן לירעם און דערנך זיך
ידער אײַנגעשטילט .במשך ונעם רימרגן איז דער ינט שטיל גערן און די
לוט שער מיט דעררטונג .די הביטס הבן געקענט זען י ברעגלד הערט
זיך צו רײַנגעטן ,כטש טיף אין דער שמלער דלענע ון זײַן ענטהױז איז ז)
ז)ער שך דער קלנג ונעם רט.
דער נכמיטג איז געקומען ,און די זון ,צוג)ענדיק אױף מער %צו די בערג,
הט צעשיקט לנגע געלע שטרלן צישן די שּפרעס און שּפלטן ון די
לקנסּ .פלוצעם הבן ז) דערהערט ,ז לץ איז גערן ז)ער שטיל; דער
גנצער לד איז געשטנען אין אײַנהעריקער שטילק)ט .דאי ,הבן די
ענטן־קולער זיך ּפגעשטעלט .ס זל דס מ)נען? ברעגלד הט זיך
אױגעשטעלט גלײַך און געשּפנט ,צוריקקוקנדיק אױף צון צו דערנדינגל.
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מיט  טרסק איז דעמלט געקומען  גרױס קלינגענדיק געשר):
ר ־הּוּום־ר ה! די ב)מער הבן געציטערט און זיך געבױגן י  ּפלש לט ז)
געשלגן .ס'איז געען נך  ּפױזע ,און דערנך הט זיך נגעהױבן מיליטערישע
מוזיק י ײַערלעכע ּפױקן ,און איבער די קײַקלענדיקע טקטן און דונערן זײַנען
געקסן קולער ס זינגען הױך און שטרק.
מיר קומען ,מיר קומען מיט ּפױקנקל נג :ט ־רונד רונד רונד ר ם!
די ענטן זײַנען געקומען :לץ נעענטער און העכער הט זיך אױגעהױבן ז)ער
געזנג:
מיר קומען ,מיר קומען מיט ּפױק און ה רן :ט ־רונ רונ רונ ר ם!
ברעגלד הט אױגעהױבן די הביטס און רױסגעשּפנט ון הױז.
־־־
אין גיכן הבן ז) דערזען די מרשירנדיקע ר) דערנענטערן זיך :די ענטן הבן
זיך געיגט מיט גרױסע שּפרײַזן שיּפוע־רּפ צו ז) צו .בױמברד איז געגנגען
ברש ,מיט  וציק נכג)ערס הינטער אים ,צ) אין  שורה ,הלטנדיק דעם
טקט מיט די יס און מיט די הענט אױף די לנקען .בעת ז) הבן זיך
דערנענטערט הט מען געקענט זען דעם בליץ און צנק ון ז)ערע אױגן.
"הּוּום ,הם! ט  קומען מיר מיט  דונער ,ד קומען מיר סוף־ּכל־סוף!" הט
בױמברד רױסגערון ,ז ער הט דערזען ברעגלד מיט די הביטס" .קומט,
טרעט רײַן אין רט! מיר ג)ען .מיר ג)ען ק)ן איסענגרד!"
"ק)ן איסענגרד!" הבן די ענטן געשריגן אױף  סך קולער.
"ק)ן איסענגרד!"
קן איסענג רד! כ טש איסענג רד ז ל זַן רומגערינגלט און
רשּפ רט מיט טירן ון שטנער;
כ טש איסענג רד ז ל זַן שט רק און ה רט ,ק לט #י שטן
און נ קעט #י בנער,
מיר גען ,גען מיר ,גען מיר אױף מלחמה ,ה קן דעם שטן און
ברעכן די טיר;
לה

 #רן שט ם און צַ#ג ברענען איצט ,די הרובע רע#עט –
אױף מלחמה גען מיר!
אין ל נד ון מר קע מיט גורלדיקע טריט און ּפױקנקל נג:
מיר קומען ,קומען מיר;
קן איסענג רד מיט גורל קומען מיר!
מיט גורל קומען מיר ,מיט גורל קומען מיר!
זױ הבן ז) געזונגען בעת ז) הבן מרשירט אױף דרום.
־־־
מיט גלנצנדיקע אױגן איז ברעגלד רײַן אין דער ר) לעבן בױמברדן.
דער לטער ענט הט איצט צוריקגענומען די הביטס און ז) ידער
עקגעזעצט אױף די ּפל)צעס ,און זױ זײַנען ז) גערן שטלץ ברש ון דער
זינגענדיקער רטע מיט קלּפנדיקע הערצער און אױגעהױבענע קעּפ .כטש ז)
הבן זיך שױן געהט געריכט ,ז מיט דער צײַט עט עּפעס געשען ,זײַנען ז)
רגט גערן דערױף י די ענטן הבן זיך געביטן .ס'הט זיך איצט
אױסגעדכט צו זײַן עּפעס זױ ּפלוצעמדיק י  רל)צונג ון סער לנג
צוריקגעהלטן ון  דמבע.
"די ענטן הבן בשלסן בײַ זיך גנץ גיך נך לעמען ,י?" הט ּפיּפין 
זג געטן נך  ײַלע ,ען דס געזנג הט זיך אױף  רגע ּפגעשטעלט ,און
בלױז דער טקט ון הענט און יס הט מען געקענט הערן.
"גיך?" הט בױמברד געזגט" .הּוּום! י ,באמת .גיכער י איך הב זיך
געריכט .כלעבן ,הב איך ז) ניט געזען זױ אױגערודערט שױן ירן לנג .מיר
ענטן הבן ניט ליב ערן אױגערודערט; און מיר ערן ק)ן מל ניט
אױגערודערט סײַדן ס'איז אונדז קלר ,ז מע שטעלט אונדזערע ב)מער און
לעבנס אין גרױסער סּכנה .ט דס איז ניט געשען ד אין לד שױן זינט די
מלחמות ון סורן און די ים־מענטשן .ס'איז די רקס רבעט ,דס הקרדיקע
הקן – ר רום – ילו ן דעם שלעכטן ּתירוץ ון קרמען די ײַערן ,ס הט
אונדז דערב)זערט; און די בגידה ון  שכן ,ס הט געדרט אונדז העלן.
מכשים הבן געדרט בעסער יסן :טקע )סן ז) דך בעסער .ס'איז ניט
ק)ן קללה אױף עליש ,ענטיש ,צי די לשונות ון מענטשן גענוג שלעכט ר ז
בגידה .רּפ מיט סרומנען!"

לו

"איר עט אױף ן אמת צעברעכן די טירן ון איסענגרד?" הט מערי
גערעגט.
"ה ,הם ,נו ,מיר קענען דס טן ,רשט)ט איר! איר )סט ניט ,אשר ,י
שטרק מיר זײַנען .אשר הט איר געהערט ון די טרלן? ז) זײַנען גלדיק
שטרק .בער טרלן זײַנען נר נכגעמכטע בשעענישן ,בשן גערן
ון דעם ײַנד אין דעם גרױסן ינצטערניש  ,חוזק ון ענטן ,י רקס זײַנען 
חוזק ון עלן .מיר זײַנען שטרקער י די טרלן .מיר זײַנען בשן גערן
ון די ב)מער ון דער ערד .מיר קענען שּפלטן שט)נער י די רצלען ון
ב)מער ,נר גיכער ,שטרק גיכער ,אױב נר אונדזערע מוחות זײַנען
אױגעעקט גערן! אױב מע הקט אונדז ניט רּפ צי צעשטערט אונדז ניט
מיט ײַער ,אױרײַס ,דער ּכישוף ,קענען מיר צעשּפלטן איסענגרד אין
סקבקעס און צעברעכן זײַנע מױערן אין רים".
"בער סרומן עט ּפרּון אײַך ּפהלטן ,נ)ן?"
"הם , ,י ,דרבא .איך הב דס ניט רגעסן .כלעבן ,הב איך לנג
געטרכט דערעגן .בער ,רשט)ט איר מיך  ,סך ענטן זײַנען ייִנגער ון מיר,
מיט  סך ב)מער־דורות .ז) זײַנען לע אױגערירט איצט ,מיטן מוח
קנצענטרירט אױף א)ן זך :צעשטערן איסענגרד .בער בלד עלן ז)
נה)בן ידער טרכטן; עלן ז) זיך  ביסל ברויִקן ען מיר נעמען אונדזער
נטטרונק .ז דרשט עלן מיר הבן! בער איצט זלן ז) מרשירן און
זינגען! מיר הבן רט  לנגן עג מיט  סך צײַט ר טרכטן .ס'איז שױן
עּפעס גוטס ס מיר הבן זיך רױסגעלזט".
בױמברד הט ײַטער מרשירט ,געזונגען מיט די נדערע  ײַלע .בער
דערנך הט זיך זײַן קול אײַנגעשטילט אױף  מורמל און דערנך ידער
געשיגןּ .פיּפין הט געקענט זען ,ז זײַן לטער שטערן איז רקרימט און
צעקנ)טשט .סוף־ּכל־סוף הט ער זיך רױגעקוקט און ּפיּפין הט געקענט זען 
טרױעריקן בליק אין זײַנע אױגן ,טרױעריק נר ניט אומגליקלעך .ס'איז געען 
ליכט אין ז) ,זױ י דער גרינער לם לט אײַנגעזונקען טיער אין די
טונקעלע ברונעמס ון זײַן געדנק רײַן.
"רשט)ט זיך ,ס'איז דך  ס%רא ,ח%רים ",הט ער געזגט ּפליע" ,
ס%רא ,ז מיר ג)ען אױף אונדזער א)גענעם גורל :דער לעצטער מרש ון די
ענטן .נר אױב מיר לטן געבליבן אין דער ה)ם און גרנישט ניט געטן ,לט
לז

דער גורל אונדז געונען סײַ י סײַ ,ריִער צי שּפעטער .דער דזיקער געדנק
איז שױן לנג געקסן בײַ אונדז אין הרצן; און דעריבער מרשירן מיר איצט.
ס'איז ניט געען ק)ן כּפיקע החלטה .איצט) ,ניקסטנס ,מעג דער לעצטער
מרש ון די ענטן זײַן ערט  ליד .י ",הט ער געזיצט" ,אשר קענען מיר
העלן די נדערע עלקער א)דער מיר עלן רג)ן .נר איך לט געלט
דערלעבן ביז די לידער עגן די ענטרױען זלן מקוים ערן .ס'לט מיר ז)ער
געעלן צו זען ימברעטיל נך  מל .בער אין דעם ,ח%רים ,טרגן לידער זױ
י ב)מער ז)ער אױּפס נר אין ז)ער א)גענער צײַט און אױף ז)ער א)גענעם
שט)גער :און  מל רעלקן ז) צוריִיִק".
־־־
די ענטן הבן רױסגעשּפנט מיט  שטרקן טעמּפ .ז) זײַנען געהט
רּפגעגנגען אין  לנגן קנ)טש אין דער ערד ס לזט זיך רּפ אױף
דרום; איצט הבן ז) נגעהױבן רױצוקריכן ברג־רױף אױף דעם הױכן
מער%דיקן קם .די עלדער זײַנען ּפגעשטנען און ז) זײַנען געקומען אין
צעשטענע רעדלעך בערעזעס ,און דערנך אױף נקעטע שיּפועים ּו נר  ּפר
ּפגעדרטע ססנעס קסן .די זון איז רגנגען הינטער דעם טונקעלן בערגל
אין רנט .ס'איז נגעקומען דער גרױער רנכט.
ּפיּפין הט זיך אומגעקוקט הינטן .די ענטן הבן זיך געהט רמערט – דער
ס געשעט? דרטן ּו עס זלן ליגן די ינצטערלעכע נקעטע שיּפועים ס
ז) זײַנען געהט ז) ריבערגעגנגען ,הט עס אים געדכט ,ז ער זעט שױן
עלדלעך ב)מער .בער ז) רירן זיך! צי איז מיגלעך ,ז די ב)מער ון נגרן
הבן זיך אױגעכּפט ,און דער לד איז אױגעשטנען ,מרשירט איצט
ריבער איבער די בערגלעך אױף מלחמה? ער הט געריבן די אױגן ,אשר הבן
שלף און שטנס אים ּפגענרט; בער די גרױסע גרױע געשטלטן זײַנען
געגנגען ּכסדרדיק רױס .ס'איז געען  רעש י  ינט אין געדיכטע צײַגן.
די ענטן זײַנען שױן געקומען נענט צום אױבן ון קם ,און הבן אין גנצן
אױגעהערט צו זינגען .די נכט איז נגעקומען ,און ס'איז געען נר שטילק)ט:
גרנישט ניט צום הערן חוץ  שכן ציטער ון דער ערד אונטער די יס ון
די ענטן ,און  שרך  ,שטן ון  שעּפטשע י ון דר)נדיקע בלעטער.
סוף־ּכל־סוף זײַנען ז) געשטנען אױן שּפיץ ,און זיך רּפגעקוקט אין 
ינצטערן גרוב :דעם גרױסן שּפלט בײַם עק בערג :נן קורוניר ,דעם טל ון
סרומנען.

לח

"נכט ליגט איבער איסענגרד ",הט בױמברד געזגט.
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לט

 1הביט" :ס איז  הביט?  ...ז) זײַנען  קל)ן לק ,מער־)ניקער  העלט ונעם ּוקס ון 
מענטש ,און קלענער י די בבערדיקטע שרעטלעך .הביטס הבן ניט ק)ן בערד .ס'איז נר )ניק דער
גר ניט ק)ן ּכישוף אין ז) ,חוץ דעם טגטעגלעכן גע)נטלעכן סרט ,ס העלט ז) צו רשינדן
שטיל און גיך ען גרױסע גרבע לײַט י מיר קומען ן לעּפיש ,טומלדיק י העלנדן ,ס ז) קענען
דערהערן ײַט  מײַל .ז) זײַנען נוטה צו הבן קײַלעכדיקע בײַכער; ז) טוען זיך ן אין העלע רבן )דער
עיקר גרין און געל(; ז) טרגן ניט ק)ן שיך ,ײַל ז)ערע יס ל)ן הבן לעדערנע ּפיטעס און געדיכטע
רעמע ברױנע הר ,י די הר אױן קעּפ )ס זײַנען געקרײַזלטע(; ז) הבן לנגע קלוגע ברױנע
ינגער ,רײַנדלעכע ּפנימער ,און לכן טיע זטיקע געלעכטערס )ברט נך די רמעסן ,ס ז) עסן
צ) מל  טג ,אױב מיגלעך(".
־־ קּפיטל א)נס" ,ן אומגעריכטע ׂשימחה" אין דער ה ביט ון דזש .ר .ר .טלקין
 2נגרן :דער נמען ונעם לד; זעט אױך אונטן אין דער מעׂשה.
 3רק  :מין ב)ז בשעעניש ,רציחהדיק; ז) זײַנען געען זעלנערס אין דער רמ) ונעם שלעכטן צד.
 4מערי און ּפיּפין :בקיצור איז דס  מעׂשה ון גוטס קעגן ב)זס .רד בגינס )בילב בגינס  6קוזין,
זײַן בליבצטער קוזין( מוז צעשטערן דס ינגערל ,ול מיט ב)זער קרט ,א)דער סורן ־־ דער
ב)זסטער מכשף ־־ זל עס קריגן און דערמיט ערן נך ב)זערּ .פיּפין )ּפערעגרין טוק( און מערי
)מעריִדק ברנדיבק( זײַנען צ) ון רדס רײַנד ,ס ג)ען מיט אים אױף זײַן סּכנהדיקן שליחות.
בײַם סוף ון ערשטן בנד זײַנען מערי און ּפיּפין צעש)דט גערן ון די נדערע.
 5טוקסּ :פיּפינס משּפחה.
 6בילב :אינעם בוך דער הביט הט בילב בגינס  ,הביט ,געונען דס ינגערל ,און הט עס
צוריקגעברכט ה)ם.
 7כמרנעלד )  :(Mirkwoodצ)טער לד אין מיטל־ערד )ּו די מעׂשה קומט ר(.
 8לעמבס :עסן ון די עלן ,עּפעס י מן ,ז)ער נערעדיק.
 9ז) זײַנען רכּפט גערן און צעשלגן ון די רקס ,נך  גרױסער שלכט.
 10גנדלף  :גוטער )דער גרעסטער גוטער( מכשף; ער הט געלזט אין גנג רדס נסיעה צו צעשטערן
דס ינגערל.
 11סרומן  :צ)טער מכשף  ,מל  גוטער ,בער שױן  ב)זער גערן.
 12איסענגרד :סרומנס עסטונג.
 13קעלעברן :ן עלף ׂשררה ,ס ז) הבן זיך מיט אים בגעגנט ריִער אין דער מעׂשה.
 14מעטעדרס׃  ברג אין די נעּפלדיקע בערג ,לעבן איסענגרד.

מ

 15נו ,איר דרט ל)ענען די גנצע מעׂשה.
 :The Shire 16דער בצירק ּו עס געינט זיך די הביטס שטעטל ,הביטן.
 17סם גמדזשי  :הביט; ער איז מיטגעגנגען מיט רדן.
 18אוגלוק :דער נירער ון סרומנס רקס.
 19מרדר׃ די עסטונג ון סורן ,דער ׂשונא  ,מכשף ,דער ב)זסטער .דאי יל ער צוריקקריגן ט
דס ינגערל .רד מיט סם ג)ען אין מרדר ּכדי צו צעשטערן דס דזיקע ינגערל.
 :Sloe 20לױט בעלסנס ענציקלּפעדיע " ,שטעקיקער קוסט  ...מיט ײַסע בליִונגען" מיט בלױער רוכט ענלעך צי לױמען.
 :Rowan trees 21אשר אױך "קרעלב)מער" אױף ייִדיש.

 22רד בגינס׃ דער העלד ון דער מעׂשה; זעט הערה .4
 23סטרײַדער׃ א)נער ון דער ח%רשט ון דעם ינגערל  ,בל)טער מיט רדן אױן שליחות צו
צעשטערן דס ינגערל.
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