
  בױמב�רד
  געל��ן �זױ גיך �י דער �ינצטערער און1ה�ביטסמעׂשה זַײנען די ת־בשע

לענג־אױס דעם ברעג �ונעם , ��רּפל�נטערטער ��לד ה�ט דערל�זט
�לץ , אױף מער% און �רױף צו די שיּפועים �ון די בערג, שטר�מענדיקן טַײכל

ביסלעכ�ַײז ה�ט זיך ��רקלענערט ז(ער . ן �רַײ��2נג�רןטי�ער און טי�ער אין 
� מ�דנע . און ז(ער טעמּפ איז גע��רן ּפ�מעלעך, �3רקס די �ר �אמור

 גע��רן צו ��לט�זױ �י די לו�ט , �רומגעכ�ּפט ז( ה�ט גע�יל דיקדערשטיקנ
�טעמעןןצו קנ�ּפ ��ר, שיטער  .  

" ,מיר קענען ניט ג(ן �ַײטער �זױ. "עלט�ּפגעשט 4מעריף־ּכל־סוף ה�ט זיך וס
  ." עס �עלט מיר די לו�ט. "ה�ט ער געס�ּפעט

." איך בין �ּפגעד�רט. " געז�גט4ּפיּפיןה�ט " ,ןעאױף יעדן ��ל ל�מיר טרינק"
�רצל ��ס ה�ט זיך מ �רױ�געקלעטערט אױף � גרױסן בױה�טער �

ה�ט זיך �נגעבױגן און צונױ�גענומען � ביסל , ר�ּפגעשלענגלט אין טַײכל �רַײן�
און ער ה�ט � סך , איז גע�ען קל�ר און ק�לט'ס. ��סער אין די געּכוסטע הענט

ה�ט ; ד�ס ��סער ה�ט ז( דערק�יקט. מערי איז אים נ�כגעג�נגען. ןעגעטרונק
 ז( זַײנעןאױף � �ַײלע ;  אױ�געמונטערט אין ה�רצן�ז עס ה�ט ז(, זיך געד�כט

און זיך ,  �נגעריסענע �יסדינדיק עטונקאַײנ, געזעסן צוז�מען אױ�ן ברעג טַײכל
קוקנדיק אױף די ב(מער ��ס זַײנען געשט�נען שטילערה(ט �רום און �רומ
ן־השמשות י בעןױ גרנעםביז ז( זַײנען ��רש�ּונדן גע��רן אי, ר( אױף ר(, �רום

  . אױף �לע זַײטן

, ה�ט ּפיּפין געז�גט" ?��ר�ירט �ז דו ה�סט אונדז שױן ניט ,נעם �ןאיך "
מיר קענען �(ניקסטנס נ�כג(ן דעם . "�נשּפ�רנדיק זיך אין � גרױסן בױמשט�ם

און ,  ז�ל ניט ה(סןס�דער ��ס ע, ענט��שדי , ג�נג �ון �ט דעם טַײכל
  ." ױסקומען �י מיר זַײנען �רַײן�ר

ה�ט מערי " ,אױב נ�ר אונדזערע �יס ��לטן גע��לט, מיר ��לטן געקענט"
  ." און אױב מיר ��לטן געקענט רעכט �טעמען"; געז�גט

"�ה�ט ּפיּפין " ,נדיק ז(ער �ינצטערלעך און ��רשטיק עּפעסאיז ד�'ס. י
 גרױסן ּפל�ץעם ן דעס איז אינעם �לטן צימער אי�י , דערמ�נט מיר עס. "געז�גט
� ריזיקער גרױסער : ט�קב�ר� בַײם סמי�לס �ַײט ��עק אין די ,5טוקס�ון די 



 ב 

מע . זיך ניט געביטן שױן דורות,  מעבל ה�ט זיך ניט גערירט �ון �רט�ס�ּו ד, ז�ל
בעת ער צוז�מען ,  י�רןה�ט ד�רט גע�ױנט �לע זַײנע�לטער טוק �ז דער , ז�גט

 און עס בלַײבט �זױ –מיטן צימער זַײנען גע��רן עלטער און �ּפגעל�זענער 
�לטער דער , און ער. זינט ער איז געשט�רבן מיט הונדערט י�ר צוריק, עד־היום

�בער . שױן �ַײט אין ע%ר: איז גע�ען מַײן עלטער־עלטער־ז(דע, גער�נטיוס
קוק . ט אין ��רגלַײך מיטן �לטן גע�יל �ון דעם ד�זיקן ��לדד�ס איז ג�רניש

די ! �ר�ּפהענגענדיקע בערד און ��נצעס �ון לישַײ, נ�ר אױף די �לע �(נענדיקע
מערסטע ב(מער זעען אױס �י ה�לב ב�דעקט מיט �ּפגעריסענע אױסגעטריקנטע 

איך קען זיך ניט . אומציכטיק. ןבלעטער ��ס זַײנען ק(ן מ�ל ניט �ר�ּפגע��ל
�איז ט�קע ד� �ענס � ’אױב ס, ��רשטעלן ��ס ��ר � �רילינג �עט זַײן ד

  ." נ�ך �(ניקער � �רילינג־אױ�ר�מען; לינגי�ר

. ה�ט מערי געז�גט" , יעדן ��ל כ�ּפן � מ�ל � קוק �רַײן אױף די זון מוזנ�ר"
 ה�ט אױסגעמ�לט �עגן 6בילב�עך צו דעם ��ס איז ג�ר ניט ענל'ס"

ה�בן ד�רט ,  איז �לץ גע�ען �ינצטער און ש��רץד�רט .7כמ�רנע��לד
און מוראדיק , ד� איז נ�ר �ינצטערלעך. גע�ױנט �ינצטערע ש��רצע ברואים

בלַײבן  ז�לן ד� �ױנען �דער חיות �ז ,מע קען זיך ג�ר ניט ��רשטעלן. ב(מעריש
  ."אױף � �ַײלע

און עס גע�עלט מיר . "ה�ט ּפיּפין געז�גט" ,ה�ביטסק(ן און אױך ניט , נ(ן"
�ס ' �ז ס,� ס%רא. דעם ��לדדורך אױך ג�רנישט ּפרּו�ן דורכצוג(ן � �איז ניט

  " ? ּפר��י�נטאױף��ס ה�בן מיר . צו עסן אױף הונדערט מַײל

מיר זַײנען �נטל��ן מיט ג�רנישט . "ט מערי געז�גטה�" ,נ�ר � קל(ן ביסל"
לעמב�ס�חוץ � ּפ�ר רעזער�ּפעקלעך 

." איבערגעל�זט די �לע �נדערע ז�כן, 8
�ס איז געבליבן �ון די על�ישע לעבלעך דעםז( ה�בן געקוקט אױף�  :

איז 'ן סאו. "מער ניט,  טעגהונגעריקעצעבר�כענע שטיקלעך א�שר אױף �ינף 
אונדז �עט זַײן ק�לט . "ה�ט מערי געז�גט" ,ק(ן אַײנהילונג, ניט� ק(ן ק�לדרע

  ." �ּוהין מיר ז�לן ניט ג(ן,  נ�כטַײהַײנט ב

דער . "ה�ט ּפיּפין געז�גט" ,בעסער ז�לן מיר איצט ב�שליסן �ּוהין, נו"
  ." אינדער�רי טר�גט זיך שױן �ּפ

זיך �ַײטער ב��ַײזט ז( ב�מערקט � געל ליכט ��ס ּפונקט דעמ�לט ה�בן 
שטר�לן זונענשַײן ה�בן � ּפנים ּפלוצעם דורכגעשט�כן דעם : אינעם ��לד

  . ��לדד�ך
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די זון ה�ט געמוזט זיך ב�ה�לטן הינטער � . "ה�ט מערי געז�גט!" סטַײטש"
; צט איז זי �ידער �רױסאון אי, ��לקן בעת מיר זַײנען גע�ען אונטער די ב(מער

איז 'ס. �ניט איז זי אױ�געג�נגען גענוג הױך �ר�ּפצושַײנען דורך עּפעס �ן ע�ענונג
  !"  ל�מיר ג(ן ��רשן–ניט �ַײט 

  ־־־

די ערד . איז גע�ען �ַײטער �י ז( ה�בן געמ(נט' �ז ס,עס ה�ט זיך ב��יזן
�רן �לץ שט(נערדיקערע איז גגעהױבן שט�ציק און� נ�ך �לץ אױ זיךה�ט� .

און ב�לד ה�בן ז( , ד�ס ליכט איז גע��רן בר(טער בשעת ז( זַײנען געג�נגען
�דער דער ש�ר�ער עק �ון � ל�נגן , � בערגלזַײט:  � שט(נ��נטיךדערזען ��ר ז

 ניט ק(ן ב(מער זַײנען אױף אים.  בערגע �ון די �ַײטנדיק זיך��רצל �רױסשטױס
די צ�ַײגלעך . ה�ט די זון געשַײנט העל אױף זַײן שט(נערדיק ּפנים, גע��קסן

גלַײך �י , אױף די ב(מער צו�וסנס ה�בן זיך אױסגעצױגן שטַײף און שטיל
 �ּו �לץ ה�ט �רִיער אױסגעזען �זױ �ּפגעכױמלט  ד�רט.זוכנדיק די ��רעמק(ט

צט מיט רַײכע ברױנען און מיט די גל�טע ה�ט דער ��לד איצט געגל�נ, און גרױ
די ב(מערשט�מען ה�בן געגליט . ש��רץ־גרױען �ון ק�רע �י ּפ�לירטע לעדער

� �רִיִיקער �רילינג �דער � ��רש�ינדנדיקער : מיט � �(כן גרין �י יונג גר�ז
  .בליק אױף �ז� �רילינג איז גע�ען �רום ז(

, א�שר נ�טירלעך: ז גע�ען עּפעס �י � טרעּפאױף דער שט(נ��נט אי
איז '�ַײל ס,  �ונעם שט(ן זיךשּפ�לטןצעגעמ�כט �ון דער צע�עטערונג און 

,  די ב(מערשּפיצן מיטּכמעט אױף א(ן ה(ך, העכער. גע�ען ר�ציק און אומגלַײך
�חוץ � ג�רנישט איז ד�רט ניט גע��קסן . איז גע�ען � גזימס אונטער � סק�לע
און א(ן �לטער ק�רטש �ון � בױם ��ס , ּפ�ר גר�זן און �ילדגר�זן בַײם ר�נד

ער ה�ט אױסגעזען : געבױגענע צ�ַײגןאַײנ געבליבן בלױז צ�(  זַײנען שױן אים�ון
ּפעס � סוקע��טן �לטן מ�ן ��ס איז ד�רט עּכמעט �י ד�ס געשט�לט �ון 

  .ק אינעם מ�רגנליכטגעשט�נען ּפינטלענדי

און � , איצט � שטיקל �רישע לו�ט. "ה�ט מערי געז�גט �ר(דיק!" �רױף"
  !"  קוק �רוםערגוט

אױב די טרעּפ איז . זיך געדר�ּפעט אױ�ן שט(ן, ז( זַײנען �רױ�געקר�כן
ן אי. איז זי גע�ען ��ר גרעסערע �יס און לענגערע �י ז(ערע, גע�ען � געמ�כטע

�י די , ז(ער זשעדנעק(ט ה�בן ז( זיך ניט געחידושט אױ�ן מערק�ערדיקן או�ן
�י , ��רה(לטשױן געה�ט  ה�בן זיך 9קר�צן און �ּונדן �ון ז(ער גע�ענקעניש
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נ�ך � �ַײלע זַײנען ז( �נגעקומען צום ר�נד �ונעם . ז(ער ּכוח איז צוריקגעקומען
, דערנ�ך זַײנען ז( �רױ�געשּפרונגען; ם �לטן ק�רטשגזימס ּכמעט צו�וסנס �ונע

�ּפכ�ּפנדיק דעם �טעם און קוקנדיק ,  צום בערגלנסזיך �רומגעדר(ט מיט די רוק
 �ז ז( זַײנען נ�ר �רַײנגעקומען א�שר � מַײל , ז( געזען ה�בן.אױף מיזרח

. �רג־�ר�ּפ צום ּפל(ן בןדי ב(מערשּפיצן מ�רשיר: דרַײ־�יר אין ��לד �רַײן
ּפיר�לן ש��רצער סזַײנען �רױ�געג�נגען הױכע , נ�ענט צום ר�נד ��לד, ד�רט
  .  צוש�עבנדיק צו ז(צוזיך ��קלענדיק און , רױך

ער קומט נ�ך � מ�ל �ון . "ה�ט מערי געז�גט" ,דער �ינט רוקט זיך איבער"
  ." �ילט זיך קיל ד�'ס. מיזרח

"�איז נ�ר � ' �ז ס,צום ב�דױערן מ(ן איך"; ה�ט ּפיּפין געז�גט" ,י
�ט דער ! ס�ר� ש�ד. און �לץ �עט �ידער �ערן גרױ, ��רג(ִיקער גל�נץ

 מיר זיךּכמעט ה�ט .  דער זוןאױףצױטיקער ��לד ה�ט אױסגעזען �זױ �נדערש 
  ."  מיר גע�עלט �ז דער �רט,געד�כט

ד�ס איז אױסערגע�(נטלעך ! ז(ער �ַײן! ט אַײך דער ��לד גע�על�זּכמעט "
דר(ט זיך �רום און ל�מיך זיך גוט . "ה�ט געז�גט � �רעמד קול" ,אַײךש(ן �ון 

�ז איר ב(דע גע�עלט מיר , ּכמעט ד�כט זיך מיר. רע ּפנימערַײעאַײנקוקן אין א
� גרױסע סוק־געקנעכלטע ה�נט !" רוםדר(ט זיך �. �בער ל�מיר ניט כ�ּפן, ניט

זיך מילדערה(ט �בער , געדר(ט�רומאון ז( , ה�ט געּפ�קט יעדן אױף די ּפל(צעס
  .צ�( גרױסע �רעמס ה�בן ז( דערנ�ך אױ�געהױבן; ניט �נטקעגנצושטעלן

עס ה�ט .  ּפניםך �ז ז( קוקן אױף ז(ער �ן אומגע�(נטלע,ה�בן דערזעןז( 
ה(ך דער אין , געשט�לט, ןּכמעט טר�ליש,  � גרױסן מענטשלעכןגעהערט צו

צי .  ה�לדז �ּכמעט �ן,  ק�ּפןמיט � הױכ, ז(ער קרעּפקע, �(ניקסטנס �ערצן �וס
צי ד�ס איז ,  �נגעט�ן אין שט�ף �י גרינע און גרױע ק�רע געה�טעס ה�ט זיך

,  די �רעמס זַײנען יעדן ��לאױף .איז גע�ען ש�ער צו ז�גן, גע�ען זַײן הױט
נ�ר ב�דעקט מיט � ברױנער , עקנ(טשטעצ  ק(ןניט גע�ען, נ�ענט צום שט�ם

דעם אונטערשטן ט(ל . זיבן �ינגער די גרױסע �יס ה�בן געה�ט צו. גל�טער הױט
ּכמעט �י צ�ַײגלעך בַײ די , קוסטיק, ּפנים ה�ט ב�דעקט � בר(טע גרױע ב�רד

�בער אױף דער רגע ה�בן די ה�ביטס . שיטער און �י מ�ך בַײ די עקן, לען��רצ
ך און עּפ�מעל, די ד�זיקע אױגן ה�בן ז( איבערגעקוקט. ב�מערקט נ�ר די אױגן

דורכגעש�סן מיט , ז( זַײנען גע�ען ברױן.  ז(ער �רַײנדרינגלעך �בער,�ַײערלעך
ן ��ט מ�ל געּפרּו�ט ב�שרַײבן זַײן ערשטן שּפעטער ה�ט ּפיּפי. � גרינעם ליכט

  . רושם �ון ז(



 ה 

איז ד� �ן אומגעהַײערער ברונעם הינטער 'מע ה�ט דערשּפירט גלַײך �י ס"
; יקן טר�כטןדרדּכס, ּפ�מעלעכן,  י�רן און ל�נגןנס �ון�נגע�ילט מיט זּכרו, ז(

�י די זון : יצטיק(ט�בער ז(ער א(בער�ל�ך ה�ט גע�ינקלט מיט דער א
�דער אױף די , שימערירנדיק אױף די אױסנ�(ניקסטע בלעטער �ון � ריזיקן בױם

 מיר גע�ילט  זיךה�ט'נ�ר ס, איך �(ס ניט. קרַײזלעך �ון ז(ער � טי�ער �זערע
�דער בלױז , ל�מיר ז�גן,  של��נדיק–גלַײך �י עּפעס ��ס ��קסט אין דער ערד 

, נדיק �י עּפעס צ�ישן דעם נידעריקסטן ��רצל און העכסטן בל�טזיך שּפיר
און ה�ט ,  ה�ט זיך ּפלוצעם אױ�געכ�ּפט–צ�ישן דער טי�ער ערד און דעם הימל 

דיך ב�טר�כט �זױ ��רזיכטיק און ּפ�מעלעך �י עס ה�ט ב�טר�כט זַײנע א(גענע 
  ." אינע�(ניקסטע ענינים שױן ל�נגע י�רן

.  טי�סטער ��ג�טער קול �י דף� טי, ה�ט געמורמלט ד�ס קול" ,הּוּום, הרום"
 אַײך ��לט�בער אױב איך . איז מַײן ל�זונג' !כ�ּפ ניט'! ט�קע ז(ער מ�דנע"

 ז( זַײנען מיר –געה�ט דערזען א(דער איך ה�ב דערהערט אַײערע קולער 
ר דערמ�נט אין עּפעס ��ס איך קען ז( ה�בן מי; �ױלע קל(נע קולער: גע�עלן

 אַײך געה�ט דערזען א(דער איך ה�ב אַײך ��לט אױב איך –ן עניט געדענק
אַײך געה�לטן ��ר קל(נע , ��לט איך נ�ר געט�ּפטשעט אױף אַײך, דערהערט

. באמת, ז(ער מ�דנע זַײט איר. גע�ונען מַײן טעותאױס שּפעטער ערשטאון , �רקס
  !" ז(ער מ�דנע, און צ�ַײגל��רצל 

��ר .  מער ניט ק(ן מורא געה�ט שױןה�ט, כ�טש נ�ך �לץ ��רג��ט, ּפיּפין
זַײט �זױ . " ניט ק(ן מוראנ�ר, ע שּפ�נונגמ�דנ�ט די אױגן ה�ט ער דערשּפירט � 

  " ?און ��ס זַײט איר? �ער זַײט איר", גט�ה�ט ער געז" ,גוט

די ; � מין גע��רנטק(ט, ער בליק איז �רַײן אין די �לטע אױגן� משונהדיק
; ה�ט געענט�ערט ד�ס קול" ,נו, הרום. "טי�ע ברונעמס זַײנען ב�דעקט גע��רן

�ט � . ענט איז ד�ס ��רט, י�.  מיךט מען�דער �זױ רו�,  איך בין �ן ענט,נו"
 ה(ס איך לױט �נג	רן. ער שט(גער איז�י אַײ, מעגט איר ז�גן, ענט בין איך דער

  ." �עט טױגןבױמב	רד.  לױט �נדערעבױמב	רד, עטלעכע

�ס רו�ט איר זיך �ל(ן? ��ס איז ד�ס. "ה�ט מערי געז�גט" ?ענט�ן "� ?
�ס איז אַײער אמתער נ�מען�? "  

ניט ! גע�עןד�ס ��לט מגלה ! הּוּו. "ה�ט בױמב�רד געענט�ערט!" �רטהּוּו �"
�רעג , איר��ס זַײט .  ל�נדמַײןאיר זַײט אין .  בין דער �רעגעראיךאון . �זױ גיך
 ניט אױף די �לטע שט(ט �ז איר ,ד�כט זיך. קען אַײך ניטדעראיך . איך זיך



 ו 

�בער ד�ס איז . י�רןר־רשימות ��ס איך ה�ב זיך אױסגעלערנט אין די קינדע
! ל�מיך זען. און א�שר זַײנען ד� נַײע רשימות, ַײט צוריקגע�ען שױן � ל�נגע צ

  ? �י איז עס! ל�מיך זען

  ! איצט ד	ס קענטעניש ון די לעבעדיקע ב�שעענישןדערג�ט 
  : די רַ�ע עלקער, ערשטנס רוט 	ן די יר
  ; די עלף־קינדער, די עלטסטע ון �לעמען

  ; הַ�זער זַ�נעדי טונקל זַ�נען , שרעטל דער גרעבער
  ; �לט #י די בערג, ענט דער ערד־געבױרענער

  ; בעל־הבית ון ערד, מענטש דער בׂשר־ודם

  . הם, הם, הם

  , הירש דער שּפרינגעררױט, ביבער דער בױער
  ; #�לד־חזר דער קעמער, בער דער בין־יעגער
  ... ה	ז ה	ט מורא , הונט איז הונגעריק

  . הם, הם

  , 	קס אין ּפ�שע, דער הױכער נעסט	דלער אין 
�לק דער גיכסטער;  דער ב�הערנערטערירשה ,  

  . ... של�נג דער קעלטסטער, ש#�ן דער #ַ�סטער

איז 'ס. רּוּומטי טּוּום טום, רּוּום טום, רּוּום טום? �י איז עס, הם, הּוּום; הם, הּוּום
  !"  ערגעץ ניט איןאיר זיך �רַײן�בער סַײ �י סַײ ּפ�סט . גע�ען � ל�נגע רשימה

און די �לטע , די �לטע רשימותמחוץ �ז �לע מ�ל בלַײבן מיר , ד�כט זיך"
�רט זַײנען מיר . "ה�ט מערי געז�גט" ,מעׂשיות�� שױן � , �רום און �רום,ד

  ."ה�ביטסמיר זַײנען . ל�נגע צַײט

  . ט ּפיּפין געז�גטה�" ?א�שר ז�ל מען צוגעבן � נַײע שורה"

  . די ל	ך־#ױנערס, ה�לב־דער#�קסענע ה	ביטס

)  ��לקעד�ס גרױס(מענטש דעם לעבן , שטעלט אונדז �רַײן צ�ישן די �יר
  ." יז עסאאון �ט 
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ד�ס ��לט . "ה�ט בױמב�רד געז�גט" ,ניט שלעכט, ניט שלעכט! הם"
�ער זשע דען רו�ט . ט און געהעריקרעכ? ה�, איז �ױנט איר אין לעכער. געּפ�סט

על�ן ה�בן געמ�כט די �לע �לטע . ד�ס קלינגט מיר ניט על�יש? ה�ביטסאַײך 
  ."ז( ה�בן ד�ס �נגעהױבן; �ערטער

ה�ט ּפיּפין " ,מיר �ל(ן רו�ן זיך �זױ; ק(נער רו�ט אונדז ניט ה�ביטס"
  . געז�גט

�בער איר ?  ה�ביטסזיך �ל(ןאיר רו�ט ! ניטכ�ּפט ! ג(ט, ג(ט! המם, הּוּום"
ן אַײערע א(גענע ז�גאיר �עט אױס.  �נז�גן �בי �עמען ד�סניט ג(ן ז�לט

  ." אינע�(ניקסטע נעמען אױב איר זַײט ניט �ּפגעהיט

לעולם בין איך � . "ה�ט מערי געז�גט" ,מיר זַײנען ניט �ּפגעהיט דער�עגן"
  ."  רו�ן מיך בלױז מערילַײטרו% 'כ�טש ס, ד�ק בר�נדיב�קמערי�, בר�נדיב�ק

צי ּפיּפ , �בער בּכלל רו�ט מען מיך ּפיּפין, ּפעריגרין טוק, טוקאון איך בין � "
  ." ��ילו

איר גיט . ה�ט בױמב�רד געז�גט" ,זע איך,  ט�קע כ�ּפיקע לַײטזַײטאיר , הם"
זַײנען 'ס. �בער איר ז�לט ניט זַײן גלַײך �זױ ��ן; מיר �ּפ ּכ%וד מיט אַײער צוטרױ

זַײנען ד� ענטן און ז�כענישן ��ס '�דער ס; איר��רשט(ט , ענטן — ד� ענטן און
יך �על אַײך רו�ן מערי א. ז( זעען אױס �י ענטן �בער ענטן זַײנען ז( ממש ניט

רן איך �על אַײך ניט �נז�גן ��.  ש(נע נעמען–איז אַײך גוט 'אױב ס, און ּפיּפין
ה�לב־שּפ�סיקער , � מ�דנער ה�לב־�יסנדיקער." כ�טש ניט איצט,  נ�מעןמַײן

ערשטנס ��לט עס . "מיט � גרינעם צ�נק, בליק איז �רַײנגעקומען אין זַײנע אױגן
ב שױן ז(ער � לעאון איך , מַײן נ�מען ��קסט ּכסדר: געדױערט � ל�נגע צַײט

 מַײן לשון דערצ(לן אמתע אױף. איז מַײן נ�מען �י � מעׂשה; �נגע ל�נגע צַײטל
זי איז � .  �לט־ענטיש ל�מיר ז�גןאױף, נעמען די מעׂשיות �ון ז(ערע בעלי־בּתים

 אױף��דערט זיך ז(ער � ל�נגע צַײט �רױסצוז�גן עּפעס '�בער ס, ש(נע שּפר�ך
 בַײםאיז ּכד�י ��רברענגען �ט די ל�נגע צַײט 'דן סמחמת מיר ש�ַײגן סַײ, איר

  . צוהערןזיך �רױסז�גן און 

אױסזעענדיק ', ד�'און זַײנע אױגן זַײנען גע��רן ז(ער העל און " ,�בער איצט"
?  �לעם דעם��ס טוט איר אין? ��ס טוט זיך ד�", קלענער און ּכמעט ��רשּפיצט

�ון , � סך �ון דעם)  דערשּפירןאון דערשמעקן און(ערן איך קען דערזען און דערה
זַײט מיר . �־ל�לל�־ל�לל�־רומב�־ק�מ�נד�־לינד־	ר־בורומע�ון דעם , דעם
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 �(ס איך ניט ד�ס –ער ז�ך  ד �טד�ס איז � ט(ל �ון מַײן נ�מען ��ר: מוחל
 אױף איר ��ס, ר ז�ך�ט דע,  איר �(סט–  די �רעמדע שּפר�כןאױף��רט 
און טר�כט , �ּו איך שט( און קוק זיך �רום אין � ש(נעם �רימ�רגן,  מירשט(ען

און , און די ��לקנס, און די �ערד, און דעם גר�ז הינטערן ��לד, �עגן דער זון
און �ט די ? 10ג�נד�לף��ס טוט ? ��ס טוט זיך. דער �נט�יקלונג �ון דער �עלט

 אױף � גרױסן �רגל ץה�ט ער געגעבן � טי�ן בורטש �י � דיס�נ�נ" ,םר�רובו –
נַײעס ה�ב ? 12איסענג�רד ד�רט בַײ 11ס�רומ�ן יונגער  דעראון, די �רקס "–

  ." ? איר הערט– �בער ניט צו גיך, איך ליב

"�ן זיך ױב מיר ��לטא��ילו "; ה�ט מערי געז�גט" ,ז(ער � סך טוט זיך ד
�בער . ��לט עס געדױערט שױן � ל�נגע צַײט ד�ס דערצ(לן, געּפרּו�ט אַײלן

ז�לן מיר אַײך דערצ(לן �בי . איר ה�ט בַײ אונדז גע��דערט מיר ז�לן ניט כ�ּפן
אױב מיר �רעגן בַײ אַײך , ��לט איר ה�לטן אונדז ��ר גר�ב? ��ס מיט � מ�ל

און ה�ט איר ? און אױף �עמענס צד איר זַײט, יט אונדז��ס איר �עט ט�ן מ
  " ?געקענט ג�נד�ל�ן

"�דער א(נציקער מכשף ��ס גיט זיך באמת �ּפ מיט : איך קען אים ד�ך, י
  " ?איר קענט אים. "ה�ט בױמב�רד געז�גט" ,ב(מער

"� אונדז ער איז. מיר ה�בן אים געקענט",  געז�גט טרױעריקןה�ט ּפיּפי" ,י
  ." און אונדזער �ירער, גע�ען � גוטער־�רַײנד

ה�ט בױמב�רד " ,אױב �זױ קען איך ענט�ערן אױף אַײערע �נדערע �ר�געס
�ּפט�ן 'ניט �ז איר מ(נט :  אַײךמיט ג�רנישטאיך בין ניט אױסן צו ט�ן . " געז�גט

איך . �ט�ן עּפעס צוז�מעןאױג�ר א�שר קענען מיר . �ן אַײער רשות'  עּפעסאַײך
�בער אַײער דרך און ; איך ג( מַײן א(גענעם דרך. דיםדצ  ק(ן�(ס ניט �ון

  �זױג�נד�ל�ן' �בער איר רעדט �עגן ר.  קערן ג(ן צוז�מען אױף � �ַײלענערמַײ
  ."  גע�ען אין � מעׂשה ��ס איז שױן ��רטיק��לט�י ער 

"�ג(ט , ד�כט זיך, די מעׂשה. " געז�גט טרױעריקןיּפיה�ט ּפ" ,איז אמת'ס, י
  ".�ז ג�נד�לף איז שױן �רױס �ון איר, מוז ז�גן�בער איך , �ַײטער

ה�ט ער זיך ." נו, �ך, הם, הּוּום. "ה�ט בױמב�רד געז�גט!" ג(ט, ג(ט, הּוּו"
�(ס איך ניט , נו, �ך, הּוּום. "קוקנדיק � �ַײלע אױף די ה�ביטס, �ּפגעשטעלט
  !"ג(ט, ג(ט. ��ס צו ז�גן
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�עלן מיר �ַײטער ", ה�ט מערי געז�גט" , הערןנ�ךאױב איר ��לט גע��לט "
�לט איר גע��לט אונדז . �עט געדױערן � ל�נגע �ַײלע'�בער ס. דערצ(לן�

� ? נט זי שַײּכל־זמן דער זון אױף, א�שר קענען מיר זיצן ד� צוז�מען? �ר�ּפל�זן
  ." אין דער ה(ך�ז איר �ערט מיד �ון ה�לטן אונדז , ס%רא

און איך זעץ זיך . איך �ער מיד נ�ר זעלטן. איך בין ניט מיד, נ(ן? מיד, הם"
 ט�קע �ערטדי זון , �בער �ט �. ב(גע�דיק, הם, איך בין ניט ז(ער. ניט ��עק

  " ? איר געז�גט �י ד�ס ה(סטה�טצי  –רל�זן דעם �ל�מיר �. ��ר��לקנט

  . ה�ט מערי ��רגעל(גט" ?טרעּפל? ��ך. "ה�ט ּפיּפין ��רגעל(גט" ?קױּפ"

�זױ , י�. קױּפ. "בױמב�רד ה�ט איבערגעחזרט די �ערטער � ��רקלערטער
 ד� זינד �ט דער  שט(טאיז � כ�ּפיק ��רט ��ר � ז�ך ��ס'ס �בער. איז עס

ל�מיר אים . מילא. רעמט גע��רןויקער ט(ל �ון דער �עלט איז אױסגע�ד�ז
  ." ��רל�זן און ג(ן

  .ה�ט מערי גע�רעגט" ?�ּוהין ז�לן מיר ג(ן"

  . ה�ט בױמב�רד געענט�ערט" ,צו א(נעם �ון מַײנע הַײזער, �ה(ם"

  " ?איז �ַײט'ס"

�בער ��ר ��ס �רט . �ַײטאיר קענט עס א�שר ה�לטן ��ר . איך �(ס ניט"
  "?ד�ס אַײך

" ,מיר ה�בן ��רלױרן ד�ס ג�נצע ה�ב־און־גוטס,  איר ��רשט(ט?�(ס'כ
  ." מיר ה�בן נ�ר � קל(ן שטיקל עסן. "ה�ט מערי געז�גט

"�איך . "ה�ט בױמב�רד געז�גט" , �עגן דעםז�רגןאיר ד�ר�ט זיך ניט ! הם! 
 טרונק ��ס �עט אַײך אױ�היטן גרין און ��קסנדיק � ל�נגער קען אַײך געבן �

קען איך אַײך , געזעגענעןאון ט�מער מיר ב�שליסן זיך צו . ל�נגער צַײט
  !" ל�מיר ג(ן. �ר�ּפזעצן מחוץ מַײן ל�נד �בי �ּו איר �ילט

  ־־־

ון יעדן  אינעם אױסב(ג �םא(נע,  �בער �עסטצ�רטה�לטנדיק די ה�ביטס 
 א(ן גרױסן �וס און דערנ�ך דעם נסה�ט בױמב�רד אױ�געהױבן ערשט, �רעם
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  �וס־�ינגער ה�בןישעדי ��רצל. און ה�ט ז( ב��עגט צום ר�נד ��ך, צ�(טן
ה�ט ער , גע�דיק און �ַײערלעךז�ר, דערנ�ך.  די �עלדזן אין �נגעכ�ּפטזיך

  .ב�דןביז ז( ה�בן דערגר(כט דעם ��לד, עּפל טרצו לעּפ�ר�ּפגעשּפרַײזט �ון טר

 שּפ�נען צ�ישן די ב�ז�כטעּתיּכף ה�ט ער זיך ��עקגעל�זט מיט ל�נגע 
, ק(ן מ�ל ניט �ַײט �ונעם טַײכל, טי�ער אין ��לד �רַײן�לץ , ב(מער

בן אױסגעזען � סך ב(מער ה�.  צו די שיּפועים �ון די בערג ּכסדר�רױ�קריכנדיק
�דער גלַײך ניט �יסנדיק �ון אים �י �ון ��ס ��ר �ן �נדער , �י של��נדיק
און , �בער עטלעכע ה�בן זיך געצ�ּפלט; ��רבַײ ��ס עס ג(ט ּפשוט ב�שע�עניש

געצ(לטע ה�בן אױ�געהױבן ז(ערע צ�ַײגן איבער זַײן ק�ּפ בעת ער ה�ט זיך 
דיק בַײם ג(ן ה�ט ער גערעדט מיט זיך �ל(ן אין � ל�נגן שטענ. דערנענטערט

  .ר�מענדיקן ניגונדלטש

, גע�ען זיכער און ב�ק�עם( איז ז' ס .די ה�ביטס ה�בן געש�יגן � �ַײלע
 טר�כטןב�צו זיך און ז( ה�בן געה�ט � סך ��ס , ז�ל ניט זַײןמ�דנע �י ד�ס 

  .ּפין אַײנגעשטעלט נ�ך � מ�ל צו רעדןסוף־ּכל־סוף ה�ט ּפי. דער�עגן

אַײך עּפעס בַײ מעג איך ", ה�ט ער געז�גט" ,בױמב�רד, איך בעט אַײך"
ער ? אונדז גע��רנט �קעגן אַײער ��לד 13עלעב�רןק��ר ��ס ה�ט ? �רעגן

  ."  אין איםן זיך �ז מיר ז�לן ניט ריזיקירן ��רּפל�נטער,געז�גט�נה�ט אונדז 

און איך . "ה�ט בױמב�רד געברומלט" ?�זױ גערעדטה�ט ער ט�קע , המם"
אױב איר ��לט געג�נגען דעם , עז�גט ּפונקט די זעלבע ז�ךאַײך �נג��לט 

אין די �עלדער �ון זיך  ןריזיקירט ניט ��רּפל�נטער. �נדערן �עג
�בער איצט קירצן ז( דעם ,  על�ן�ט �זױ �לעגן אים רו�ן די! ל	ורעלינד	רינ�ן

א�שר �ערט ער : א�שר זַײנען ז( גערעכט.  רו�ן ז( איםל	טל	רִיען: נ�מען
�זױ איז עס , ל�נד �ונעם ט�ל �ון זינגענדיקן ג�לדד�ס .  ניט ��קסט,ש��כער

�רט � מ�דנע  �בעראיז'ס! נו, נו. בלוםם־חלואיצט איז עס די . � מ�ל, גע�ען ,
 �ז איר זַײט ,איז מיר � חידוש'ס. און ניט יעדער א(נער ז�ל ּפרּו�ן ארַײנקריכן

געשעט �זױ :  �רַײןערשט � גרעסערער חידוש ��ס איר זַײט נ�ר, �רױסגעקומען
  .איז � מ�דנע ל�נד'ס.  מיט �רעמדע שױן � סך י�רןניט

. געקומען צו ש�דן, י�. ש�דןן ד� געקומען צו זַײנעלַײט . און ד� אױך"
ה�ט ער געניגונט " ,ל	ורעלינד	רינ�ן לינדעל	רענד	ר מ�לינ	רעלִי	ן 	רנעמ�לין

. ה�ט ער געז�גט ",מ(ן איך, ז( �ערן ג�נץ הינטערשטעליק ד�רט. "צו זיך �ל(ן
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איז 'סג�לדענעם ��לד איז �י   ניט ערגעץ �ּו מחוץ דעם,ניט �ט ד�ס ל�נד"
�בער.  איז גע�ען יונגקעלעב�רןגע�ען �ען  :  

  , ט	ורעליל	מע�־טומב�לעמ	רנ� טומב�לעט	ורע� ל	מע�נ	ר

איז נ�ך �לץ אמת ד� און '�בער ס, � סך ה�ט זיך געביטן.  ז�גןט �לעגמע�י 
  ." ד�רט

�ס איז אמת. "ה�ט ּפיּפין גע�רעגט" ?��ס מ(נט איר"�?"  

איך �ל(ן ��רשט( . "ה�ט בױמב�רד געענט�ערט" ,די ב(מער און די ענטן"
עטלעכע �ון אונדז . קען איך עס אַײך ניט דערקלערן, ניט �לץ ��ס קומט ��ר

�בער � סך �ערן , שט(געראון גענוג רירע�דיק אין אונדזער , בלַײבן אמתע ענטן
; ��דאי,  ב(מער זַײנען נ�ר ב(מעררו%'ס. מיר ז�גן�ל, ב(מעריש, שלע�עריק

און , עטלעכע זַײנען ג�נץ אױסגעטשוכעט. �בער � סך זַײנען ה�לב־��ך
  .�זױ טוט זיך שטענדיק. ענטיש, נו, �, נו,  �ערןגעצ(לטע

 ב(זע �ז עטלעכע ה�בן ,דער�ּוסט מען זיך, אױב ד�ס געשעט מיט � בױם"
איך ה�ב , נ(ן. ד�ס מ(ן איךניט : (ער ה�לץ צו ט�ן מיט זג�רנישט. הערצער

, שױן ל�נג ��עק, געקענט � ּפ�ר גוטע �לטע �ערבעס �ר�ּפ בַײם טַײך ענט��ש
�בער �זױ שטיל , ממש זיך צעברעקלענדיק, ז( זַײנען גע�ען ג�נץ הױל! � ש�ד

�ן עטלעכע און דערקעגן זַײנען ��ר. און זיס־רעדע�דיק �י � יונגער בל�ט
און ב(ז דורך און , געזונט און שט�רק, ב(מער אין די ט�לן הינטער די בערג

� מ�ל זַײנען גע�ען . ��רשּפר(טן זיך,  אױס�ַײזט זיך, �זעלכע ז�כן. דורך
נ�ך �לץ זַײנען ד� � ּפ�ר ז(ער .  אין ל�נד ד�עטלעכע ז(ער סּכנהדיקע מקומות

  ."�ינצטערע ערטער

  .ה�ט מערי גע�רעגט" ?מ(נט איר,  �ַײט אױף צ�ון�לטער ��לדי דער �"

"��ז עס ליגט נ�ך �לץ , מיר איז קל�ר.  ערגערג�ר�בער , נסעּפעס �זױ, י�, י
און שלעכטע זּכרונס ;  ד�רט אױף צ�וןגרױסן �ינצטערניש� ש�טן �ון דעם 

 טעלכלעך ד� אין ל�נד �ּו ד�ס � ּפוסטעזַײנען ד'�בער ס. ג(ען �ון דור צו דור
. און די ב(מער זַײנען עלטער �ון מיר, �ינצטערניש בלַײבט ביז הַײנט

ק(ן , מיר ל�זן ניט �רַײן ק(ן �רעמדע. ן מיר ��ס מיר קענעןע�ונדעסט�עגן טו
  . ּפ�לעןמיר און ג(ען מיר , לערנעןמיר און מיר שולן און ; ריזיק�לישע
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ניק �ון אונדז (שױן �. מיר �לטע ענטן,  זַײנען ב(מער־ּפ�סטעכערמיר"
; ן מע ז�גט,ש�ף �ערן �י ּפ�סטעכער און ּפ�סטעכער �י ש�ף. בלַײבן איצט

איז גיכער און 'ס. און ב(דע בלַײבן ניט ל�נג אױף דער �עלט, �בער ּפ�מעלעך
�רן . ען אױף דור־דורותאון ז( ג(ען צוז�מ, ב(מער און ענטן צ�ישן נעענטער�

ניקער אין זיך �ל(ן �י (ערעסירן זיך �טז( אינ:  על�ןענלעכער צוענטן זַײנען 
נישן �ון ע�נדערע ב�שע�אין ��רשט(ן שן און ז( זַײנען �עִיקער טמענ

 �י ערבַײטע�דיק,  מענטשןענלעכער צוצוריק גערעדט זַײנען ענטן . אינע�(ניק
�דער בעסער �י .  ז�גן�זױ צו, נצונעמען די דרױסנדיקע ��רבן �און גיכער, על�ן

  .�ַײל ז( זַײנען �עסטער און ל(גן מוח צו צו ז�כן לענגער, ב(דע

און נ�ר עּפעס , ּפונקט �י ב(מער  אױסאיצטען עעטלעכע �ון מַײנע קרו%ים ז"
�בער עטלעכע . און ז( רעדן נ�ר אין שעּפטשן; ז(ער גרױס �עט ז( אױ�רודערן

די על�ן . און � סך קענען רעדן מיט מיר, �ון מַײנע ב(מער זַײנען א%רים־ב(גיק
ז( געלערנט , ז( ה�בן די ב(מער אױ�גע�עקט; ��דאי, ה�בן ד�ס �נגעהױבן

ּתמיד ה�בן ז( גע��לט רעדן .  צו ��רשט(ן ז(ער ב(מער־לשון�נגעהױבן, רעדן
�בער דעמ�לט איז �נגעקומען ד�ס גרױסע . �לטע על�ן�ט די , מיט �לצדינג
און ז( ה�בן זיך איבערגעקליבן איבערן ים �דער �נטל��ן אין , �ינצטערניש
געזונגען לידער �עגן די טעג ��ס ז( �עלן ק(ן מ�ל , זיך ב�ה�לטן, �ַײטע ט�לן

�ון , גע�ען נ�ר א(ן ��לד� מ�ל איז , י�, י�. ק(ן מ�ל ניט. קומעןצוריקניט 
  .מיזרח־עקד� איז גע�ען נ�ר דער �ט און , ל!נה־בערגד�נען ביז צו די 

 � ן� מ�ל ה�ב איך געקענט ג(ן און זינגע! ד�ס זַײנען גע�ען די בר(טע טעג"
ג�נצן ט�ג און הערן נ�ר ד�ס �ידערקול �ון מַײן א(גענעם קול אין די הױלע 

נ�ר , עןִידי �עלדער זַײנען גע�ען �י די �עלדער �ון ל�טל�ר. לעךעבערג
איך �לעג ! און �י די לו�ט ה�ט געשמעקט. יִינגער, שט�רקער, געדיכטער

  ." ��רברענגען � ג�נצע ��ך נ�ר �טעמען

מיט קױם � , שּפרַײזנדיק שטילערה(ט, בױמב�רד איז �נטש�יגן גע��רן
און ד�ס , ה�ט ער �נגעהױבן ניגונען נ�ך � מ�ל.  גרױסע �יסזַײנעקל�נג �ון 

 ,אַײנגעזעןביסלעכ�ַײז ה�בן די ה�ביטס . ניגעלע איז גע��רן � מורמלדיק געז�נג
  :ער צו ז(ד�ס זינגט �ז 

ון ט�ס�רינ�ן בין איך �רומגעג�נגען רילינגצַ�טט	לעקעסאין די #ערבע־  .  
  ! ד און ריח ון רילינג אין נ�נט�ס�רי	ןד	ס ביל! 	

  . איז גוט' �ז ס,און איך ה	ב געז	גט
  .  	סירִי�נדןאיך ה	ב גע#�נדערט זומערצַ�ט אין די קנוּפבױם־#עלדער ו
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	 !  !  	סירוןד	ס ליכט און די מוזיק זומערצַ�ט לעבן די זיבן טַ�כן 
  . ד	ס בעסטעאיז ' �ז ס,און איך ה	ב געמ�נט

  . צו די בוקעס ון נעלד	רעט בין איך געקומען ה�רבסטצַ�ט
  ד	ס ג	לד און ד	ס רױט און די זיצן ון בלעטער ה�רבסטצַ�ט אין ! 	

  ! ט	ור־נ�־נעלד	ר
  .  מַ�ן גלוסטיאיז גע#ען מער #'ס

  עקר	כן צו די ס	סנעס אױן הױכל�נד ון ד	רט	נִי	ן בין איך �רױג
  #ינטערצַ�ט 

  #ַ�גן ון #ינטער צ#�רצע ש און די �טדער #ינט און די #ַ�סק! 	
  ! אױן 	ר	ד־נ�־ט	ן

  . מַ�ן קול איז �רױגעלױגן און געזונגען אין הימל
  , #�ליעכאון איצט ליגן די �לע לענדער אונטער דער 

  , אין �לד�ל	מע, אין ט	ורעמ	רנ�, און איך ג� אין �מב�ר	נ�
�נג	רןנעם ל�נד וןאי, אין מַ�ן א�גענעם ל�נד  ,  

  , #ּו די #	רצלען זַ�נען ל�נג
  און די י	רן ליגן געדיכטער #י די בלעטער 

  . אין ט	ורעמ	רנ�ל	מע

און , און �ַײטער געשּפ�נט שטילערה(טגעענדיקט ד�ס זינגען ער ה�ט 
  . איז ניט� ק(ן ּפיּפס,  �י �ַײט �ן אױער ז�ל ניט הערן,אומעטום אינעם ��לד

  ־־־

 �רום די �רומגע�ל�כטןדי זון איז ��רג�נגען און דער ��רנ�כט ה�ט זיך 
  זיךט ה(ב �י עס,סוף־ּכל־סוף ה�בן די ה�ביטס דערזען. שט�מען �ון די ב(מער

ז( זַײנען �נגעקומען צו�וסנס : �נד� שט�ציק טונקל ל,  �ינצטערלעך ��ר ז(ףאױ
, ב�רג־�ר�ּפ. 14מעטעדר�סאון צו די גרינע ��רצלען �ון הױכן , �ון די בערג

איז דער יונגער ענט��ש ,  הױך אױבן ��סשּפרינגענדיק �ון זַײנע ק��לן
 טַײכל אױף רעכטס �ון.  �ר�ּפ צו ז( �ון טרעּפל צו טרעּפל�ר�ּפגעל��ן טומלדיק

. ותשאיצט אינעם בין־השמגרױ , ב�דעקט מיט גר�ז, איז גע�ען � ל�נגע שיּפוע
; איז גע�ען ��ן אונטערן הימל' ד�רט ניט גע��קסן און סזַײנעןק(ן ב(מער 

  .טנס�זערעס �ון שטערן ה�בן שױן געשַײנט צ�ישן ��לקן־ב�ר

 נדיקקױם ��רּפ�מעלעכ, וע שיּפםבױמב�רד ה�ט �רױ�געשּפרַײזט �רױף דע
צ�( גרױסע .  � בר(טע ע�ענונגזיךּפלוצעם ה�בן די ה�ביטס דערזען ��ר . זיך

; �י לעבעדיקע סטױּפן, א(נער אױף יעדער זַײט, עשט�נען גד�רטזַײנען ב(מער 
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�חוץ ז(ערע געקר(צטע און , איז ניט גע�ען ק(ן טױער'�בער ס
בעת דער �לטער ענט ה�ט זיך דערנענטערט ה�בן די . דורכגע�ל�כטענע צ�ַײגן

און די �לע בלעטער ה�בן געציטערט און , ב(מער אױ�געהױבן די צ�ַײגן
און די בלעטער זַײנען גע�ען , ��רן ז( זַײנען גע�ען נ�דלב(מער. געש�רכט

יז גע�ען הינטער ז( א.  אינעם ��רנ�כטטגל�נצה�בן גע  און,טונקל און ּפ�לירט
 דיל �ון ��לט געה�ט אױסגעגר�בן דעםגלַײך �י מע , � בר(טער גלַײכער ּפל�ץ

 זַײנען די מױערן געג�נגען זַײטןאױף ב(דע . � גרױסן ז�ל אין דער קױּפ־זַײט
און ּפ�זע ,  �דער מער אין דער ה(ךביז ז( זַײנען גע�ען �ו�ציק �וס, ב�רג־�רױף

ר( ב(מער ��ס ה�בן זיך אױך ��רגרעסערט אין  שט�נען �יעדן מױער איז גע
  . �רַײןןה(ך בעת ז( דע�יליר

 צו�וסנס ה�ט נ�ר, בַײם �ַײטן עק איז דער �עלדזנ��ל גע�ען ז(ער שט�ציק
 מיט �ן �לקער ן אױסגעגר�בן און געמ�כט � ּפל�טשיקגעה�ט  איםמען

�חוץ די צ�ַײגן �ון די , ער ד�ך אױ�ן ז�לדער א(נציק: אױסגעבױגענעם ד�ך
ל�זנדיק איבער, ב�דן אינע�(ניק ��רש�טנט דעם ג�נצן  ז( ה�בןב(מער ��ס

ע ריטשקע איז �נטל��ן �ון די נ� קל(. נ�ר � בר(טן ��ענעם שטעג אין מיטן
נדיק ע�לן קלינגל�ר�ּפגע�, ��רל�זנדיק ד�ס ��סער גו�א, ק��לן אױבן און

�י � , גיסנדיק אין זילבערנע טר�ּפנס זיך צע,דער שט�ציקער ��נטאױף �ר�ּפ 
ד�ס ��סער ה�ט זיך �ידער . �לקער ם�ַײנער �ירה�נג ��רן אױסגעבױגענע

, צונױ�געקליבן אין � שט(נערנעם ב�ס(ן אין דער ּפ�דל�גע צ�ישן די ב(מער
�מט לענג־אױס דעם ��ענעם שטעג ריך אױסגעג�סן און געשטאון �ון ד�רטן ז

  . דורכן ��לדאױ�ן �עג אינעם ענט��ש געג�סן �ידער �רַײנזיך   און,�רױס

  ־־־

 .�ַײגן זַײן ל�נג שאיבעררַײסנדיק, טג ה�ט בױמב�רד געז�"! איז עסד�! הם"
 ד�ס �בער ��ס, �נעןאיך ה�ב אַײך געבר�כט א�שר זיבעציק טױזנט ענט־שּפ"

סַײ �י סַײ זַײנען . ד�ס �(ס איך ניט,  אין דער מ�ס �ון אַײער ל�נד�ן ב�טרעז�ל
ט(ל �ונעם נ�מען קער זַײן  � .רג�לעצטן בעם ן דן �ועמיר נ�ענט צו די ��רצל

עס גע�עלט . וןש אַײער לאױף אױב מען ��לט אים איבערגעזעצט �עלינגה�ל
ער ה�ט ז( ��עקגעזעצט אױ�ן גר�ז צ�ישן ."  ד� �עלן מיר איבערנעכטיקן.מיר

די . ױגןבאון ז( זַײנען נ�ך אים נ�כגעג�נגען צום גרױסן , די ר(ען ב(מער
  נ�ר,בעת ער ג(ט ב(גן זיך קױם עןִי �ז זַײנע קנ,דערזעןה�ביטס ה�בן איצט 

 די נסערשט זעצט ער אױף דער ערד. �ן אין � גרױסן שּפצעע�ענען זיךזַײנע �יס 
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��ר די , )און ז( זַײנען גע�ען ט�קע גרױס און ז(ער בר(ט(�ינגער ס־גרױסע �ו
  .�יס�ון די ט(לן  �נדערע

 ��סער� רגע איז בױמב�רד געשט�נען אינעם רעגן �ונעם ��לנדיקן ק��ל
� . כט און איז �רַײנגעג�נגעןה�ט ער זיך דערנ�ך צעל�; און טיף אַײנגע�טעמט

הינטן אין . גרױסער שט(נערנער טיש איז ד�רט געשט�נען �בער ניט ק(ן שטולן
בױמב�רד ה�ט אױ�געהױבן צ�( .  איז שױן גע�ען ג�נץ טונקל�לקער םדע

 �ז ז( זַײנען ,ה�ט זיך געד�כט'ס. ז( ��עקגעל(גט אױ�ן טיש, גרױסע ּכלים
 ז( און ּתיּכף ה�בן ר ער ה�ט געה�לטן די הענט איבענ�ר; ט ��סער�נגע�ילט מי

דער צ�(טער מיט � , א(נער מיט � ג�לדענעם ליכט, ז( �נגעהױבן צו גלִיען
 םאון ד�ס געמיש �ון די צ�( ליכט ה�ט ב�לױכטן דע; רַײכן גרינעם ליכט

 . ד�ך �ון יונגע בלעטערגלַײך �י די זומער זון ה�ט געשַײנט דורך �, �לקער
 �ז די ב(מער אינעם הױף ה�בן אױך ,קוקנדיק צוריק ה�בן די ה�ביטס געזען

 ביז יעדער בל�ט שט�רקערצוערשט ש��ך �בער ּכסדרדיק , �נגעהױבן צו גלִיען
עטלעכע רױט �י , עטלעכע ג�לד,  עטלעכע גרין:ה�ט געה�ט � ר�נד �ון ליכט

 די ב(מער אױסגעזען �י זַײלן גע�ורעמט �ון מעׂשה ה�בן־עתשב; קוּפער
  .לַײכטנדיקן שט(ן

איר זַײט . "ה�ט בױמב�רד געז�גט" ,איצט קענען מיר �ַײטער רעדן, נו, נו"
ער איז געג�נגען !" טרינקט ד�ס. א�שר זַײט איר אױך מיד. מ(ן איך, ד�רשטיק
 �ז עטלעכע הױכע שט(נערנע ,רזען און דעמ�לט ה�בן ז( דע�לקער ןהינטן אי
ער ה�ט צוגענומען א(נעם �ון די דעקן . מיט ש�ערע דעקן, שט(ען ד�רטסלױעס 

 א(נע ז(ער, און דערמיט �נגע�ילט דרַײ שיסלען קענדל און אַײנגעטונקט � גרױס
  . און צ�( קלענערע,  גרױסע�

, זַײנען ניט� ק(ן זיצערטער'און ס", ה�ט ער געז�גט" , ענטהױזן�ט ד� איז �"
ה�ט , אױ�ה(בנדיק די ה�ביטס." �בער איר קענט זיצן אױ�ן טיש. זַײט מיר מוחל

, זעקס �וס אין דער ה(ך, ער ז( ��עקגעזעצט אױ�ן גרױסן שט(נערנעם טע�עלע
  .  די �יס און זוּפנדיק מיטב�מבלענדיק, ז( געזעסןזַײנען און ד�רט 

�ס  דעםבאמת ז(ער ענלעך אין טעם צו, ע�ען �י ��סערדער טרונק איז ג� 
איז גע�ען '�בער ס, ן �ונעם ענט��ש בַײם ברעג ��לדעז( ה�בן געה�ט געטרונק

איז 'ס: ��ס ז( ה�בן ניט געקענט ב�שרַײבןטעם עּפעס � שמוכט �דער מיט 
טן ��לד נעם ריח �ון � �ַײאיה�ט ז( דערמ�נט 'סגע�ען ש��ך �בער 
 �ונעם �ירקונגדי .  �ַײטנס אױף � קיל �ינטל בַײ נ�כט דערצוגעטר�גן צו ז( �ון

אױ�געהױבן ּכסדרדיק דורך די �לע , �ינגערס־טרונק ה�ט זיך �נגעהױבן אין די �ו
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ּפונקט ביז צו , נדיק דערק�יקונג און ענערגיע אין זַײן לױף �רױףעברענג, א%רים
 שט(ען �ז די ה�ר אױף די קעּפ ,באמת ה�בן די ה�ביטס דער�ילט. ןדי ה�רשּפיצ

�ס ש(ך בױמב�רדן. ��כנדיק און קרַײזלענדיק און ��קסנדיק, ףט�קע אױ� ,
און דערנ�ך , דן די �יס אינעם ב�ס(ן הינטערן בױגן�ה�ט ער ערשטנס �ּפגעב

די ה�ביטס . ּפ�מעלעכן טרונק, ן� ל�נג, טרונק זַײן שיסל אין א(ן אױסגעל(דיקט
  . אױ�הערן טרינקען �ז ער �עט ק(ן מ�ל ניט ,ה�בן געמ(נט

ה�ט ער " , �ה– �ה. "ט די שיסלל(גסוף־ּכל־סוף ה�ט ער �ידער ��עקגע
איר קענט זיך ��עקזעצן . איצט קענען מיר גרינגער רעדן, הּוּום, הם. "�ּפגעזי�צט

�ז דער , ד�ס �עט ��רמַײדן; און איך �על זיך ��עקל(גן, אױף דער ּפ�דל�גע
  ." איך ז�ל ניט �נטשל��ן �ערן, טרונק ז�ל זיך אױ�ה(בן אין ק�ּפ

  ־־־

,  איז געשט�נען � גרױסע בעט אױף נידעריקע �יס�לקער נעםרעכטס איאױף 
קנט גר�ז און טיף ב�דעקט אין געטרי, ה(ךאין דער ניט מער �י � ּפ�ר �וס 

דעם געלעגער ױף אבױמב�רד ה�ט זיך ּפ�מעלעך �ר�ּפגעל�זט . ן�עדערגר�ז
  איןביז ער ה�ט זיך, ) מיטדער אין  זיךמיט נ�ר דעם קנ�ּפסטן סימן �ון ב(גן(

�ּו , קוקנדיק אױף דער סטעליע, מיט די �רעמס הינטערן ק�ּפ,  אױסגעצױגןצןג�נ
מערי און ּפיּפין .  דער זוןאױף�ון בלעטער דער ציטער �י , קטליכט ה�בן געצ�נ

  . זַײנען געזעסן לעבן אים אױף קישנס �ון גר�ז

ה�ט בױמב�רד !" איצט דערצ(לט מיר אַײער מעׂשה און אַײלט זיך ניט"
  .געז�גט

 �ון ���נטורעסדי ה�ביטס ה�בן �נגעהױבן דערצ(לן די מעׂשה �ון ז(ערע 
, ה�בן ז( ניט גערעדט אין ק(ן קל�רן סדר. ה�ביט�ן( זַײנען ��עק �ון זינט ז

יבערגעשל�גן און בױמב�רד ה�ט ��ט �ּפגעשטעלט ּכסדר א�ַײל ז( ה�בן זיך 
 ז�ך �דער ר � �רִיערדיקערצוריקגעקערט צו א(נע, דעם רעדנער

ז( ה�בן . עשעענישןיבערגעהיּפערט ��רױס �רעגנדיק �עגן שּפעטערדיקע גא
און אים ג�ר ניט דערקלערט , �ינגערללחלוטין ג�רנישט ניט געז�גט �עגן דעם 

און ער ; הין ז( זַײנען געג�נגעןּו��ר ��ס ז( ה�בן זיך ��עקגעל�זט �דער �
  .ה�ט ניט ��רל�נגט ק(ן סיבות

, ש��רצע רַײטערס אין די: ער ה�ט זיך ג��לדיק אינטערעסירט אין �לצדינג
אין די , ט�ם ב�מב�דיל און �לטן ��לדאין דעם , רי�ענדעל און עלר�נדאין 
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ער ה�ט ז( . 15ג�ל�דרִיעלען און ִיאון אין ל�טל�ר, ש�כטעס �ון מ�רִיע
ּפונקט דעמ�לט . בער� �ידער און  געגנט און איר16שַײער  ב�שרַײבן דיגעה(סן

ק(ן ענטן ד�רט , הם, ק(ן מ�ל ניטדען  זעטאיר . "עס מ�דנעסעּפה�ט ער געז�גט 
  ."ז�גןבעסער  איך ז�ל ענט�רױעןניט ענטן נ�ר , נו. "ה�ט ער גע�רעגט" ?�רום

  "? ענלעך צו אַײךעּפעסזַײנען ז( . "ה�ט ּפיּפין געז�גט" ?ױעןֿרענטפ"

"�ה�ט בױמב�רד געז�גט " ,אױף �ן אמת �(ס איך ניט איצט:  נ(ן,איז, הם, י
  ."איז ה�ב איך גע��לט �יסן, �בער אַײער ל�נד ��לט ז( גע�עלן. "��רטר�כט

��ס ה�ט ד ה�ט זיך �בער סּפעציעל ��ראינטערעירט אין �לצדינג רבױמב�
די . טוט זיך מיט ס�רומ�נען'סאון נ�ך מער אין ��ס ;  ג�נד�ל�ןצו ט�ן מיט

:  ד�ך ז(ער �(ניק �עגן ז(�(סן ז(  ��ס חרטה געה�ט שט�רק ה�בןה�ביטס
 �עגן דעם ��ס ג�נד�לף ה�ט 17ס�מעןנץ אומקל�רן ב�ריכט �ון �נ�ר � ג

 מיט 18אוגלוק�ז , �בער ז( זַײנען גע�ען קל�ר על־ּכל־ּפנים. ר�טדעם דערצ(לט 
און ה�בן גערעדט �ון ס�רומ�נען �י , זַײנע ח(לות זַײנען געקומען �ון איסענג�רד

  .ז(ער שעף

�ען ז(ער געשיכטע ה�ט זיך , ה�ט בױמב�רד געז�גט!" הּוּום, הם"
ט ביז צו דער של�כט צ�ישן די �רקס און די גע��גלעדר(ט און צסוף־ּכל־סוף 

יר ניט איר ה�ט מ.  � בינטל נַײעס באמתד�ס איז! גוט, נו. "רַײטערס �ון ר�ה�ן
  �ז איר טוט,ק�סאין �בער איך בין ניט . �לץ�ַײט ניט , כלעבן, דערצ(לט �לץ

עּפעס ז(ער . ן�טעס  ג�נד�לף ��לט גע��לט איר ז�לט ד�ס �לץ ּפונקט �י
� א�שר  זיךאון ��ס ד�ס איז �על איך, ד�ס קען איך זען, גרױס טוט זיך ד

בַײ ��רצל און צ�ַײגל איז ד�ס ד�ך � .  � ב(זערצי, צַײט אין � גוטער דער�יסן
 שּפר�צט �רױף � קל(ן ��לק ��ס שט(ט ניט אױף די �לטע  עס: עסקרמ�דנע

 י��ען זיך נ�ך � מ�ל ז( צו נַײן רַײטערסדי ��רגעסענע ! רשימות און זעט נ�ר
ון ג�ל�דרִיעל נעמט ז( א, און ג�נד�לף �ירט ז( אױף � גרױסער נסיעה, י�גן

און �רקס י�גן ז( נ�ך דורך די �לע מַײלן �ון , ק�ר�ס ג�ל�ד�ן�רַײן אין 
 �ז ז( זַײנען געּפ�קט גע��רן אין � גרױסן ,באמת ד�כט זיך: �ילדערל�נד

  !"  אים בַײקומען�עלן �ז ז( ,איך ה�ף. שטורעם

  .ט מערי גע�רעגטה�" ?און ��ס איז מיט אַײך �ל(ן"

ה�ט " ,גרױסע מלחמותט ניט צו ט�ן מיט די שאיך ה�ב ג�רני, הם, הּוּום"
דער עסק �ון . �ט ד�ס איז די דאגה �ון על�ן און מענטשן"; בױמב�רד געז�גט
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איך ה�ב ניט ליב . מכש�ים זַײנען שטענדיק ��רנומען מיט דער צוקונ�ט: מכש�ים
�ַײל , צדאיך בין ניט אין ג�נצן אױף ק(נעמס .  דער צוקונ�טז�רגן זיך �עגן

ק(נער גיט זיך : אױב איר ��רשט(ט מיך, צדק(נער איז ניט אין ג�נצן אױף מַײן 
��ילו ניט די על�ן הַײנט צו ,  ז(גיב זיך �ּפ מיטניט �ּפ מיט די �עלדער �י איך 

זַײנען גע�ען די 'ס: ן �י �ון �נדערע ה�לט איך מער �ון על��ונדעסט�עגן. ט�ג
�ס איז גע�ען , ע%רעל�ן ��ס ה�בן אױסגעה(לט אונדזער שטומק(ט �ַײט אין �

כ�טש אונדזערע דרכים ה�בן זיך ,  ניט ��רגעסןט�ר� גרױסע מּתנה ��ס מע 
, ��דאי,  זַײנען ��ר�ן עטלעכע ז�כענישן עסאון.  �ון דעמ�לט �ןטצעש(ד

�ט די : בין איך לחלוטין �נטקעגן ז(;  צדמַײן�עמענס צד איז ג�ר ניט – 
�ט די �רקס מיט ) " � טי�ן בורטש עקלגעבןה�ט ער נ�ך � מ�ל גע" (בור�רום

  .ע �ירערסערז(

 נ�ר, איך �לעג זַײן אומרוִיק �ען דער ש�טן איז געלעגן אױף כמ�רנע��לד"
ה�ב איך זיך ניט געדאגהט אױף � , 19מ�רד�רוקט ק(ן �ען ער ה�ט זיך גער

�ז דער �ינט קערט , �בער ד�כט זיך. �ון ד�נעןמ�רד�ר איז שױן �ַײט : �ַײלע
. און ד�ס ��ר�עלקן �ון די �לע �עלדער קומט א�שר נ�ענט, זיך אױף מיזרח

מוז : צוה�לטן �ז� שטורעםאיז ניט� ג�רנישט ��ס �ן �לטער ענט קען ט�ן אַײנ'ס
  .  צעשּפ�לטן זיך�דערער אים אױסה�לטן 

מוז . אים קען איך ניט ��רקוקן: ס�רומ�ן איז � שכן! ג�ר�בער ס�רומ�ן "
ה�ב איך ��ט גע��לט �יסן לעצטנס ��ס איך ז�ל ט�ן . מ(ן איך, איך עּפעס ט�ן

  ." �עגן ס�רומ�נען

�(סט איר עּפעס �עגן זַײן . "ה�ט ּפיּפין גע�רעגט" ?מ�ן�ער איז ס�רו"
  "?געשיכטע

מער �י ד�ס קען איך . "ה�ט בױמב�רד געענט�ערט" ,ס�רומ�ן איז � מכשף"
ז( ה�בן זיך ערשט ב��יזן נ�ך . איך �(ס ניט די געשיכטע �ון מכש�ים. ניט ז�גן
אױב ז( זַײנען געקומען ; יבערן יםאון  זַײנען געקומען �גרױסע שי�ן די ידעם �

ן ה�ט מען געה�לטן ��ר � נעס�רומ�. ד�ס �(ס איך ��רט ניט ,מיט די שי�ן
ער ה�ט �ּפגעל�זט ד�ס �רומ��נדערן און ד�ס . מ(ן איך, רױסער צ�ישן ז(ג

 איר – צוריק �ַײלעגעבן �כטונג אױף די ענינים �ון מענטשן און על�ן מיט � 
ה�ט ער זיך ב�זעצט אין ;  צוריק��לט עס גערו�ן ז(ער � ל�נגע צַײט

ער איז גע�ען .  �דער איסענג�רד �י די מענטשן �ון ר�ה�ן רו�ן עס�גרענ�סט
מע ה�ט אים .  זיך צע��קסןאיז�בער זַײן שם , ז(ער שטיל בַײם �נה(ב

איז ד�ס �בער ; ז�גט מען, סן ר�ט�ַײעם ון דאױסגעקליבן ��ר דעם ר�ש �
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�ילו דעמ�לט ה�ט ס�רומ�ן זיך �איצט �רעג איך זיך אױב . גע��רן שלעכט
�בער על־ּכל־ּפנים ה�ט ער ניט געשטערט די שכנים. געל�זט אױף ב(זע דרכים .

איז גע�ען � צַײט �ען ער איז ּתמיד � מ�ל . איך �לעג רעדן מיט אים
ּתמיד , איז ער דעמ�לט גע�ען הע�לעך. ַײנע �עלדער מ די�נגען אין�רומגעג

און ּתמיד ; )ניקסטנס �ען מיר ה�בן זיך �נגעגעגנט(�(בעטן בַײ מיר רשות גע
ה�ב איך אים דערצ(לט � סך ��ס ער .  צוצוהערן זיך � חשק געה�טה�ט ער

 מיך ק(ן מ�ל ניט �בער ער ה�ט; ��לט זיך �ל(ן ניט געקענט דער�יסן
�בי  � מ�ל ר �ז ער ה�ט מי,איך קען זיך ניט דערמ�נען. צוריקגעצ�לט ש�ה־ּכסף

�י איך געדענק עס , זַײן ּפנים;  מער �זױ�לץאון ער איז גע��רן .  דערצ(לט��ס
 איז גע��רן �י �ענצטער אין � שט(נערנער –  � סך טעג עס ניט שױןזע איך –

  .ענצטער מיט ל�דנס אינע�(ניק�: ��נט

ער אינטריגירט צו .  �ז איך ��רשט( איצט ��ס ער ה�ט אין זינען,איך מ(ן"
ק(ן ז�רגט ער ניט ��ר ; ער ה�ט � מוח �ון מעט�ל און רעדער. ּתקיף�ערן � 

ר  �ז ע,און איצט איז קל�ר. סַײדן ז( דינען אים צו אױף � �ַײלע, לעבעדיקע ז�כן
מיט , ��רנעמט ער זיך מיט ברודיקע �עלקער. איז ג�ר � ש��רצער ��ררעטער

עּפעס ; ער ה�ט עּפעס געמ�כט �ון ז(: ערגערנ�ך ! הּוּום, ברם. די �רקס
איז � 'ס. מחמת די ד�זיקע איסענג�רדער זַײנען מער �י ב(זע מענטשן. ססּכנהדיק

 , גרױסן �ינצטערנישם��ס זַײנען געקומען אין דען ב�שע�עניש �ון די ב(זע ט%ע
  י�ענען זיק�בער ס�רומ�נס �רקס ; �ז ז( קענען ניט אױסה�לטן די זון

איך ��לט גע��לט �יסן ��ס ער ה�ט .  ז( ה�בן זי �ַײנטכ�טש, אױסה�לטן
צי ה�ט ער , זַײנען ז( מענטשן ��ס ער ה�ט חרו% געמ�כט. געט�ן

ד�ס ��לט גע�ען � �ינצטער ? ונױ�געה��טן די גזעס �ון �רקס און מענטשןצ
  !"ב(זס

גלַײך �י ער רעדט �רױס עּפעס � טי�ע , געבורטשעט � רגעבױמב�רד ה�ט 
מיט � �ַײל צוריק ה�ב איך �נגעהױבן . "אונטערערדישער ענטישער קללה

זיך דער�עגט דורכצוג(ן �זױ �רַײ דורך �רקס ה�בן   די�זױטר�כטן �י צואיבער
 �ז ,נ�ר לעצטנס ה�ב איך געטר��ן. "טגה�ט ער �ַײטער געז�" ,מַײנע �עלדער

שּפי�נירט די �לע אױסאון ל�נג צוריק ה�ט ער , ס�רומ�ן איז גע�ען שולדיק
מ�כן  זַײנע ברודיקע �עלקער   �לעער מיט. �עגן און �נטּפלעקט מַײנע סודות

.  גוטע ב(מער–לעבן די גרענעצן ה�קן ז( �ר�ּפ ב(מער .  � ּתל �ון �לץאיצט
�בער די ;  איז ד�סק־ש�דן �ר–געצ(לטע ב(מער ה�קן ז( �ר�ּפ און ל�זן �ױלן 

מערסטע זַײנען אױסגעטעסעט גע��רן און ��עקגעטר�גן ��ר די �ַײערן אין 
  .די טעג רױך �ון איסענג�רד  �זיך אױףשטענדיק ה(בט . �רט�נק
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 ב(מער זַײנען גע�ען  �די � סך �ון! ��רצל און צ�ַײג, ך צו אים�� בר"
� סך ה�בן ; ברואים ��ס איך ה�ב געקענט �ון ניסל און חזיר־ניסל, מַײנע �רַײנד

 סעאון . ��ס זַײנען איצט ��רלױרן אױף א(ביק, קולערגעה�ט ז(ערע א(גענע 
�ּו � מ�ל זַײנען גע�ען , זַײנען ד� �יסטערנישן �ון ק�רטש און שטעכל־קוסט

 זיך �כןגעל�זט ז ךאי ה�ב ,איך בין גע�ען � �ױלער. נדיקע �עלדלעךעזינג
  !" מוז אױ�הערן סע. צע��לן

, זיך אױ�געשטעלט, בױמב�רד ה�ט זיך אױ�געהױבן �ון זַײן בעט מיט � צ�ּפל
 ליכט ה�בן געציטערט  �וןדי ּכלים.  טישאין  מיט דער ה�נט געט�ןקל�ּפאון � 

 � צ�נק �י גרינער �ַײער ןאיז גע�ע'ס. און �רױ�געל�זט צ�( שּפריצן �ל�מען
און זַײן ב�רד ה�ט �רױסגעשט�רצט שטַײף �י � גרױסער , אין זַײנע אױגן

  .בעזעם

 .און איר �עט מיך ב�ל(טן. "ה�ט ער געדונערט!" איך �על עס �ּפשטעלן"
;  איר אױך העל�ן אַײערע א(גענע �רַײנד �זױ �עט. איר מיר העל�ןא�שר קענט

 ג�נד�ר �עלן ר�ה�ן און ,ן�ער ניט אַײנגעה�מע�עט �עט��רן אױב ס�רומ�ן 
 ק(ן – ג(ען צוז�מען אונדזערע �עגן. ה�בן � ׂשונא �ון הינטן �י אױך �ון ��רנט

  !" איסענג�רד

מיר �עלן ט�ן ��ס מיר . "ה�ט מערי געז�גט" ,מיר �עלן מיטג(ן מיט אַײך"
  ." קענען

"�  �ן�ַײסע ה�נטאיך ��לט גע��לט זען די . "ה�ט ּפיּפין געז�גט!" י
ניק (��ילו אױב איך קען נ�ר �, איך ��לט גע��לט זַײן ד�רט. עאיבערגעקערט

  ."איך �על ק(ן מ�ל ניט ��רגעסן אוגלוק און ד�ס איבערג(ן ר�ה�ן; ט�ן

מיר . �בער איך ה�ב ר�ּפטעם גערעדט. "ה�ט בױמב�רד געז�גט!" גוט! גוט"
�רן ; מוז איך זיך קילן און טר�כטן. איך בין גע��רן צו ה(ס. ט�רן ניט כ�ּפן�

  !"אױ�צוט�ן�י ד�ס ' ! אױףהערט'איז גרינגער צו שרַײען 'ס

געשּפ�נט צום בױגנג�נג און איז געשט�נען � �ַײלע אונטערן צוער ה�ט 
און �ּו , ה�ט ער � ל�ך געט�ן און זיך געטר(סלט. ��לנדיקן רעגן �ונעם ק��ל

 ה�בן ז( ,גע��לן�ר�ּפ שימערירנדיק זַײנעןטר�ּפנס ר־נ�ר די ��סע
זיך �ידער , איז ער צוריקגעקומען. �י רױטע און גרינע �ונקעןגעבלישטשעט 

  . �נטש�יגן גע��רן, ��עקגעל(גט אױ�ן בעט
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  ־־־

ה�ט זיך 'ס.  �ז ער מורמלט �ידער,נ�ך � �ַײלע ה�בן די ה�ביטס דערהערט
, י�, �ל�דריף, �ינגל�ס, ��נג�רן. "�ז ער צ(לט �ּפ אױף די �ינגער, געד�כט

�" ,�ז ז(ער �(ניק �ון אונדז בלַײבן איבער, די צרה איז. "ה�ט ער געזי�צט" ,י
 �ון די ערשטע  בלַײבןנ�ר דרַײ. " דר(ענדיק צו די ה�ביטסזיך, ה�ט ער געז�גט

, ��נג�רן, נ�ר איך �ל(ן:  �ינצטערניש דעםענטן ��ס זַײנען �רומגעג�נגען ��ר
איר ;  נעמעןע ז( מיט די על�יש�זױ רו�ט מען – �ןאון �ל�דרי ןמיט �ינגל�ס

און �ון .  אױב ד�ס גע�עלט אַײך בעסערהױטק�רע און טל�קעבלמעגט ז( רו�ן 
טל�ק איז בלע. טל�ק און הױטק�רע צו דעם ד�זיקן עניןעטױגן ניט בל, אונדז דרַײ

ער ה�לט אין א(ן שט(ן : �גןקען מען ז, ּכמעט ב(מעריש, גע��רן שלע�עריק
�ל(ן ה�לב אַײנגעשל��ן � ג�נצן זומער מיט די טי�ע ל�נקעגר�זן �רום די 

ער �לעגט זיך אױ�כ�ּפן . ב�דעקט מיט בלעטערישע ה�ר איז ער. עןִיקנ
. �ינטערצַײט �בער לעצטנס איז ער צו שלע�עריק צו ג(ן �ַײט ��ילו דעמ�לט

�ט גע�ױנט אױף די בערג־שיּפועים אױף מער% �ון איסענג�רדהױטק�רע ה .
 , גע��רן �ון די �רקס�ּונדיקטאיז ער ��ר. ד�רט זַײנען גע�ען די ערגסטע צרות

ּפ�סטעכער זַײנען דערהרגעט ר־ און זַײנע ב(מעקרו%יםאון � סך �ון זַײנע 
 הױכע ערטער צ�ישן די  דיאױףאיז ער �רױף . גע��רן און חרו% געמ�כט

. ניט �ר�ּפקומעןשױן און �עט , �זױ ליבז( בערעזעס ��ס ער ה�ט 
�ז איך קען צונױ�קלַײבן � היּפשע ר�טע �ון , איז � ס%רא'�ונדעסט�עגן ס

אױב ;  אױב איך קען ז( געבן צו ��רשט(ן די נ(טיק(ט– יִינגערע לַײט עאונדזער
זַײנען '� ש�ד ��ס ס.  מיר זַײנען ניט ק(ן ברידקע לַײט:איך קען ז( אױ�רודערן

  !"ד� �זױ �(ניק �ון אונדז

 �זױ ל�נג אין דעם  שױןאױב איר �ױנט, ��ר ��ס זַײנען ד� �זױ �(ניק"
  " ?זַײנען �זױ �יל געשט�רבן. "ה�ט ּפיּפין גע�רעגט" ?ל�נד

ר איז ניט געשט�רבן �ון ק(נע. "ה�ט בױמב�רד געז�גט!" נ(ן, �ך"
 די ב(זע אומגעקומען ��דאי דורךעטלעכע זַײנען .  ז�גןל�מיך, אינע�(ניק

 ק(ן מ�ל�בער . און מער זַײנען גע��רן ב(מעריש;  די �לע י�רן�וןצו��לן 
עס זַײנען . �בן זיך ניט ��רמערטה סך �ון אונדז און מיר ק(ןזַײנען ניט גע�ען 

 אין משך �ון � –�עט איר ז�גן ,  ק(ן קינדער–לעך עען ק(ן ענטניט גע�
  ." מיר ה�בן ��רלױרן די ענט�רױען, איר ��רשט(ט. �ל י�רןצמוראדיקער 

�ז ז( זַײנען , �י �זױ איז עס. "ה�ט ּפיּפין געז�גט!" ױ שט�רק טרױעריק�ז"
  "?�לע געשט�רבן
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איך ה�ב ק(ן מ�ל ניט . " ט בױמב�רד געז�גטה�!" געשט�רבןז( זַײנען ניט "
מיר ה�בן ז( . ה�ב איך געז�גט, מיר ה�בן ז( ��רלױרן. 'געשט�רבן'געז�גט 

�ז , איך ה�ב געמ(נט. "ה�ט ער געזי�צט." ��רלױרן און קענען ז( ניט גע�ינען
ן ד�ס געיעג �ון די עס זַײנען גע�ען לידער �עג.  ה�בן ד�ס גע�ּוסטרו% לַײט'ס

געזונגען צ�ישן על�ן און מענטשן �ון כמ�רנע��לד ביז , ענטן נ�ך די ענט�רױען
  ."�ז מע ה�ט ז( ג�ר ��רגעסן, עס קען ניט זַײן. ג�נד�ר

�ז די ד�זיקע לידער זַײנען ניט געקומען אױף מער% , מוז איך אַײך ז�גן"
, איך בעט אַײך. "ה�ט מערי געז�גט" ,רע שַײ דעראיבער די בערג ביז צו

  " . מער �דער זינגט ��ר אונדז א(נס �ון די לידער נ�ךדערצ(לט אונדז

"�. � ּפנים צו�רידן מיט דער בקשה, ה�ט בױמב�רד געז�גט" ,��דאי, י
און דערנ�ך מוזן מיר ; נ�ר בקיצור, �בער איך קען עס ניט רעכט דערצ(לן"

, מ�רגן ד�ר�ן מיר ר�טן צונױ�רו�ן און �רבעט מ�כן: דיקן דעם שמועס��רענ
  ."און א�שר � נסיעה �נה(בן

  ־־־

ה�ט ער �ַײטער געז�גט נ�ך � " ,איז � ג�נץ מ�דנע און טרױעריקע מעׂשה'ס"
זַײנען גע�ען בר(ט און  �ען די �עלט איז גע�ען יונג און די �עלדער". ּפױזע
! �ך:  און דעמ�לט זַײנען גע�ען ענטמױדן–זַײנען די ענטן און ענט�רױען , �ילד

אין , דער בנעימותדיקער שטעקל־א!רן�ון , ן�ימברעטילדי ש(נק(ט �ון 
�בער . �רומגעג�נגען צוז�מען און גע�ױנט צוז�מען –! אונדזערע יונגע י�רן

די ענטן : די זעלביקע דרכים אױףאונדזערע הערצער ה�בן זיך ניט �נט�יקלט 
און , זַײנען ��רליבט גע��רן אין די ז�כן ��ס ז( ה�בן געטר��ן אױף דער �עלט

�רן די ענטן ה�בן ליב , די ענט�רױען ה�בן �כט געל(גט אױף �נדערע ז�כן�
ם �ון די יאון די שיּפוע,  �עלדער�עטע�ילדעצען די ר אוגעה�ט די גרױסע ב(מע

און געגעסן נ�ר די , יטשקעסרג־רען �ון די בעה�בן ז( געטרונק; ע בערגהױכ
ה�בן ז( זיך דער�ּוסט �ון ; �רוכטן ��ס די ב(מער ה�בן �ר�ּפגעל�זט ��ר ז(

�בער די ענט�רױען ה�בן �כט געל(גט אױף . די על�ן און גערעדט מיט די ב(מער
;  דער זון הינטער די �עלדעראױףעקעס און אױף די ט�ל,  ב(מערקלענערעדי 

און דעם �ילדן ,  אין דער געדיכטעניש20ד�רןצה�בן ז( געזען דעם ש��ר
און די גרינע קרַײטעכצער , עּפלבױם און דעם ק�רשנבױם בלִיענדיק �רילינגצַײט

און די ב�זױמענדיקע גר�זן אין די ה�רבסטיקע , אין די ��סערערטער זומערצַײט
�ז , נ�ר גע��לט;  ח�צים ד�זיקע רעדן מיט דיגע��לטה�בן ז( ניט . ר�עלדע

  ז(די ענט�רױען ה�בן.  מע ז�גט צו ז(ס��ד�ס  צוהערן און ��לגן  זיך ז�לןיענע
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און טר�גן בלעטער און �רוכט נ�ך ז(ער , �ילןגעה(סן ז( ז�לן ��קסן �י ז( 
און שלום , און ש�ע, �בן גע��לט ה�בן �רדענונג�ַײל די ענט�רױען ה; ט נ�ךסגו
).  �ּו מע ה�ט ז( ��עקגעל(גט ד�רט�ז ח�צים ז�לן בלַײבן, ד�ס ה(סט בַײ ז((

�בער מיר ענטן ה�בן . איז די ענט�רױען ה�בן געמ�כט גערטנער �ּו צו �ױנען
 ,דעםך נ�. ט צו צַײטנ�ר קומענדיק אין די גערטנער �ון צַײ, �ַײטער גע��נדערט

זַײנען די ענט�רױען , �ען ד�ס �ינצטערניש איז �נגעקומען אין דעם צ�ון
גע�קערט ,  און געמ�כט נַײע גערטנערגרױסן טַײךיבערגעג�נגען איבער דעם א

 ד�ס �ינצטערניש י �םנ�ך דע. און מיר ה�בן ז( געזען זעלטענער, נַײע �עלדער
און , גע��רן ה�ט ד�ס ל�נד �ון די ענט�רױען רַײך געבליטיבערגעקערט אאיז 

� סך מענטשן ה�בן זיך . ז(ערע �עלדער זַײנען גע�ען �ול מיט ּת%ואה
; גע�עןאױסגעלערנט די מל�כות �ון די ענט�רױען און ה�בן ז( שט�רק מכבד 

עם ה�רצן �ונעם � סוד אינ,  ז(בַײ�בער מיר זַײנען גע�ען נ�ר � לעגענדע 
בשעת די �לע גערטנער �ון די , �ונדעסט�עגן זַײנען מיר נ�ך ד�. ��לד

  .ברױנע לענדערמענטשן רו�ן ז( איצט די . ענט�רױען זַײנען צעּפטרט גע��רן

 אין דער צַײט �ון דער מלחמה –ד�ך ל�נג צוריק איז גע�ען 'ס,  געדענקאיך"
 צו זען מיר ה�ט זיך ��רגלוסט – מענטשןם־יצ�ישן ס�ור�נען און די 
ז(ער ש(ן איז זי נ�ך גע�ען אין מַײנע אױגן �ען איך . �ימברעטילן נ�ך � מ�ל

ענטמױד �ון ניט ז(ער ענלעך צו דער כ�טש ,  געזען געה�טה�ב זי צו לעצט
ט �ון ז(ער געברױנ�ּפגעבױגן גע��רן און אַײנ��רן די ענט�רױען זַײנען . �רִיער

 אױסבלי�קירט �ון דער זון ביז ז( זַײנען גע��רן די — ז(ערע ה�ר; ה�רע��ניע
 ז(ערע אױגן נ�ר. ש�טירונג �ון צַײטיקער ּת%ואה און ז(ערע ב�קן �י רױטע עּפל

מיר זַײנען �ריבער איבערן .  די אױגן �ון אונדזערע א(גענעןזַײנען נ�ך �לץ גע�ע
:  מיר ה�בן גע�ונען � מידברנ�ר.  און �נגעקומען אין ז(ער ל�נדִין�נדוך־טַײ

  געה�טמחמת � מלחמה איז,  גע��רן�לץ איז ��רברענט און אױסגע��רצלט
ל�נג ה�בן . �בער די ענט�רױען זַײנען ד�רט ניט גע�ען. דורך אים דורכגעג�נגען

און נ�כגע�רעגט בַײ די �לע ��ס מיר ; טמיר גערו�ן און ל�נג ה�בן מיר געזוכ
�ז , עטלעכע ה�בן געז�גט.  �ּוהין די ענט�רױען זַײנען געג�נגען,ה�בן געטר��ן

�ז ז( ה�בן זַײ געזען , און עטלעכע ה�בן געז�גט; ז( ה�בן ז( ק(ן מ�ל ניט געזען
און �נדערע אױף , און עטלעכע ה�בן געז�גט אױף מיזרח, ג(ענדיק אױף מער%

 ערגעץ �ּו מיר זַײנען געג�נגען ה�בן מיר ז( ניט געקענט  אין�בער. דרום
�בער דער �ילדער ��לד ה�ט. אונדזער צער איז גע�ען ז(ער גרױס. גע�ינען 

ז(ער � סך י�רן �לעגן מיר �לע . געקערטמ או�היןה�בן מיר זיך , רו�ןגעצו אונדז
 שט�ק און שט(ן און איבערג(ענדיק , ל�זן זוכן די ענט�רױען�ַײלע זיך �רױס

�בער מיט דער צַײט זַײנען מיר געג�נגען . רו�נדיק ז( בַײ ז(ערע ש(נע נעמען
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, און איצט זַײנען די ענט�רױען אונדז נ�ר � זּכרון. זעלטענער און ניט �זױ �ַײט
�ן ה�בן געמ�כט � סך לידער די על. און אונדזערע בערד זַײנען ל�נג און גרױ

און עטלעכע �ון די לידער זַײנען �רַײן אין די , זוכן �ון די ענטן�עגן דעם 
זַײענדיק ,  געמ�כט ק(ן לידער דער�עגן ניטה�בן מיר �בער.  �ון מענטשןלשונות

צו�רידן צו זינגען ז(ערע ש(נע נעמען �ען מיר ה�בן געטר�כט �עגן די 
�ז עס קען זַײן מיר �עלן זיך �ידער טרע�ן אין � , מיר גל(בן. ענט�רױען

און א�שר �עלן מיר גע�ינען ערגעץ �ּו � ל�נד �ּו מיר קענען , קומעדיקער צַײט
�ז , מע ז�גט �ן�בער . �ּו מיר ב(דע ז�לן זַײן צו�רידן, ( צוז�מעןהױזן מיט ז

ב(דע ה�בן �לץ ��רלױרן ��ס מיר   �עלןד�ס �עט ��רקומען נ�ר �ען מיר
�רן אױב . �ז �ט די צַײט ציט זיך ענדלעך נ�ענט, און עס קער זַײן. ��רמ�גן�
  דער�ז, זעט אױס, ה�ט חרו% געמ�כט די גערטנער�ון דעמ�לט ס�ור�ן 

  .די �לע �עלדערצו ��ר�עלקן צו זיך  ׂשונא גר(ט הַײנטיקער

מע . �(ניקסטנס �י איך ��רשט( עס, ן על�יש ליד �עגן דעםאיז גע�ען �'ס"
איז ק(ן מ�ל ניט גע�ען 'ס. �לעגט ד�ס זינגען �רױף און �ר�ּפ דעם גרױסן טַײך

! עס ��לט גע�ען ז(ער � ל�נג ליד אױף ענטיש:  איר��רשט(ט ,ק(ן ענטיש ליד
�זױ .  �ון צַײט צו צַײטאון זשומען עס,  עס אױף אױסנ�(ניקקענען�בער מיר 

  : ג(ט עס אױף אַײער לשון

  : ענט
  ,  צ#ַ�גר	מט דורך דערק שט	און ס, ס־בל�טע בוק דעם#ען #עסנע ענט

   ,ל טוט � שטַ�ג#ינט ד	ס און, ד־#�לד־טַ�ך#ען ליכט שַ�נט אױף דעם #יל
  , אױף שט�ןאון ש�רף די לוט , און 	טעם טיף, #ען שּפ�ן איז ל�נג

  ! און ז	ג מַ�ן ל�נד איז ש�ן, צוריק צו מיר! צוריק צו מיר
  : ענט�רױ

  , שט�ט נַ�ע ּת-ואה #ּועלד #ען #עסנע קומט צו געהעט און 
  ,#ען אױף די סעדער ליגט דער צ#יט #י שט�רק #ַ�סער שנ� �רשּפר�ט

  ,שט�ן#ען ד	ס גערוך ון רעגנדל און זון דרינגט דורך די לוט אױף 
  .  ל�נד איז ש�ן ד	ס מַ�ן#ַ�ל, ג�ן און #על ניט 	 בלַ�בן דאיך #על

  : ענט
  ,רג	לדענע זומער �  אױף דער #עלט �  סע שּפר�ט זיך#ען

  ; של	נדיקע בלעטער די ב�מער אונטער#עלן חלומען 
  ,קילע, דער #ינט ון מער- #�עט אין #�לד־ז�לן גרינע#ען 

  ! ז ד	ס בעסטע'און ז	ג מַ�ן ל�נד, וריק צו מירצ! צוריק צו מיר
  : ענט�רױ



 כה 

  ,ןױר ב די י�גדעסאון ברענטאױּפס #ען זומער #�רעמט די הענגענדיקע 
  , שױן צַ�טיקשניט ער#ען שטרױ #ערט ג	לד און קערלעך #ַ�ס און ד

   ,-דיקע מערן #ינטידבל	זן 'סכ	טש , ט אױס און עּפל #�קסלױט#ען ה	ניק 
  ! ז ד	ס בעסטע'מַ�ן ל�נדד	ס #ַ�ל ,  דער זוןאױף איך #על ד	 בלַ�בן

  : ענט
  ,מיט קרירה צו דערהרגענען #�לד און ב�רג#ען #ינטער קומט 

  ,שלינגט זונל	זן ט	ג�רנ�כט שטערנל	זע #ען ב�מער �לן און 
   , און ברענגט � רעגן ביטערט אױף טױט#�עינט ־##ען מיזרח

  ! און צו דיר קומען #ידעררון   זוכן און צו דירך איך די#על
  : ענט�רױ

  , דער חושך �לט �ר	ּפאון ש#ַ�גט#ען #ינטער קומט און זינגען 
   ,	ּפליכט און �רבעט ג�ען  און צעבר	כן #ערט די ל�דיקע צ#ַ�ג ן#ע

  ;#ידער מיר טרען זיך#�נעט ביז ,  ה�רן זוכן און אױף דירך#על איך די
  ! ביטער דעם רעגן אונטער אין א�נעם  #עגף דעם#עלן מיר ג�ן אױ

  : ב(דע
  , צוז�מעןב�דע, #עגמער- אין  ףאױ זיך ל	זן #עלןמיר 

  .צו געינען �ן 	רט #ּו די הערצער קענען זיך 	ּפרוען

. ה�ט ער געז�גט" ,�ט �זױ ג(ט עס. "בױמב�רד ה�ט געענדיקט זַײן ליד
גענוג . און ב�לד ��רענדיקט, גיך גערעדט, לַײכטה�רציק: ��דאי, ז על�ישאי'ס"

�בער די ענטן ה�בן געקענט ז�גן מער אױף ז(ער א(גענעם . מעג איך ז�גן, ש(ן
. נ�ר איצט �על איך אױ�שט(ן און ג(ן של��ן! ��לטן ז( נ�ר געה�ט צַײט, צד

  " ?�ּו �עט איר שט(ן

. ה�ט מערי געז�גט!" של��ן אױף צו מיר זיך ��עקגן גע�(נטלעך ל("
"�  ." אונדז איז ג�נץ גוט �ט ד

,  הם!��דאי טוט איר �זױ. "ה�ט בױמב�רד געז�גט!" זיך ��עקל(גן של��ן"
; זינגען ד�ס ליד ה�ט מיר דערמ�נט אין די �לטע צַײטן:  איך ה�ב ��רגעסן!הּוּום

איר קענט זיך , נו.  איךרעד, �ז איך רעד מיט יונגע ענטעלעך, טשִיער ניט געמ(נ
� גוטע . איך ג( זיך ��עקשטעלן ד�רט אינעם רעגן. ��עקל(גן אױ�ן בעט

  !" נ�כט

זיך ��עקגעל(גט אינעם ,  בעטאױ�ןעקר�כן �רױ�גמערי און ּפיּפין זַײנען 
. און זיס ּפ�ר�ומירט און ��רעםאיז גע�ען �ריש 'ס. �(כן גר�ז און �עדערגר�ז

�בער אין ; ט��רבליאון די שַײן �ון די ב(מער ה�ט , זַײנען אױסגעג�נגעןדי ליכט 



 כו 

ניט רירנדיק ,  שט(ענדיקןדרױסן אונטערן בױגן ה�בן ז( געקענט זען בױמב�רד
געקוקט �ר�ּפדי ליכטיקע שטערן ה�בן . מיט די הענט איבערן ק�ּפ, �ון �רטזיך 

ב�לױכטן ד�ס ��לנדיקע ��סער בעת עס ה�ט זיך ��רג�סן , �ון הימל �ר�ּפ
 אין הונדערטער ק�ּפעטגע, ק�ּפעטאון ה�ט גע,  �ינגער און ק�ּפנעאױף זַײ

צו דעם קלינגלען �ון די זיך צוהערנדיק .  �יסנעזילבערנע טר�ּפנס אױף זַײ
  .�נטשל��ן גע��רן די ה�ביטסטר�ּפנס זַײנען 

  ־־־

שַײנענדיק אינעם �רַײנ � קילע זון און געטר��ןז( ה�בן זיך אױ�געכ�ּפט 
דרױבלעך הױכע ��לקנס ה�בן . �לקער ןגרױסן הױף �רַײן און אױ�ן דיל �ו

בױמב�רד איז ניט גע�ען .  מיזרח־�ינט שט�רקןגעשטר�מט אין דער ה(ך ��רן
 םר בעת מערי און ּפיּפין ה�בן זיך געב�דן אינעם ב�ס(ן לעבן דע�בע; צום זען

 אױ�ן �עג צ�ישן ענדיקקומצו ,הערט זשומען און זינגעןדערבױגן ה�בן ז( אים 
  .די ב(מער

�ען ער ה�ט ז( , ה�ט ער געדונערט!" מערי און ּפיּפין, גוט מ�רגן! ה�, הּוּו"
איצט . ן שױן � סך הונדערטער שּפ�נען הַײנטאיך בי. איר של��ט ל�נג. "דערזען

  ."ענטר�ט�עלן מיר עּפעס טרינקען און ג(ן אין 

 �ון � נ�ר; ער ה�ט ז( �נגעג�סן צ�( �ולע שיסלען �ון � שט(נערנעם סלױ
ערדישער און : גע�ען �נדערש �ון נעכטן בַײ נ�כטדער טעם איז . צ�(טן סלױ

בעת די ה�ביטס ה�בן . �זױ צו ז�גן,  מער �י עסנ��רג אוןנערע�דיקער, רַײכער
נדיק קל(נע שטיקלעך עשטשיּפ, זיצנדיק אױ�ן ק�נט �ון בעט, ןעגעטרונק

�ז , נ�ר �ַײל ז( ה�בן געמ(נט, ניט ��ס ז( זַײנען גע�ען הונגעריק(עלף־לעקעך 
שומענדיק אױף ז, איז בױמב�רד אױ�געשט�נען, )שטיקצַײט ד�רף מען עסןיר�

  . קוקנדיק אױ�ן הימל, ענטיש צי על�יש צי עּפעס � �רעמד לשון

  .ה�ט ּפיּפין זיך דער�עגט צו �רעגן" ?�ּו איז ענטר�ט"

איז ניט 'ס. "דר(ענדיקמזיך או, ה�ט בױמב�רד געז�גט" ?ענטר�ט? הע, הּוּו"
. עלטן הַײנטיקע צַײטן ��ס געשעט ז–איז � צונױ�קום �ון ענטן 'ס, ק(ן �רט

. �ז ז( �עלן קומען,  צ�ל צוז�גןע�בער איך ה�ב זיך געבריהט צו מ�כן � היּפש
 ה�ט מען אים דערנדינגל:  גע�(נטלעכן �רטאױ�ן צונױ�קומעןמיר �עלן זיך 

מיר מוזן ד�רט �נקומען ��ר ה�לבן .  אױף דרום �ון ד�נעןהעטאיז 'ס. גערו�ן
  ."ט�ג



 כז 

בױמב�רד ה�ט געטר�גן די .  ה�בן ז( זיך ��עקגעל�זטנ�ך � קורצער צַײט
בַײם �רַײנג�נג �ונעם הױף ה�ט .  די הענט �י אױ�ן �רִיערדיקן ט�גאױףה�ביטס 

און געשּפ�נט , �ריבערגעטר�טן ד�ס טַײכל, ער זיך � דר( געט�ן אױף רעכטס
קנ�ּפ , ס �ון גרױסע אַײנגע��לענע שיּפועיםאױף דרום לענג־אױס דעם צו�וסנ

 ה�בן די ה�ביטס געזען געדיכטענישן �ון ז(איבער . ב�דעקט מיט ב(מער
רױ�קריכנדיקע � טונקעלע — און הינטער ז(, 21נסעי�ס בערעזעס און

ב�לד ה�ט זיך בױמב�רד � ביסל ��עקגעדר(ט ��עק �ון די . ס�סנע־�עלדער
�ּו די ב(מער , ן אין טי�ע �עלדלעך �רַײןעאון איז �רַײנגעשּפרונגבערגלעך 

און געדיכטער �ון די ��ס די ה�ביטס ה�בן �ען , העכער, סערעזַײנען גע�ען גר
 דער�ילט ד�ס זעלבע ש��ךאױף � �ַײלע ה�בן ז( . עס איז �רִיער געזען

�בער ,  �רַײן אין ��נג�רןן ערשט צוםדערשטיקעניש �י �רִיער �ען ז( זַײנען
ער ה�ט . בױמב�רד ה�ט ניט גערעדט מיט ז(. איז גיך ��רג�נגען'ס

�בער מערי און ּפיּפין ה�בן , אונטערגעזשומעט צו זיך �ל(ן טיף און ��רטר�כט
, בּוּום, בּוּוםעס ה�ט געקלונגען �י : מתע �ערטעראן ק(ן ��רשט(ניט געקענט 

,  און �זױ �ַײטערד�הר�ר בּוּום, ד�הר�ר בּוּום בּוּום, בּוּום בּוּום, בּוּור�ר, םרומבּוּו
, ן ז( געמ(נטב�ון צַײט צו צַײט ה�.  שינוי אין ט�ן און ריטעםרמיט � ּכסדרדיקע

�ס קומט , קן קל�נגי� זשום �דער � ציטערנד,  �ן ענט�ערן�ז ז( דערהער�
�דער , �דער �ון די צ�ַײגן איבער ז(ערע קעּפ,  �ון דער ערד, ד�כט זיך,�רױס

ניט , געשטעלטּפ�בער בױמב�רד ה�ט זיך ניט �; א�שר �ון די ב(מערשט�מען
  . אױף יענער זַײטניט , זַײט אױף דערניטגעדר(ט דעם ק�ּפ 

  ־־־

ּו�ט �ּפצ(לן  ּפיּפין ה�ט געּפר– שױן � ל�נגע �ַײלע גע�ען אין �עגז( זַײנען 
��ר��לן גע��רן בַײ � טױזנט , איז אים ניט געלונגען'�בער ס' ענט־שּפ�נען'די 

 ה�ט עםּפלוצ.  זַײן טעמּפן��רּפ�מעלעכ�נגעהױבן צו  �ען בױמב�רד ה�ט –דרַײ 
און אױ�געהױבן זַײנע , �ר�ּפגעזעצט די ה�ביטס, ער זיך �ּפגעשטעלט

ה�ט ער ;  � הױל טרַײבל �ון ז(מ�כנדיק,  ��ר זַײן מױלגעקרַײזלטע הענט
 ה�ט געהילכט �י � ה	ם, הּוּום� גרױס . גערו�ן דורך די הענט, געבל�זן

ה�ט זיך אױסגע�יזן �ּפצוקלינגען �ון די , טיף־ב�ס��ער ה�רן אין די �עלדער
 הּוּום, ה	ם, הּוּוםן ענלעך  �לע זַײטן איז געקומען �אױף�ון דער �ַײטנס . ב(מער

  . ע�ען ק(ן �ידערקול נ�ר �ן ענט�ערג��ס איז ניט 

ן אױף די ּפל(צעס און נעבױמב�רד ה�ט איצט ��עקגעזעצט מערין און ּפיּפי
און , רוףנ�ון צַײט צו צַײט �רױסגעבנדיק נ�ך � ה�ר, גענומען שּפרַײזן�ידער 



 כח 

�זױ זַײנען ז( .  געקומען העכער און נעענטער די ענט�ערסזַײנען�לע מ�ל 
 ע�דיקעדורכדרינגט־ ��ס זעט אױס �י � ניאין �ן �רט�נגעקומען סוף־ּכל־סוף 

� מין ב(מער ��ס די ה�ביטס ה�בן ק(ן מ�ל , ��נט �ון טונקעלע נ�דלב(מער
געדיכט , ן �רױסז( ה�בן זיך צעצ�ַײגט ּפונקט �ון די ��רצלע: �רִיער ניט געזען

�ן שטעכלקעססב�קל(דט אין טונקעלע גל�נציקע בלעטער �י שטעכּפ�למע  ,
נעגל מיט גרױסע בל�נקע נטר�גנדיק � סך שטַײ�ע שט(ענדיקע בלומע

  .מ�סלינע־ק�לירטע קנ�סּפן

דר(ענדיק אױף לינקס און �רומג(ענדיק �ט דעם ריזיקן אַײנצ�ם איז זיך 
דורך דעם ג(ט . עקומען אין � ּפ�ר שּפרַײזן אין �ן ענגן �רַײנג�נגג�נבױמב�רד 

�ן אױסגעריבענע סטעשקע ��ס ��לט ּפלוצעם ב�רג־�ר�ּפ � ל�נגן דורך 
 אין � גרױסער ּפן �ר�ג(ע�ז ז( , די ה�ביטס ה�בן דערזען. שט�ציקן שיּפוע

געקרױנט בַײם , ז(ער בר(ט און טיף, ּכמעט �זױ קַײלעכדיק �י � שיסל, ד�לענע
איז גע�ען גל�ט און גר�ז־ב�דעקט 'ס. ־אַײנצ�ם(מער הױכן נ�דלב דעםק�נט מיט

בערעזעס ר־ניט� ק(ן ב(מער �חוץ דרַײ ז(ער הױכע ש(נע זילבע, אינע�(ניק
�ירט אין דער ה�בן �ר�ּפגעצ�( �נדערע סטעשקעס . שט(ענדיק בַײם דנ� שיסל

  .�ון מער% און �ון מיזרח:  �רַײןענעד�ל

 זַײנען �רַײנגעקומען אױף די נ�ך.  שױן �נגעקומען געה�טעטלעכע ענטן זַײנען
בעת . �נדערע סטעשקעס און עטלעכע זַײנען איצט נ�כגעג�נגען נ�ך בױמב�רדן

ך געה�ט זיז( ה�בן . ז( ה�בן זיך דערנענטערט ה�בן די ה�ביטס געג��ט אױף ז(
זען � צ�ל ברואים �זױ ענלעך צו בױמב�רדן �י א(ן ה�ביט צו � אױף געריכט 
און ז( ה�בן זיך שט�רק ; ) על־ּכל־ּפניםןס אױגנאין � �רעמד(צ�(טן 

די ענטן זַײנען �זױ ��רש(דן .  ניט ג�רנישט �זױזעען ז( ��ס, ��רחידושט
עטלעכע �זױ ��רש(דן �י א(ן :  ב(מער– ןא(נער �ונעם צ�(טן �י ב(מער �ו
�בער ג�נץ ��רש(דן אין �ּוקס און ,בױם �ון � צ�(טן �ונעם זעלבן מין 

�י � ,  מיןאון עטלעכע �זױ ��רש(דן �י א(ן מין בױם �ון � צ�(טן; געשיכטע
, לטערע ענטןזַײנען גע�ען � ּפ�ר ע'ס. � דעמב �ון � י�דלע, בערעזע �ון � בוק

כ�טש ק(נער ( ב(מער  �נטיקעב�בערדיקטע און סוקע��טע �י געזונטע �בער
 זַײנען אױך גע�ען הױכע  עסאון; )אױס �זױ קדמוניש �י בױמב�רדניט זעט 

�י ��לדב(מער אין ז(ער , מיט ר(נע א%רים און גל�טיקער הױט, שט�רקע ענטן
�בער; �ולן בלי�. ק(ן שּפר�צלעך זַײנען ניט גע�ען, נטן ק(ן יונגע ע ניט

 שט(ענדיק אױ�ן בר(טן גר�זיקן  ענטןבסך־הּכל זַײנען גע�ען א�שר צ�( טוץ
  .מ�רשירטנ�יל ה�בן �רַײ  �זױנ�ךאון , דיל �ון דער ד�לענע



 כט 

 ��רש(דנק(ט ��ס ז( דער זַײנען מערי און ּפיּפין נתּפעל גע��רן �וןּתחילת 
און לענג , חילוקים אין בר(ט און �ּוקס, לערל( געשט�לטן און ק�לירן�: זעען

 �ון �בי ��ס( צ�ל �ון �וס־�ינגער און �ינגער עראון אין ד; �ון �וס און ה�נט
, עטלעכע ה�בן אױסגעזען מער־�(ניקער �י בױמב�רדס קרו%ים). דרַײ ביז נַײן

. �נדערע מיניםאױך זַײנען גע�ען ' �בער ס. דעמבן�דערדערמ�נט ז( אין בוקעס 
ברױן־הױטיקע ענטן מיט :  דערמ�נט אין די קעסטנב(מער(עטלעכע ה�בן ז

 (עטלעכע ה�בן ז. און קורצע גר�בע �יס, גרױסע אױסגעשּפר(טע הענט
הױכע גלַײכע גרױע ענטן מיט �יל־ב�בערדיקטע : אין די �שב(מערדערמ�נט 

און �נדערע אין , )די העכסטע ענטן(עטלעכע אין די י�דלעס ; יסהענט און ל�נגע �
נ�ר �ען די ענטן ה�בן זיך . ּפעסאון אין די לי, י�סענסדי , די בערעזעס

, מיט ז(ערע קעּפ � ביסל ��רנ(גט, צונױ�געז�מלט �רום בױמב�רדן
ל�נג און טיף קוקנדיק ,  ז(ערע ּפ�מעלעכע מוזיק�לישע קולערמיטמורמלענדיק 

�ז ז( זַײנען �לע ט�קע , דעמ�לט ה�בן די ה�ביטס דערזען, אױף די �רעמדע
ניט �לע �זױ �לט �זױ טיף �י : און �לע ה�בן די זעלבע אױגן, קרו%יש

, �עסטער,  �לע מיט דער זעלבער ּפ�מעלעכערנ�ר, בױמב�רדס אױגן
  .בן גרינעם צ�נקאון �לע מיטן זעל, ב�קלעריקער מינע

שט(ענדיק אין � ,  ה�ט זיך צונױ�געקליבןח%רותאגלַײך �י די די ג�נצע 
ה�ט זיך �נגעהױבן � טשיק��ער און , ןבר(טן רינג �רום בױמב�רד

: די ענטן ה�בן �נגעהױבן מורמלען ּפ�מעלעך. ער שמועסעכאומ��רשטענדל
�ך אים � צ�(טער ביז ז( בלעקעצן ערשטנס ה�ט א(נער מיטגעמורמלט און נ

�ט העכער אױף א(ן זַײט ,  אין � ל�נגן ריטעם �רױף און �ר�ּפ אין א(נעם�לע
ף צו � גרױסן דונער אױזיך  ד�רט און דערה(בנדיק  זיך �ט אַײנשטילנדיק,רינג
כ�טש ער ה�ט ניט געקענט כ�ּפן צי ��רשט(ן ק(ן א(נציק .  זַײטער צ�(טדער

 איז ּפיּפינען דער קל�נג –�ז ד�ס לשון איז ענטיש ,  ה�ט ער �נגענומען–�רט �
ער גע��רן �בער ביסלעכ�ַײז איז ;  דערצוצוצוהערןזיך ּתחילת ז(ער גע�עלן 
�ז ד�ס בלעקעצן , �ן שום סימן( �ַײלע ר נ�ך � ל�נגע.�(ניקער אַײנהעריק
�י ב�לד ענטיש איז �ז� , ומען קלערןה�ט ער גענ) ��רּפ�מעלעכט זיך

; !"גוט מ�רגן"צי ז( ה�בן ביז איצט דערגר(כט �ַײטער �ון , לשון' אומכ�ּפיק'
�לט מע �י�ל טעג , און אױב בױמב�רד ה�ט געז�לט מ�כן דעם אױסרוף�

' י�'איך ��לט �עלן �יסן �י מע ז�גט . " צו זינגען די �לע נעמען אױףגעד�ר�ט
  .גענעצטעגה�ט ער . ה�ט ער געקלערט" ,אױף ענטיש' נ(ן'צי 

ה�ט ער !"  מַײנערּפיּפין, ה�, ה�, הם. "ב�מערקט ּתיּכף איםבױמב�רד ה�ט 
איר זַײט . "ט ז(ער בלעקעצןאױ�געהעראון די �לע �נדערע ענטן ה�בן , געז�גט



 ל 

 סַײ �י סַײ � ��רמ�טערנדיקע ז�ךאיז 'סאון ; ן��רגעסה�ב איך , � כ�ּפיק ��לק
. �ר�ּפקריכןשױן איר מעגט .  צוצוהערן צו � שמועס ��ס איר ��רשט(ט ניטזיך

און , און ז( ה�בן אַײך געזען, ם ענטר�טדעאיך ה�ב אױסגעז�גט אַײערע נעמען 
ען צושרַײבן �ז איר זַײט ניט ק(ן �רקס און �ז � נַײע שורה ז�ל מ, זַײנען מסּכים

 נ�ך ניט �ַײטער �בער ד�ס איז שױן � גיך ה�לטןמיר . צו די �לטע רשימות
שלי�נדערן אין דער �רומאיר מיט מערין קענען . שטיקל �רבעט ��ר �ן ענטר�ט

אױב איר , איז ד� � ברונעם מיט גוטן ��סער'ס. אױב איר �ילט, ד�לענע
זַײנען ד� נ�ך ר(ד 'ס.  צ�ונדיקן ברעג�ַײט אױ�ן ,טד�ר, ב�ד�ר�ט דערק�יקונג

און אַײך , איך �על קומען זען אַײך �ידער. א(דער דער ר�ט ה(בט זיך באמת �ן
  ."דערקלערן �י עס ג(ט

ה�בן , א(דער ז( זַײנען ��עקגעג�נגען. געשטעלטנידערער ה�ט די ה�ביטס �
, �מוזירט די ענטןז(ער ה�ט ,  �ַײזט אױס,�ט דער אױ�טו. ז( זיך טיף ��רנ(גט

�בער ב�לד ; לױט דעם ט�ן �ון ז(ערע מורמלען און דעם צ�נקען אין די אױגן
מערי און ּפיּפין זַײנען . עם ּתכלית אױף ז(ער א(גענעקערטצוריקגזיך  ז( ה�בן

רך דער געקוקט דו, �רױ�געקר�כן אױף דער סטעשקע ��ס �ירט �רַײן �ון מער%
  זַײנעןל�נגע ב(מער־ב�דעקטע שיּפועים. ע�ענונג אינעם גרױסן אַײנצ�ם

איבער די , און �ַײט הינטער ז(, גן �ון דער ליּפ �ון דער ד�לענעישט�רױ�גע
 ץדער שּפי, ש�רף און �ַײס,  ה�ט זיך אױ�געהױבן,י�דלעס אױ�ן �ַײטסטן ק�ם

 ��לד םה�בן ז( געקענט זען דע, לינקס ,אױף דרום. �ון � הױכן ב�רג
 � גע�ען�ַײט איז העט ד�רט . ��עק אין דער גרױער �ַײטק(ט, ן��ל�ר�ּפ
�ס מערי ה�ט געה�לטן ��ר � בליק �ון די �ל�כן �ון ,  גל�נץר גרינעערבל(כ�

  . ר�ה�ן

  ־־־

  .ין געז�גטה�ט ּפיּפ" ?�ּו איז איסענג�רד: איך ��לט �עלן �יסן"

�בער �ט דער ", ה�ט מערי געז�גט" ,איך בין ��רט ניט זיכער �ּו מיר זַײנען"
 ן איך געדענק ליגט דער רינג �ואױף �י�לאון , זַײן מעטעדר�ס קער שּפיץ

איז מסּתמא 'ס. איסענג�רד אין � ש(ד�עג �דער � טי�ן שּפ�לט בַײם עק בערג
איז ד� � רױך צי נעּפל '�ז ס, זעט אױס'ס. גרױסן ב�רגרוקן דעם  �טאונטן הינטער

  " ?�י�, אױף לינקס �ונעם שּפיץ, ד�רטן

עלן �יסן ��ס �איך ��לט . "ה�ט ּפיּפין גע�רעגט" ?איסענג�רד, �י איז עס"
  ." יעדן ��ל אױףדי ענטן קענען ט�ן דער�עגן



 לא 

רד איז עּפעס � רינג �ון שט(נער איסענג�. "ה�ט מערי געז�גט" ,איך אױך"
 אינדזל �דער ןמיט � גלַײכן ּפל�ץ אינע�(ניק און �, מ(ן איך,  בערגלעך�דער

איז 'ס. ס�רומ�ן ה�ט � טורעם ד�רטן. �רט�נקאים ��ס מע רו�ט , זַײל אין מיטן
איך און , אינעם �רומרינגלענדיקן מױער, ערא�שר מער �י א(נ, ד� � טױער

ער קומט �רױס �ון די בערג און שטר�מט ; ר�ם גיסט דורך איםט�ז � ש, מ(ן
איז ניט דער מין �רט �ּו '�ז ס, ד�כט זיך'ס. שטונט �ון ר�ה�ן דעם דורך�ַײטער 

�י :  � מ�דנע גע�יל �עגן די � ענטןאיך ה�ב �בער .די ענטן ז�לן זיך �רַײנמישן
ק�מיש �י , �(ס ��ס'כ,  אוןאומשעדלעך�ז ז( זַײנען ניט �זױ ,  איז מ(ן איךניט

; ּכמעט טרױעריק, געדולדיק, משונהדיק, ( זעען אױס ּפ�מעלעךז. ז( זעען אױס
�לט איך , אױב �זױ.  אױ�גערודערט �ערןקענען�ז ז( , �ונדעסט�עגן מ(ן איך�

  ."גיכער ניט גע�ען אױף דעם �נדערן צד

"��ז� גרױסער חילוק . איך �(ס ��ס דו מ(נסט. "יּפין געז�גטה�ט ּפ!" י
און � ,  זיצנדיק און מעלה־גירהנדיק � ��רטר�כטעו קרצ�ישן �ן �לטע

איך ��לט �עלן .  ר�ּפטעםומט ��ר א�שראון די שינוי ק;  בוהַײןשטורעמדיק
.  ער �עט ּפרּו�ן�ז, איך בין זיכער. �יסן אױב בױמב�רד �עט ז( אױ�רודערן

און , בױמב�רד ה�ט זיך �ל(ן אױ�גערודערט נעכטן. �בער ד�ס גע�עלט ז( ניט
  ."דערנ�ך ה�ט זיך �ידער אַײנגעשטילט

 די קולער �ון די ענטן ה�בן זיך �ַײטער. די ה�ביטס ה�בן זיך צוריקגעקערט
,  זון איז שױן אױ�געג�נגעןדי. אין ז(ער ��רז�מלונג, �רױף און �ר�ּפ, גע�ירט

זי ה�ט גע�ינקלט אױף די שּפיצן : גענוג הױך איבערצוקוקן איבערן הױכן אַײנצ�ם
. דיקע זַײט ד�לענע מיט � קילן געלן ליכטנ�ון די בערעזעס און ב�לַײכט די צ�ו

ן ּפ�זע ז( זַײנען געג�נגע. ד�רט ה�בן ז( דערזען � קל(נעם בל�נקענדיקן ��נט�ן
 � ��רגעניגן ד�ס –דעם ק�נט �ונעם גרױסן ש�ל צו�וסנס �ון די נ�דלב(מער 

 און – ניט אַײלן זיך  ד�סאון, גע�יל �ון קילן גר�ז צ�ישן די �ינגער נ�ך � מ�ל
� , ז( ה�בן � ביסל געטרונקען. דערנ�ך �ר�ּפגעקר�כן בַײם ּפליוכענדיקן ��סער

, און זיך ��עקגעזעצט אױף � מ�כיקן שט(ן, ש�ר�ן טרונק, ק�לטן, ר(נעם
ב�טר�כט די שטיקלעך זון אױ�ן גר�ז און די ש�טנס �ון די זעגלענדיקע ��לקנס 

 מורמל �ון די ערד. ען איבער איבער דער ּפ�דל�גע �ון דער ד�לענעִי��ס �ל
 אױסגעזען �י ז(ער � �רעמדער און עס ה�ט. ענטן ה�ט זיך �ַײטער געצױגן

און העט �ַײט �ון �לץ ��ס , �ון ז(ער �עלטק(ן ט(ל ניט , �ּפגעלעגענער �רט
 נ�ך די �רומגענומען ז( ה�ט� גרױסע בענקש��ט . ז( ה�בן �ענס דערלעבט

 נ�ך  און, און ס�מען22ן�ר�ד�ב�רט נ�ך , ּפנימער און קולער �ון די ב�ל(טערס
  .23דערןַײסטר



 לב 

און �רױ�קוקנדיק ה�בן ; סוף־ּכל־סוף איז געקומען � ּפױזע אין די ענטן־קולער
  . מיט � צ�(טן ענט בַײ דער זַײט,  צו ז(ןקומעצו ןז( דערזען בױמב�רד

�ערט איר מיד . "ה�ט בױמב�רד געז�גט" ,ד� בין איך נ�ך � מ�ל, הּוּום, הם"
זַײט מיר מוחל �בער איר ז�לט נ�ך ניט �ערן , נו? הע, םהמ, צי אומגעדולדיק

�בער איך ד�רף ;  ��רענדיקט די ערשטע סט�דיע שױןמיר ה�בן. אומגעדולדיק
�ַײט ,  ��ס �ױנען העט־העטדינ�ך �לץ געבן צו ��רשט(ן די ענינים נ�ך � מ�ל 

, �ן ��רן ר�טעטרקענט ניט גע ��ס איך ה�ב זיך מיט ז( דיאון , �ון איסענג�רד
ליסן ��ס צו �ש�בער ד�ס ב.  בַײ זיך ��ס צו ט�ןןאון דערנ�ך מוזן מיר ב�שליס

 �רומרעדן די �לע ��קטן און געשעענישן ��ס  ד�סן ענטן גיכער �יעט�ן טו
� זַײן �ז מיר �עלן ד, ד�ך קען מען ניט �ּפל(קענען.  דער החלטהאיןג(ען �רַײן 

איז איך ה�ב אַײך געבר�כט � . מסּתמא, עטלעכע טעג: ַײטצ � ל�נגע נ�ך
 ה(סט ער אױף ברעג�ל�ד. ער ה�ט �ן ענטהױז אין דער נ�ענט. ב�ל(טער

�ז ער ה�ט זיך שױן דעצידירט און ד�רף ניט בלַײבן אינעם , ער ז�גט. יש�על
איר ז�לט . �ּפיקן ענטכ�ישן אונדז צו � ער איז דער נעענצטער צ, הם, הם. ר�ט

  .בױמב�רד ה�ט זיך �ּפגעקערט און איז ��עק!" � גוטן. איםאױסקומען מיט 

און ; ברעג�ל�ד איז געשט�נען � �ַײלע און �ַײערלעך ב�טר�כט די ה�ביטס
גע��לט �יסן �ען ער �עט ב��ַײזן סימנים �ון , ז( ה�בן אים ב�טר�כט

ער ; גערע ענטןנאון זעט אױס �י א(נער �ון די יִי, ער איז � הױכער. 'כ�ּפיק(ט'
, די ליּפן זַײנען ר�זע�ע; גל�נציקע הױט אױף די �רעמס און �יס, ה�ט גל�טיקע

ער ה�ט זיך געקענט ב(גן און �יגן �י � של�נקער בױם . און די ה�ר גר�־גרין
העכער , כ�טש הילכיק, איז זַײן קול, �ט ער גערעדט־ּכל־סוף הוףס. אין � �ינט

  .און קל�רער �י בױמב�רדס

איך ה(ס . "ה�ט ער געז�גט!" ל�מיר ג(ן שּפ�צירן, ח%רה, המם, ה�"
, איז נ�ר � צונ�מען'�בער ס.  אַײער לשוןאױףד�ס ה(סט גיכשטר�ל , ברעג�ל�ד

�ב געז�גט  מיך �זױ זינט איך הרו�ןז( . ��דאי"�צו �ן עלטערן ענט א(דער " י
און ג( �רױס בעת �נדערע , אױך טרינק איך גיך. ער ה�ט געענדיקט זַײן �ר�גע

  !"קומט מיט מיר. נעצן נ�ך ז(ערע בערד

ער ה�ט דערל�נגט צ�( שט�לטנע �רעמס און געגעבן � ל�נג־ב�בערדיקטע 
, ג ה�בן ז( גע��גלט מיט אים אינעם ��לדדעם ג�נצן ט�.  ה�ביטדןה�נט יע

 ער ל�כט �ען די זון קומט. ל�כט ��ט טר�ל��רן גיכש; נדיק און ל�כענדיקזינג
 ז( געגענען �ן � ב�כל צי � �עןער ל�כט ,  הינטן �רומעט �ון � ��לקן�ון

די �יס און ק�ּפ מיט ּפליושקעט געדעמ�לט ה�ט ער זיך �ר�ּפגעל�זט און : ק��ל



 לג 

�ען .  אין די ב(מערע שעּפטש �� מ�ל ל�כט ער אױף � קל�נג �דער; ��סער
קטע ע שטעלט ער זיך �ּפ � �ַײלע מיט אױסגעשטרעןנ�ר ער דערזעט � י�ס

  .און �יגט זיך בעת ער זינגט, און זינגט, הענט

ניט מער �י � מ�כיקער : ��ר נ�כט ה�ט ער ז( געבר�כט אין זַײן ענטהױז
נס זַײנען עי�ס. ט�רף אונטער � גרינעם ברעגאױף  ��עקגעל(גטשט(ן 
� , )�י אין �לע ענטהַײזער(און ��סער ,  הױזגע��קסן אין � רינג �רום�רומ

�ערט 'ז( ה�בן גערעדט � �ַײלע בשעת ס. בלעזלענדיק �ונעם ברעג�רױסק��ל 
 ה�ט מען געקענט הערן די קולער �ון ד�רטןניט �ַײט . לד�ינצטער אינעם ��

 �ז ז( זַײנען,  אױסגעד�כטה�ט זיך ז(�בער איצט ; �ונעם ענטר�ט רעדן �ַײטער
 גרױס קול ף א(ן זיך אױה(בטאון �ון צַײט צו צַײט , טי�ער און �(ניקער געל�סן

. ן זיך אַײשטילן�לע �נדערע בעת די , אין � הױכער און ��רגיכערנדיקער מוזיק
שִיער ,  לשוןענעם ז(ער א(גאױףערעדט צ�רט ג�בער לעבן ז( ה�ט ברעג�ל�ד 

�ז ער געהערט צו הױטק�רעס , זַײנען ז( גע�ױר גע��רן; נדיקניט שעּפטשע
�ט ד�ס . גע��רןאיז חרו% ,  גע�ױנט געה�ט�ּו ז( ה�בן, און ד�ס ל�נד, ��לק

ניקסטנס ��ס �(', כ�ּפיק(ט'י ה�ביטס גרינג געגעבן צו ��רשט(ן זַײן ה�ט ד
  .ש(ך די �רקס

שטיל און , ה�ט ברעג�ל�ד געז�גט" ,נס אין מַײן ל�נדעזַײנען גע�ען י�ס'ס"
 �ן  גע�עןנס ��ס ה�בן געשל�גן ��רצלען �ען איך בין נ�רעי�ס", טרױעריק

די עלטסטע זַײנען ��רז(ט . ק אין דער �עלט־שטילק(טל�נג ל�נג צורי, ענטעלע
 ה�בן אױף ז( יענע�בער ; גע��רן �ון ענטן ז( ז�לן הנאה ט�ן די ענט�רױען

�ז ז( �(סן �ּו �ַײסערער צ�יט און , געקוקט און געשמ(כלט און געז�גט
 ד�זיקער  זַײנען ניט� ק(ן ב(מער �ון דער�בער עס.  �רוכט ��קסןרעזעטיקע

און די � ב(מער זַײנען . ��ס זַײנען מיר �זױ ש(ן, ד�ס ��לק �ון דער רױז, גזע
 און ז(ערע, ס ש�טן �ערט �י � גרינער ז�לנביז יעד, גע��קסן און גע��קסן

. און � ש(נק(ט און � חידוש,  י�גדעס אין ה�רבסט זַײנען גע�ען � ל�סטרױטע
;  ּפל�ּפלען(��ילו �ען ז, איך ה�ב ליב �(גל. ד�רטן צונױ��לִיען�(גל �לעגן זיך 

�בער די �(גל זַײנען גע��רן אומ�רַײנדלעך .  און מער ה�ט גענוגעןאון דער י�ס
און ��עקגע��ר�ן די �רוכט און זי , �ּפעריש און ה�בן צעריסן די ב(מערכאון 

  דימען די �רקס מיט העק און �ר�ּפגעה�קטדעמ�לט זַײנען געקו. ניט געגעסן
�בער ז( , איך בין געקומען און ז( גערו�ן בַײ ז(ערע ל�נגע נעמען. ב(מער מַײנע

  . ז( זַײנען געלעגן טױטע; ניט געענט�ערט, ניט געהערט, ה�בן ניט געצ�ּפלט

  ! ק�רנימיריע, ל�סעמיסט�, 	 	ר	�רנע



 לד 

 !  צ#יטליגט שנ�־#ַ�ס דער'ן ק	ּפ זע נ	ר׃ סאױ, רש�נע 	 י�סען
 , ה	סטו ד	ך געבליט, � ט	ג � ַ�נער, ר	 י�סען מַ�נע

 ;#�ך קיל און איז קול דַ�ן,  געל בלעטערדי,  ק	רע העלדַ�ן
  !געטר	גן אין דער ה�ך,  ג	לד־רױט � צ	ּפ ק	ּפןאױליגט 'ס

 ; גרױאון טרוקן די ה	ר #ערן ,  מער ניט ג	לד־רױט,	 י�סען טױט
 . 	ט �זױ אױף א�ביק ,קול �רשטילטדַ�ן , צ	ּפ �רשטערט דַ�ן

  ! ק�רנימיריע, ל�סעמיסט�, 	 	ר	�רנע

די ה�ביטס זַײנען �נטשל��ן גע��רן מיטן קל�נג �ון ברעג�ל�דס שטילן 
 אין � סך שּפר�כן ��רן אומקום �ון ��ס ה�ט זיך אױסגעד�כט �י � יללה, זינגען

  .די ב(מער ��ס ער ה�ט ליב געה�ט

. 'הױז'�בער געבליבן נ�ענט צו זַײן , מ�רגן ה�בן ז( אױך ��רבר�כט מיט אים
�רן דער ; מערסטנס זַײנען ז( געזעסן שטילערה(ט אונטערן �ּפד�ך �ונעם ברעג�

איז גע�ען 'ס;  ��לקנס נעענטער און גרױעראון די, �ינט איז גע��רן קעלטער
און �ון דער �ַײטנס ה�בן די קולער �ון די ענטן נ�ך �לץ זיך , ז(ער �(ניק זון

� מ�ל שטיל און , � מ�ל הױך און שט�רק, אױ�געהױבן און �ר�ּפגע��לן
לעך �י � � מ�ל ּפ�מעלעך און �ַײער, � מ�ל ��רגיכערנדיק זיך, טרױעריק
� צ�(טע נ�כט איז געקומען און די ענטן בלַײבן נ�ך אין ז(ער . קל�גליד
  . צונױ�קום אונטער אַײלנדיקע ��לקנס און אומרוִיקע שטערןּפרי��טן

בַײם זונאױ�ג�נג ה�בן . טריב און �ינטיק, ער ��רט�ג איז געקומעןטדער דרי
ן אין � גרױסן לי�רעם און דערנ�ך זיך די קולער �ון די ענטן זיך אױ�געהױב

מ�רגן איז דער �ינט שטיל גע��רן און די �ריבמשך �ונעם . �ידער אַײנגעשטילט
 ברעג�ל�ד הערט �ידי ה�ביטס ה�בן געקענט זען . לו�ט ש�ער מיט דער��רטונג

 טהױז איז ז( ד�לענע �ון זַײן ענ שמ�לערכ�טש טיף אין דער, זיך צו �רַײנגעט�ן
  .דער קל�נג �ונעם ר�טש��ך  ז(ער

, ג(ענדיק אױף מער% צו די בערגצו, און די זון, דער נ�כמיט�ג איז געקומען
ה�ט צעשיקט ל�נגע געלע שטר�לן צ�ישן די שּפ�רעס און שּפ�לטן �ון די 

 דער ;�ז �לץ איז גע��רן ז(ער שטיל, ּפלוצעם ה�בן ז( דערהערט. ��לקנס
 ה�בן די, ��דאי. ג�נצער ��לד איז געשט�נען אין אַײנהעריקער שטילק(ט

 ברעג�ל�ד ה�ט זיך ?��ס ז�ל ד�ס מ(נען.  זיך �ּפגעשטעלטענטן־קולער
  . דינגלקוקנדיק אױף צ�ון צו דערנצוריק, אױ�געשטעלט גלַײך און געשּפ�נט



 לה 

: ס קלינגענדיק געשר(מיט � טר�סק איז דעמ�לט געקומען � גרױ
 ז( ��לטדי ב(מער ה�בן געציטערט און זיך געבױגן �י � ּפל�ש ! ר�־הּוּום־ר�ה

און דערנ�ך ה�ט זיך �נגעהױבן מיליטערישע , איז גע�ען נ�ך � ּפױזע'ס. געשל�גן
 זַײנען דונערןאון איבער די קַײקלענדיקע ט�קטן און , מוזיק �י �ַײערלעכע ּפױקן

  .  זינגען הױך און שט�רק ��ס��קסן קולערגע

  ! ט�־רונד� רונד� רונד� ר	ם: קל�נגנמיר קומען מיט ּפױק, מיר קומען

�לץ נעענטער און העכער ה�ט זיך אױ�געהױבן ז(ער : די ענטן זַײנען געקומען
  : געז�נג

  !  ר	םט�־רונ� רונ� רונ�: מיר קומען מיט ּפױק און ה	רן, מיר קומען

  .געשּפ�נט �ון הױז�רױסברעג�ל�ד ה�ט אױ�געהױבן די ה�ביטס און 

  ־־־

די ענטן ה�בן : אין גיכן ה�בן ז( דערזען די מ�רשירנדיקע ר( דערנענטערן זיך
 געג�נגעןבױמב�רד איז .  צוע�יגט מיט גרױסע שּפרַײזן שיּפוע־�ר�ּפ צו ז(גזיך 

 דעם ה�לטנדיק, צ�( אין � שורה, כג(ערס הינטער איםמיט � �ו�ציק נ�, בר�ש
בעת ז( ה�בן זיך . ט�קט מיט די �יס און מיט די הענט אױף די �ל�נקען

  . דערנענטערט ה�ט מען געקענט זען דעם בליץ און צ�נק �ון ז(ערע אױגן

ה�ט !" סוףד� קומען מיר סוף־ּכל־, �ט � קומען מיר מיט � דונער! ה�ם, הּוּום"
, קומט. "ברעג�ל�ד מיט די ה�ביטסן �ז ער ה�ט דערזע, גערו�ן�רױסבױמב�רד 

  !" מיר ג(ען ק(ן איסענג�רד. מיר ג(ען! טרעט �רַײן אין ר�ט

  .  � סך קולעראױףה�בן די ענטן געשריגן !" ק(ן איסענג�רד"

  !"סענג�רדיק(ן א"

  	ל זַ�ן �רומגערינגלט און סענג�רד זיכ	טש א! סענג�רדיק�ן א
  ;  טירן ון שט�נער�רשּפ�רט מיט

  ק�לט #י שט�ן , סענג�רד ז	ל זַ�ן שט�רק און ה�רטיכ	טש א
  ,און נ�קעט #י ב�נער

  און ן שט�דעם ה�קן , ג�ען מיר אױף מלחמה, ג�ען מיר, ג�עןמיר 
  ; ברעכן די טיר



 לו 

   –י הרובע רע#עט ד, #	רן שט�ם און צ#ַ�ג ברענען איצט
  !  ג�ען מיראױף מלחמה

   :קל�נגנטריט און ּפױק אין ל�נד ון מר�קע מיט גורלדיקע
  ;  מיר קומען,קומעןמיר 

  ! קומען מירמיט גורלק�ן איסענג�רד 
  !מיט גורל קומען מיר, מיט גורל קומען מיר

  . �זױ ה�בן ז( געזונגען בעת ז( ה�בן מ�רשירט אױף דרום

  ־־־

. ט גל�נצנדיקע אױגן איז ברעג�ל�ד �רַײן אין דער ר( לעבן בױמב�רדןמי
דער �לטער ענט ה�ט איצט צוריקגענומען די ה�ביטס און ז( �ידער 

און �זױ זַײנען ז( גע��רן שט�לץ בר�ש �ון דער , ��עקגעזעצט אױף די ּפל(צעס
כ�טש ז( . געהױבענע קעּפ און אױ�הערצערזינגענדיקער ר�טע מיט קל�ּפנדיקע 

זַײנען ז( , עּפעס געשען �עט �ז מיט דער צַײט,  געריכט שױן געה�טה�בן זיך
ה�ט זיך איצט 'ס. ��רג��ט גע��רן דערױף �י די ענטן ה�בן זיך געביטן

נג ל� עּפעס �זױ ּפלוצעמדיק �י � ��ר�ל(צונג �ון ��סער צו זַײןאױסגעד�כט 
  .�לטן �ון � ד�מבעצוריקגעה

�ך �לעמעןנדי ענטן ה�בן ב�של�סן בַײ זיך ג�נץ גיך " ,�ה�ט ּפיּפין � " ?�י
און , �ען ד�ס געז�נג ה�ט זיך אױף � רגע �ּפגעשטעלט, ז�ג געט�ן נ�ך � �ַײלע

  .בלױז דער ט�קט �ון הענט און �יס ה�ט מען געקענט הערן

 איך ה�ב זיך �יגיכער . באמת, י�! הּוּום ".�רד געז�גטה�ט בױמב" ?גיך"
מיר .  ה�ב איך ז( ניט געזען �זױ אױ�גערודערט שױן י�רן ל�נג,כלעבן. געריכט

און מיר �ערן ק(ן מ�ל ניט ; ענטן ה�בן ניט ליב �ערן אױ�גערודערט
ב(מער און  אונדזערע  מע שטעלט�ז, איז אונדז קל�ר'אױ�גערודערט סַײדן ס

 ד�ס איז ניט געשען ד� אין ��לד שױן זינט די ט�. לעבנס אין גרױסער סּכנה
ד�ס ה�קרדיקע , איז די �רקס �רבעט'ס. מלחמות �ון ס�ור�ן און די ים־מענטשן

�ס ה�ט ,  די �ַײערןק�רמען ��ילו �ן דעם שלעכטן ּתירוץ �ון – ר�רום –ה�קן �
�ס ה�ט געד�ר�ט אונדז העל�ן, און די בגידה �ון � שכן; טאונדז דערב(זער� .

איז ניט� 'ס. בעסערד�ך ז(  סן(�ט�קע : מכש�ים ה�בן געד�ר�ט בעסער �יסן
צי די לשונות �ון מענטשן גענוג שלעכט ��ר �ז� , ענטיש,  על�ישאױףק(ן קללה 

  !" �ר�ּפ מיט ס�רומ�נען. בגידה



 לז 

ה�ט מערי " ? אױף �ן אמת צעברעכן די טירן �ון איסענג�רדאיר �עט"
  .גע�רעגט

"��י , א�שר, איר �(סט ניט! ��רשט(ט איר,  ד�ס ט�ןמיר קענען, נו, הם, ה
ז( זַײנען ג��לדיק ? טר�לןדי א�שר ה�ט איר געהערט �ון . שט�רק מיר זַײנען

ש��ן גע��רן ב�, מ�כטע ב�שע�ענישן�בער טר�לן זַײנען נ�ר נ�כגע. שט�רק
�י �רקס זַײנען � , � חוזק �ון ענטן,  אין דעם גרױסן �ינצטערניש�ַײנד�ון דעם 

מיר זַײנען ב�ש��ן גע��רן .  טר�לן דימיר זַײנען שט�רקער �י. חוזק �ון על�ן
ן �ון ע די ��רצלמיר קענען שּפ�לטן שט(נער �י. �ון די ב(מער �ון דער ערד

 מוחות זַײנען עאױב נ�ר אונדזער,  גיכערשט�רק, נ�ר גיכער, ב(מער
  ניט אונדזט צעשטערציאױב מע ה�קט אונדז ניט �ר�ּפ !  גע��רןאױ�גע�עקט

קענען מיר צעשּפ�לטן איסענג�רד אין , �דער ּכישוף, אױ�רַײס, מיט �ַײער
  ."רן אין ריםע מױעַײנסק�בקעס און צעברעכן ז

"�  " ?נ(ן, ןּפה�לט�בער ס�רומ�ן �עט ּפרּו�ן אַײך 

 ה�ב איך ל�נג ,כלעבן. איך ה�ב ד�ס ניט ��רגעסן. �דרבא, י�, �, הם"
, � סך ענטן זַײנען יִינגער �ון מיר, ��רשט(ט איר מיך, �בער. געטר�כט דער�עגן

מיטן מוח ,  אױ�גערירט איצטז( זַײנען �לע. מיט � סך ב(מער־דורות
�בער ב�לד �עלן ז( . צעשטערן איסענג�רד: ק�נצענטרירט אױף א(ן ז�ך

�עלן ז( זיך � ביסל ב�רוִיקן �ען מיר נעמען אונדזער ; �נה(בן �ידער טר�כטן
�בער איצט ז�לן ז( מ�רשירן און ! �ז� ד�רשט �עלן מיר ה�בן. ��נטטרונק

איז שױן 'ס. �בן ��רט � ל�נגן �עג מיט � סך צַײט ��ר טר�כטןמיר ה! זינגען
�ס מיר ה�בן זיך �רױסגעל�זט גוטסעּפעס� ".  

�בער . געזונגען מיט די �נדערע � �ַײלע, בױמב�רד ה�ט �ַײטער מ�רשירט
  דערנ�ך �ידער � מורמל אוןאױףדערנ�ך ה�ט זיך זַײן קול אַײנגעשטילט 

�ז זַײן �לטער שטערן איז ��רקרימט און , ּפיּפין ה�ט געקענט זען. גןגעש�י
סוף־ּכל־סוף ה�ט ער זיך �רױ�געקוקט און ּפיּפין ה�ט געקענט זען � . צעקנ(טשט

איז גע�ען � 'ס. טרױעריק נ�ר ניט אומגליקלעך, אױגן ַײנע זיןטרױעריקן בליק א
 אַײנגעזונקען טי�ער אין די ��לטל�ם �זױ �י דער גרינער �, ליכט אין ז(

  . טונקעלע ברונעמס �ון זַײן געד�נק �רַײן

�ליע�ה�ט ער געז�גט ּפ�" ,ח%רים, איז ד�ך � ס%רא'ס, ��רשט(ט זיך" ," �
 מ�רש �ון די רדער לעצטע:  גורלא(גענעם�ז מיר ג(ען אױף אונדזער , ס%רא
�לט , געבליבן אין דער ה(ם און ג�רנישט ניט געט�ן ��לטןנ�ר אױב מיר . ענטן�



 לח 

דער ד�זיקער געד�נק . �רִיער צי שּפעטער, דער גורל אונדז גע�ונען סַײ �י סַײ
. און דעריבער מ�רשירן מיר איצט; איז שױן ל�נג גע��קסן בַײ אונדז אין ה�רצן

 מעג דער לעצטער , �(ניקסטנס,איצט. ע�ען ק(ן כ�ּפיקע החלטהגאיז ניט 'ס
א�שר קענען מיר ", ה�ט ער געזי�צט" ,י�. מ�רש �ון די ענטן זַײן �ערט � ליד

 איך ��לט גע��לט נ�ר.  ��רג(ן �עלןהעל�ן די �נדערע �עלקער א(דער מיר
�לט מיר ז(ער 'ס. ם �ערןויױען ז�לן מקר ביז די לידער �עגן די ענט�לעבןדער�

  �זױ לידער טר�גן,ח%רים, �בער אין דעם.  �ימברעטיל נ�ך � מ�לגע�עלן צו זען
 ז(ער א(גענעם אױףאױּפס נ�ר אין ז(ער א(גענער צַײט און ז(ער �י ב(מער 

  ." און � מ�ל ��ר�עלקן ז( צו�רִיִיק: שט(גער

  ־־־

 געה�טז( זַײנען . געשּפ�נט מיט � שט�רקן טעמּפ��רױסדי ענטן ה�בן 
�ר�ּפגעג�נגען אין � ל�נגן קנ(טש אין דער ערד ��ס ל�זט זיך �ר�ּפ אױף 

איצט ה�בן ז( �נגעהױבן �רױ�צוקריכן ב�רג־�רױף אױף דעם הױכן ; דרום
די �עלדער זַײנען �ּפגעשט�נען און ז( זַײנען געקומען אין . מער%דיקן ק�ם

 אױף נ�קעטע שיּפועים �ּו נ�ר � ּפ�ר און דערנ�ך, טענע רעדלעך בערעזעס�צעש
די זון איז ��רג�נגען הינטער דעם טונקעלן בערגל . �רטע ס�סנעס ��קסןד�ּפגע

  . גרױער ��רנ�כט דעראיז �נגעקומען'ס. אין ��רנט

�דער – ��רמערט  געה�טדי ענטן ה�בן זיך. קוקט הינטןאומגע  זיךּפיּפין ה�ט 
 ז�לן ליגן די �ינצטערלעכע נ�קעטע שיּפועים ��ס  עס�ּו ד�רטן ?ט��ס געשע

  שױן�ז ער זעט, ה�ט עס אים געד�כט, �ריבערגעג�נגעןז( ז( זַײנען געה�ט 
�ז די ב(מער �ון ��נג�רן , צי איז מיגלעך! רירן זיך�בער ז( . �עלדלעך ב(מער

 ט איצטמ�רשיר, איז אױ�געשט�נעןאון דער ��לד , ה�בן זיך אױ�געכ�ּפט
א�שר ה�בן , ער ה�ט געריבן די אױגן? �ריבער איבער די בערגלעך אױף מלחמה

�בער די גרױסע גרױע געשט�לטן זַײנען ; של�ף און ש�טנס אים �ּפגענ�רט
. איז גע�ען � רעש �י � �ינט אין געדיכטע צ�ַײגן'ס. געג�נגען ּכסדרדיק ��רױס

און ה�בן אין ג�נצן ,  געקומען נ�ענט צום אױבן �ון ק�םשױן ענטן זַײנען די
: טילק(טאיז גע�ען נ�ר ש'און ס, די נ�כט איז �נגעקומען.  זינגעןצואױ�געהערט 

ער די �יס �ון טוץ � ש��כן ציטער �ון דער ערד אונח הערן �םג�רנישט ניט צו
.  �י �ון דר(�נדיקע בלעטערעטן �ון � שעּפטש� ש�, און � ש�רך, די ענטן

 �ר�ּפגעקוקט אין � זיךאון , סוף־ּכל־סוף זַײנען ז( געשט�נען אױ�ן שּפיץ
דעם ט�ל �ון , נ�ן קורוניר: דעם גרױסן שּפ�לט בַײם עק בערג: �ינצטערן גרוב

  .ס�רומ�נען
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�ון בעריש 2004 ־2002 ©דרוקרעכט . איבערגעזעצט �ון בעריש ג�לדשט(ן. ה�ר ון די ינגערלעך

  .The Tolkien Estateמיטן דערלױבעניש �ון , ג�לדשט(ן

�ריגינעלע דרוקרעכט געהערט צו ד�ס The Tolkien Estate.  

***  

, ב�רט מיט �ז� סטיל �י ט�לקינס, עס שטעלט זיך ד� � �ר�גע �עגן �ריגינעלער סטיל און איבערזעצערַײ
� סטיל ��ס איך ה�ב גע��לט אױ�היטן אין דער , ��ס איז ט�קע �ן אינטערעס�נטער און �ן א(נציקער

דעם טעקסט און ה�ב געל�זט בַײ ' ��ריִידישן'איך ה�ב ניט גע��לט . איז מיגלעך'אױף �י�ל ס, יבערזעצונגא
  ...".און ... און ... און "... זיך דעם ז�צסטיל ��ס ער ניצט אומעטום׃ 

עם ן דאי"�דער  "ה�ביטס"ד�ס ערשטע מ�ל ��ס ב��ַײזט זיך � ּפרט־נ�מען אינעם טעקסט איז עס �זױ׃ 
  .�ז ד�ס איז ט�קע � ּפרט־נ�מען און ניט בלױז � �ר�זע, מע ז�ל קענען �יסן, "גרױסן ּפל�ץ

***  

קודם־ּכל , איך מוז ג�ר ניט ��רגעסן �נערקענען און ה�רציק ד�נקען מַײן גוטע־לערערין לאה ר�בינס�נען
 עּפעס �נשרַײבן �לע ט�ג און ב�רט ��ר איר הילף מיט מוז,  ד�רף,�ַײל זי ה�ט מיך געה(סן בּכלל איך ז�ל

 .דער ד�זיקער איבערזעצונג
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�(ניקער � העל�ט �ונעם �ּוקס �ון � ר־מע, ז( זַײנען � קל(ן ��לק... ? ��ס איז � ה�ביט: "ה�ביט  1

איז נ�ר �(ניק �דער 'ס. ה�ביטס ה�בן ניט ק(ן בערד.  שרעטלעךב�בערדיקטעאון קלענער �י די , מענטש
�ס העל�ט ז( צו ��רש�ינדן , �חוץ דעם ט�גטעגלעכן גע�(נטלעכן ס�רט,  ז(ג�ר ניט ק(ן ּכישוף אין�

�ס ז( קענען , טומלדיק �י העל��נדן,  קומען �ן לעּפישמירשטיל און גיך �ען גרױסע גר�בע לַײט �י �
דער ( העלע ��רבן ן זיך �ן איןעז( טו; ז( זַײנען נוטה צו ה�בן קַײלעכדיקע בַײכער. דערהערן �ַײט � מַײל

�ַײל ז(ערע �יס �ל(ן ה�בן לעדערנע ּפי�טעס און געדיכטע , ז( טר�גן ניט ק(ן שיך; )עיקר גרין און געל
ז( ה�בן ל�נגע קלוגע ברױנע ; )��ס זַײנען געקרַײזלטע(�י די ה�ר אױ�ן קעּפ , ��רעמע ברױנע ה�ר

�ס ז( עסן , ב�רט נ�ך די ��רמעסן (סי�ע ז��טיקע געלעכטעראון ל�כן ט, �רַײנדלעכע ּפנימער, �ינגער�
  )."אױב מיגלעך, צ�( מ�ל � ט�ג

  ט�לקין . ר. ר. ש �ון דזדער ה	ביטאין " �ן אומגעריכטע ׂשימחה", ־־ ק�ּפיטל א(נס

 .זעט אױך אונטן אין דער מעׂשה; דער נ�מען �ונעם ��לד: ��נג�רן  2

 .ז( זַײנען גע�ען זעלנערס אין דער �רמ( �ונעם שלעכטן צד; רציחהדיק,  מין ב(ז ב�שע�עניש�: �רק  3

,  � קוזין6בילב� ב�גינס(�ר�ד� ב�גינס . בקיצור איז ד�ס � מעׂשה �ון גוטס קעגן ב(זס:  מערי און ּפיּפין 4
א(דער ס�ור�ן ־־ דער , �ול מיט ב(זער קר��ט , �ינגערל�ס ד ז צעשטערןמו) זַײן ב�ליבצטער קוזין

און מערי ) קוּפערעגרין ט(ּפיּפין . ב(זסטער מכשף ־־ ז�ל עס קריגן און דערמיט �ערן נ�ך ב(זער
. דיקן שליחות��ס ג(ען מיט אים אױף זַײן סּכנה, �( �ון �ר�ד�ס �רַײנדצזַײנען ) מערִי�ד�ק בר�נדיב�ק(

 .ף �ון ערשטן ב�נד זַײנען מערי און ּפיּפין צעש(דט גע��רן �ון די �נדערעובַײם ס

5
 .ּפיּפינס משּפחה: טוקס  

6  �און ה�ט עס  ,  �ינגערל�סדגע�ונען , � ה�ביט, ה�ט בילב� ב�גינס דער ה�ביט אינעם בוך: בילב
 .צוריקגעבר�כט �ה(ם

7
 ).�ּו די מעׂשה קומט ��ר( ��לד אין מיטל־ערד צ�(טער� : )Mirkwood (לדכמ�רנע��  

8
 .ז(ער נערע�דיק, עּפעס �י מן, עסן �ון די על�ן: לעמב�ס  

 .נ�ך � גרױסער של�כט, ז( זַײנען ��רכ�ּפט גע��רן און צעשל�גן �ון די �רקס  9

ער ה�ט געל�זט אין ג�נג �ר�ד�ס נסיעה צו צעשטערן ;  מכשף)דער גרעסטער גוטער(� גוטער :  ג�נד�לף 10
 . ד�ס �ינגערל

 . � ב(זער גע��רן שױן�בער, � מ�ל � גוטער, � צ�(טער מכשף: ס�רומ�ן  11

 .ס�רומ�נס �עסטונג: איסענג�רד  12

13
 .ער אין דער מעׂשה��ס ז( ה�בן זיך מיט אים ב�געגנט �רִי, �ן עלף ׂשררה: קעלעב�רן  

14
 .לעבן איסענג�רד, מעטעדר�ס׃ � ב�רג אין די נעּפלדיקע בערג  
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 .איר ד�ר�ט ל(ענען די ג�נצע מעׂשה,  נו 15

16
  The Shire :ביטס שטעטל�  .ה�ביט�ן, דער ב�צירק �ּו עס גע�ינט זיך די ה

 .ד�ןער איז מיטגעג�נגען מיט �ר�; � ה�ביט:  ג�מדזשיס�ם  17

 .דער �נ�ירער �ון ס�רומ�נס �רקס: אוגלוק  18

19
��דאי �יל ער צוריקקריגן �ט . דער ב(זסטער, � מכשף, דער ׂשונא,  מ�רד�ר׃ די �עסטונג �ון ס�ור�ן 

 .�ר�ד� מיט ס�ם ג(ען אין מ�רד�ר ּכדי צו צעשטערן ד�ס ד�זיקע �ינגערל. ד�ס �ינגערל

20  Sloe :ּפעדיע�  .מיט בלױער �רוכט ענלעך צי �לױמען" מיט �ַײסע בלִיונגען... � שטעקיקער קוסט ", לױט �בעלס�נס ענציקל

21  Rowan trees : אױף יִידיש" קרעלב(מער"א�שר אױך.  

 .4זעט הערה ; �ר�ד� ב�גינס׃ דער העלד �ון דער מעׂשה  22

� ב�ל(טער מיט �ר�ד�ן אױ�ן שליחות צו , ר׃ א(נער �ון דער ח%רש��ט �ון דעם �ינגערל סטרַײדע 23
 .צעשטערן ד�ס �ינגערל


