
 

 
 לײב ּפרץ-יצחק

 בָאנטשע שװַײג
 

צי הָאט אין ! אױף װָאס ער איז געשטָארבן, װי ַאזױ ער הָאט געלעבט
צי , צי די ּכוחות זענען אים אױסגעגַאנגען, אים דָאס הַארץ געּפלַאצט

הָאט בָאנטשע שװַײגס טױט נָאך קײן אַײנדרוק , אױף דער װעלט! דָא
דער , װ ע ר בָאנטשע איז געװען: ֿפרעגט עמעצן בחרם! נישט געמַאכט

װער ... בײן הָאט זיך איבערגעברָאכן אונטער ַא שװערע לַאסט-מַארך
 ! אֿפשר איז ער גָאר ֿפַאר הונגער געשטָארבן? װײסט

. װָאלט מען זיך מער אינטערעסירט, ַא ֿפערד אין טרַאמװײ זָאל ֿפַאלן
ן ֿפון ַאלע הונדערטער מענטשן װָאלט, עס װָאלטן צַײטונגען געשריבן

װּו , בַאטרַאכט אֿפילו דָאס ָארט; גַאסן געלָאֿפן און די נֿבלה בַאקוקט
 ... די מּפלה איז געװען

עס , נָאר דָאס ֿפערד אין טרַאמװײ װָאלט אױך די זכיה נישט געהַאט
 !  טױזנט מיליָאן�זָאל זַײן ַאזױ ֿפיל ֿפערד װי מענטשן 

װי ַא שָאטן ; ל געשטָארבןבָאנטשע הָאט שטיל געלעבט און איז שטי
 !  דורך אונדזער װעלט�איז ער דורך 

עס הָאבן , אױף בָאנטשעס ברית הָאט מען קײן װַײן נישט געטרונקען
מצװה הָאט ער קײן קלינגענדיקע -צו בר! קײן ּכוסות געקלונגען
געלעבט הָאט ער װי ַא גרױ קלײן קערנדל ... דרשה נישט געזָאגט
ַאז דער , און; גלַײכן-צװישן מיליָאנען זַײנס. יםזַאמד בַײם ברעג ֿפון 
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ן אױֿפגעהױבן און אױף דער ַאנדערער זַײט ים 'װינט הָאט
 ! הָאט עס קײנער נישט בַאמערקט, ַאריבערגײָאגט

בַײם לעבן הָאט די נַאסע בלָאטע קײן צײכן ֿפון זַײן ֿפוס נישט 
ל ֿפון זַײן  הָאט דער װינט דָאס קלײנע ברעט�נָאכן טױט ? בַאהַאלטן

דעם קברנס װַײב הָאט עס געֿפונען װַײט ֿפון קֿבר ; קֿבר אומגעװָארֿפן
עס איז דרַײ טעג נָאך ... און דערבַײ ַא טעּפל קַארטָאֿפל ָאּפגעקָאכט

 ! ן גַאלײגט'װּו ער הָאט, ֿפרעגט דעם קברן בחרם, בָאנטשעס טױט

נדערט יָאר װָאלט אֿפשר איבער הו, װָאלט בָאנטשע ַא מצֿבה געהַאט
און דער נָאמען ״בָאנטשע , ֿפָארשער זי געֿפונען-ַאן ַאלטערטום

 . שװַײג״ װָאלט נָאך ַאמָאל איבערגעקלונגען אין אונדזער לוֿפט

, זַײן ֿפָאטָאגרַאֿפיע איז נישט געבליבן בַײ קײנעם אין מוח! ַא שָאטן
 !   עס איז ֿפון אים קײן זכר געבליבן; בַײ קײנעם אין הַארץ

 !  עלנט געשטָארבן�עלנט געלעבט ; קײן רינד״, קײן קינד״

װָאלט אֿפשר עמעצער ַאמָאל , װען נישט דער מענטשלעכער גערודער
בײן הָאט אונטער דער לַאסט -דערהערט װי בָאנטשעס מַארך

װָאלט עמעצער אֿפשר , װָאלט די װעלט מער צַײט געהַאט; געקנַאקט
הָאט )  ַא מענטשאױך(ַאז בָאנטשע , ַאמָאל בַאמערקט

לעבעדיקערהײט צװײ אױסגעלָאשענע אױגן און שרעקלעך 
ַאז אֿפילו װען ער הָאט נָאר שױן קײן לַאסט ; אַײנגעֿפַאלענע בַאקן
, איז אים אױך דער קָאּפ צו דער ערד געבױגן, ניט אױף די ּפלײצעס

װָאלטן ַאזױ ! גלַײך ער װָאלט לעבעדיקערהײט זַײן קֿבר געזוכט
װָאלט אֿפשר ַאמָאל , שן װי ֿפערד אין טרַאמװײ געװעןװײניק מענט

 ! ?װּו איז בָאנטשע ַאהינגעקומען: עמעצער געֿפרעגט

איז זַײן װינקל , װען מען הָאט בָאנטשען אין שּפיטָאל ַארַײנגעֿפירט
 עס הָאבן דערױף צען זַײנס �אין סוטערינע נישט לײדיק געבליבן 

;  װינקל ״אין ֿפלוס״ ליציטירטאון צװישן זיך דעם, גלַײכן געװַארט
, שטיבל ַארַײנגעטרָאגן-בעט אין טױטן-ן ֿפון שּפיטָאל'װען מען הָאט

װען ער איז ... הָאבן אױֿפן בעט צװַאנציק ָארעמע קרַאנקע געװַארט
 הָאט מען צװַאנציק הרוגים ֿפון אונטער �שטיבל -ַארױס ֿפון טױטן

 װי לַאנג ער װעט רוִיק  װער װײסט�ַאן אַײנגעֿפַאלן הױז געברַאכט 
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װער װײסט װיֿפל עס װַארטן שױן אױף דעם שטיקל ? װױנען אין קֿבר
 .... ּפלַאץ

שטיל געשטָארבן און נָאך שטילער , שטיל געלעבט, שטיל געבױרן
 . בַאגרָאבן

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

נטשעס דָארטן הָאט בָא!  נָאר נישט ַאזױ איז געװען אױף יענער װעלט
 ! טױט ַא גרױסן אַײננגדרוק געמַאכט

 דער גרױסער שוֿפר ֿפון משיחס צַײטן הָאט געקלונגען אין ַאלע זיבן 
די גרעסטע מלאכים ! בָאנטשע שװַײג איז נֿפטר געװָארן: הימלען

מיט די ברײצטע ֿפליגל זענען געֿפלױגן און אײנער הָאט דעם ַאנדערן 
״ ! געװָארן בישיֿבה של מעלהבָאנטשע איז ״נתבקש: איבערגעגעבן

ַא ! ״בָאנטשע שװַײג: ַא גערודער, ַא ׂשמחה, עדן איז ַא רעש-אין גן
 ״ !שּפַאס בָאנטשע שװַײג

גָאלדענע ,  יונגע מלאכימלעך מיט בריליַאנטענע אײגעלעך
דרָאטַארבעטנדיקע ֿפליגעלעך און זילבערנע ּפַאנטָאֿפעלעך זענען 

, דער גערױש ֿפון די ֿפליגל! ט ׂשמחהבָאנטשען ַאנטקעגנגעלָאֿפן מי
דָאס קלַאּפן ֿפון דע ּפַאנטָאֿפעלעך און דָאס ֿפרײלעכע לַאכן ֿפון די 

רױזיקע מַײלעכלעך הָאט ֿפַארֿפולט ַאלע הימלען און , ֿפרישע, יונגע
און גָאט ַאלײן הָאט אױך שױן , הּכֿבוד-איז צוגעקומען ביז צום ּכסא

 ! ג קומטַאז בָאנטשע שװַײ, געװּוסט

די רעכטע ,  אֿברהם אֿבינו הָאט זיך אין טױער ֿפון הימל געשטעלט
הַאנט אױסגעשטרעקט צום ברײטן ״שלום עליכם״ און ַא זיסער 

 ! שמײכל שַײנט ַאזױ העל אױף זַײן ַאלטן ּפנים

 ?  װָאס רעדלט ַאזױ אין הימל

 ַא עדן ַארַײן ֿפַאר בָאנטשעס װעגן- דָאס הָאבן צװײ מלאכים אין גן
 ! גינגָאלדענע ֿפָאטערשטול אױף רעדלעך געֿפירט

 ?  װָאס הָאט ַאזױ העל געבליצט
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 דָאס הָאט מען דורכגעֿפירט ַא גָאלדענע קרױן מיט די טַײערסטע 
 ! ַאלץ ֿפַאר בָאנטשען! שטײנער געזעצט

ֿפרעגן די צדיקים ? דין של מעלה- נָאך ֿפַארן ּפסק ֿפון בית
 . גָאר ָאן קנאהֿפַארװּונדערט און נישט 

דָאס װעט זַײן ַא ּפרָאסטע ּפוסטע , ענטֿפערן די מלאכים!  ָא�
קעגן בָאנטשע שװַײג װעט אֿפילו דער קטיגור קײן װָארט ! ֿפָארמע

 איר - -! די ״דיעלע״ װעט דױערן ֿפינף מינוט! אין מױל נישט געֿפינען
  �! שּפילט זיך מיט בָאנטשע שװַײג

_________________ 

די מלאכימלעך הָאבן בָאנטשען געכַאּפט אין דער לוֿפט און  ַאז 
ַאז אֿברהם אֿבינו הָאט אים װי ַאן ַאלטן ; ָאּפגעשּפילט אים ַא זעמער

ַאז זַײן שטול , ַאז ער הָאט געהערט; קַאמערַאד די הַאנט געשָאקלט
ַאז אין ; ַאז אױף זַײן קָאּפ װַארט ַא קרױן; עדן-איז גרײט אין גן

 �של מעלה װעט מען איבער אים קײן װָארט נישט רעדן דין -בית
עז ! געשװיגן ֿפַאר שרעק, גלַײך װי אױף יענער װעלט, הָאט בָאנטשע

ַאז דָאס מוז זַײן ַא , ער איז זיכער! איז אים דָאס הַארץ ַאנטגַאנגען
 ! ָאדער ַא ּפרָאסטער טעות, חלום

נישט אײן מָאל הָאט אים אױף יענער !  ער איז צו בײדע געװױנט
גַאנצע , ַאז ער קלױבט געלט אױף דער ּפָאדלָאגע, װעלט געחלומט

און אױֿפגעכַאּפט הָאט ער זיך נָאך ַא גרעסערער קבצן ... אוצרות ליגן
נישט אײן מָאל הָאט אים עמעץ ֿפַאר טעות ... װי נעכטן

ט זיך און ַא גוט װָארט געזָאגט און איבערגעדרײ, צוגעשמײכלט
 ... אױסגעשּפיגן

 !  איז שױן ַאזױ� טרַאכט ער �. מַײן מזל� 

דער חלום זָאל ,  און ער הָאט מורא געהַאט די אױגן אױֿפצוהױבן
ער זָאל זיך נישט אױֿפכַאּפן ערגעץ אין ַא הײל ; נישט ֿפַארשװינדן

ער הָאט מורא ֿפון מױל ַא קלַאנג ! צװישן שלַאנגען און עקדעשן
 מען זָאל אים נישט �מיט ַא גליד ַא ריר צו טָאן , ָאזןַארױסצול

 ... הקל-דערקענען און ַאװעקשלַײדערן אױף ּכף
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זעט נישט ,  ער ציטערט און הערט נישט די מלאכימס קָאמּפלימענטן
ער ענטֿפערט נישט אֿברהם אֿבינו אױֿפן , זײער טַאנצן ַארום אים

 �דין של מעלה - בית געֿפירט צום�און , הערצלעכן ״שלום עליכם״
 ... זָאגט ער אים קײן ״גוט מָארגן״ נישט

 !  אױסער זיך איז ער ֿפַאר שרעק

נישט , ַאז ער הָאט,  און זַײן שרעק איז נָאך גרעסער געװָארן
סַאמע . דין של מעלה-דערזען די ּפָאדלָאגע ֿפון בית, װילנדיק

שטײען מַײנע ״אױף ַאזַא ּפָאדלָאגע ! ַאלַאבַאסטער מיט בריליַאנטן
, ״װער װײסט װעלכן גֿביר!  ער װערט אין גַאנצן ֿפַארשטַארט�״ !ֿפיס

 װעט זַײן מַײן �ער װעט קומען ... װעלכן צדיק מען מײנט, װעלכן רֿב
 ״ !ֿפינצטערער סוף

 ֿפַאר שרעק הָאט ער אֿפילו נישט געהערט װי דער ּפרעזידענט הָאט 
, ״ און!נטשע שװַײג״די דיעלע ֿפון בָא: בֿפירוש אױסגערוֿפן

נָאר , ״לעז: געזָאגט, דערלַאנגענדיק דעם מליץ יושר די ַאקטן
 ״ !בקיצור

עס רױשט אים אין .  מיט בָאנטשען דרײט זיך דער גַאנצער סַאלָאן
אינעם גערױש הערט ער דָאך ַאלע מָאל שַארֿפער און . די אױערן

 : שַארֿפער דעם מלאכס מליצעס זיס קול װי ַא ֿפידל

 הָאט אים געּפַאסט װי צו ַא שלַאנק לַײב � הערט ער �זַײן נָאמען  � 
 . ַא קלײד ֿפון ַאן ַארטיסט ַא שנַײדערס הַאנט

און ער הערט װי ַאן ,  ֿפרעגט זיך בָאנטשע�?  װָאס רעדט ער� 
 : אומגעדולדיקער קול הַאקט איבער און זָאגט

 !  נָאר ָאן משלים� 

 אױף �בט װַײטער ָאן דער מליץ יושר  הײ� ער הָאט זיך קײן מָאל � 
אין זַײן ; נישט אױף לַײט, נישט אױף גָאט, קײנעם נישט געקלָאגט

ער , אױג הָאט קײן מָאל נישט אױֿפגעֿפלַאמט קײן ֿפונק ֿפון הַאס
 . הָאט עס קײן מָאל נישט אױֿפגעהױבן מיט ַא ּפרעטענזיע צום הימל

און דָאס הַארטע קול ,  בָאנטשע ֿפַארשטײט װַײטער נישט ַא װָארט
 : שלָאגט װַײטער איבער



 6

 !  ָאן רעטָאריק� 

  �ער איז אומגליקלעכער געװען .  איוֿב הָאט נישט אױסגעהַאלטן� 

רוֿפט נָאך אומגעדולדיקער דער ! טרוקענע ֿפַאקטן,  ֿפַאקטן� 
 . ּפרעזעס

  � צו ַאכט טָאג הָאט מען אים מל געװען � 

 !  נָאר ָאן רעַאליזם� 

  � ַא מוהל ַא ֿפושער הָאט דָאס בלוט נישט ֿפַארהַאלטן � 

 ״ ! װַײטער� 

אֿפילו װען ) ֿפירט װַײטער דער מליץ יושר( ער הָאט ַאלץ געשװיגן � 
די מוטער איז אים געשטָארבן און ער הָאט צו דרַײצן יָאר ַא 

 .... ַא מרשעת, ַא שטיֿפמַאמע ַא שלַאנג... שטיֿפמַאמע בַאקומען

  �טרַאכט בָאנטשע ? נט מען דָאך אֿפשר ֿפָארט מיך מײ� 

בײזערט זיך דער ,  ָאן אינסינוַאציעס אױף דריטע ּפערזָאנען� 
 . ּפרעזעס

אײערנעכטיק ֿפַארשימלט ... זי ֿפלעגט אים קַארגן דעם ביסן� 
און זי הָאט קַאװע מיט ... ֿפלַאקס ֿפַאר ֿפלײש-הָאר... ברױט

  �סמעטענע געטרונקען 

 . שרַײט דער ּפרעזעס! ו דער זַאך צ� 

- זי הָאט אים ֿפַאר דָאס קײן נעגל נישט געקַארגט און זַײן ברױן� 
בלױ לַײב ֿפלעגט אױסקוקן דורך ַאלע לעכער ֿפון זַײנע -און

װינטער אין די גרעסטע ֿפרעסט ... צעריסענע קלײדער-ֿפַארשימלט
 די הענט זענען און, הָאט ער איר בָארװעס אױֿפן הױף הָאלץ געהַאקט

די הַאק צו , די קלעצלעך צו דיק, צו יונג און צו שװַאך געװען
נָאר , נישט אײן מָאל הָאט ער זיך די ֿפיס ָאּפגעֿפרױרן... שטומּפיק

  �אֿפילו זיך ֿפַארן ֿפָאטער , געשװיגן הָאט ער
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און בָאנטשען װערט , לַאכט ַארַײן דער קטיגור!  ֿפַארן שיּכור� 
  �לע אֿברים קַאלט אין ַא

 . ענדיקט דער מליץ יושר דעם זַאץ,  נישט געקלָאגט� 

-קײן ּתלמוד,  קײן חֿבר� ֿפירט ער װַײטער � און שטענדיק עלנט � 
  �קײן ֿפרַײע מינוט ... קײן גַאנץ בגד... קײן חדר, ּתורה

 .  רוֿפט װַײטער דער ּפרעזעס� ֿפַאקטן � 

ן 'װען דער ֿפָאטער הָאט,  ער הָאט געשװיגן אֿפילו שּפעטער� 
שיּכורערהײט ַא מָאל ָאנגעכַאּפט בַײ די הָאר און אין מיטן ַא 

ער הָאט זיך ! נַאכט ַארױסגעװָארֿפן ֿפון שטוב-שנײענדיקער װינטער
שנעל אױֿפגעהױבן ֿפון שנײ און איז ַאנטלָאֿפן װּו די אױגן הָאבן אים 

 ... געטרָאגן

בַײם גרעסטן הונגער הָאט ער ... ן אױֿפן גַאנצן װעג הָאט ער געשװיג
 ! נָאר מיט די אױגן געבעטלט

איז ער אין ַא , נַאכט-נַאסער ֿפרילינג,  ערשט אין ַא שװינדלענדיקער
ער איז ַארַײן װי ַא טרָאּפן אין ַא ים , גרױסער שטָאט ַארַײנגעקומען

ער ... און דָאך הָאט ער די אײגענע נַאכט אין ַארעסט ֿפַארברַאכט
ער איז ַארױס און ? ֿפַאר װען, נישט געֿפרעגט ֿפַארװָאס,  געשװיגןהָאט

 ! נָאר ער הָאט געשװיגן! די שװערסטע ַארבעט געזוכט

 ער הָאט � שװערער ֿפַאר דער ַארבעט איז געװען זי צו געֿפינען 
 ! געשװיגן

צוזַאמענגעדריקט אונטער דער ,  בָאדנדיק זיך אין קַאלטן שװײס
 הָאט �בַײם גרעסטן קרַאמּפ אין לײדיקן מָאגן , שװערסטער לַאסט

 ! ער געשװיגן

, בַאשּפיגן ֿפון ֿפרעמדע מַײלער,  בַאשּפריצט ֿפון ֿפרעמדער בלָאטע
געיָאגט ֿפון טרַאטוַארן מיט דער שװערסטער לַאסט ַארָאּפ אין גַאסן 

קוקנדיק יעדע מינוט , קַארעטן און טרַאמװײס, טשװישן דרָאשקעס
 !  הָאט ער געשװיגן� די אױגן ַארַײן דעם טױט אין
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װיֿפל ּפוד לַאסט עס קומט ,  ער הָאט קײנמָאל נישט איבערגערעכנט
װיֿפל מָאל ער איז געֿפַאלן בַײ יעדן גַאנג ֿפַאר ַא , אױס אױף ַא גרָאשן

, װיֿפל מָאל ער הָאט שיר נישט די נשמה אױסגעשּפיגן, דרַײער
נישט , ניסט זַײן, ט נישט גערעכנטער הָא; מָאנענדיק זַײן ֿפַארדינסט

 ! נָאר געשװיגן, יענעמס מזל

װי ַא !  זַײן אײגן ֿפַארדינסט הָאט ער אױך נישט הױך געמָאנט
און אין די אױגן הָאט , בעטלער הָאט ער זיך בַײ דער טיר געשטעלט

״קום שּפעטער״ און ער איז ! זיך ַא הינטישע בקשה געמָאלט
ּכדי שּפעטער נָאך שטילער ,  שָאטןֿפַארשװּונדן שטיל װי ַא

 ! אױסצובעטלען זַײן ֿפַארדינסט

װען מען ֿפלעגט אים ָאּפרַײסן ֿפון זַײן , ער הָאט אֿפילו געשװיגן
 !... ָאדער ַארַײנװַארֿפן ַא ֿפַאלשע מטבעה, ֿפַארדינסט

 ... ער הָאט ַאלס געשװיגן

 .  טרײסט זיך בָאנטשע!  מײנט מען דָאך טַאקע מיך�

________ 

 � ֿפירט װַײטער דער מליץ יושר נָאך ַא טרונק װַאסער �  אײן מָאל �
עס איז דורכגעֿפלױגן ַא ... איז אין זַײן לעבן ַאן ענדערונג געשען

דער שמַײסער ... קָאטש אױף גומענע רעדער מיט צעּפלָאשעטע ֿפערד
ן איז שױן לַאנג ֿפון װַײטנס געלעגן מיט ַא צעשּפָאלטענעם קָאּפ אױֿפ

ֿפון , ֿפון די דערשרָאקענע ֿפערדס מַײלער שּפריצט דער שױם... ברוק
די אױגן בלישטשען װי , אונטער די ּפָאדקָאװעס יָאגן זיך ֿפונקען

 און אין קָאטש �ברענענדיקע שטורקַאצן אין ַא ֿפינצטערער נַאכט 
 ! זיצט נישט טױט נישט לעבעדיק ַא מענטש

 ! ַארהַאלטן און בָאנטשע הָאט די ֿפערד ֿפ

צדקה און הָאט - און דער גערַאטעװעטער איז געװען ַא יִיד ַא בעל
 ! בָאנטשען די טוֿבה נישט ֿפַארגעסן

בָאנטשע איז ַא ;  ער הָאט אים דעם געהרגעטנס בַײטש איבערגעגעבן
נָאך ,  ער הָאט אים חתונה געמַאכט�נָאך מער ! שמַײסער געװָארן

  �ט ַא קינד ֿפַארזָארגט  ער הָאט אים אֿפילו מי�מער 
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 !  און בָאנטשע הָאט ַא ל ט ס געשװיגן

און , בַאֿפעסטיקט זיך בָאנטשע אין דער דעה! מיך,  מיך מײנט מען� 
דין של -הָאט דָאך נישט די הָאזע ַאן אױג צו װַארֿפן אױֿפן בית

 ... מעלה״

 :  ער הערט זיך װַײטער אַײן צום מלאך מליץ

טוֿבה הָאט אין קורצן -ֿפילו װען זַײן בעל ער הָאט געשװיגן א� 
 ... בַאנקרָאטירט און אים זַײן לױן נישט בַאצָאלט

 ער הָאט געשװיגן אֿפילו װען דָאס װַײב איז ֿפון אים ַאנטלָאֿפן און 
 ... איבערגעלָאזט אים ַא קינד ֿפון דער ברוסט

 קינד װען דָאס,  ער הָאט געשװיגן אֿפילו מיט ֿפוֿפצן יָאר שּפעטער
 בָאנטשען �איז אױסגעװַאקסן און גענוג שטַארק געװען 

 ... ַארױסצּוװַארֿפן ֿפון שטוב

 . ֿפרײט זיך בָאנטשע! מיך,  מיך מײנט מען� 

_____________ 

 הײבט ָאן װײכער און טרױעריקער דער � ער הָאט אֿפילו געשװיגן � 
טוֿבה הָאט זיך מיט ַאלע - װען דער אײגענער בעל�מלאך מליץ 
 �נָאר אים קײן גרָאשן סחירות נישט צוריקגעגעבן , אױסגעגלַײכט

װַײטער ֿפָארנדיק אױף ַא (װען ער איז בָאנטשען , און אֿפילו דעמָאלט
 .... איבערגעֿפָארן) קָאטש מיט גומענע רעדער און ֿפערד װי לײבן

, יצײ נישט געזָאגטער הָאט אֿפילו דער ּפָאל!  ער הָאט ַאלץ געשװיגן
 ... װער עס הָאט אים צורעכטגעמַאכט

___________ 

 ! װּו מען מעג שױן שרַײען,  ער הָאט געשװיגן אֿפילו אין שּפיטָאל

 ער הָאט געשװיגן אֿפילו װען דער דָאקטער הָאט ָאן ֿפוֿפצן 
ָאן , און דער װעכטער, קָאּפעקעס נישט געװָאלט צוגײן צו זַײן בעט

 !  טױשן אים די װעש-עקעס ֿפינף קָאּפ
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!....  ער הָאט געשװיגן בַײם שטַארבן� ער הָאט געשװיגן בַײם גוססן 
 ! קײן װָארט קעגן לַײט, קײן װָארט קעגן גָאט

 ! דיקסי�

__________ 

ער װײסט .  בָאנטשע הײבט ָאן װַײטער צו ציטערן אױֿפן גַאנצן לַײב
ײסט װָאס ד ע ר װעט װער װ! ַאז נָאכן מליץ יושר גײט דער קטיגור

נָאך אױף יענער . בָאנטשע ַאלײן הָאט זַײן לעבן נישט געדענקט! זָאגן
-דער מלאך... װעלט הָאט ער יעדע מינוט די ֿפרִיערדיקע ֿפַארגעסן

װער װײסט װָאס דער קטיגור װעט ....מליץ הָאט אים ַאלץ דערמָאנט
 ! אים דערמָאנען

 נָאר ער �ברִיענדיק קול -קשטעכנדי-הײבט ָאן ַא שַארף!  רבותי� 
  �הַאקט ָאּפ 

נָאר װײכער און הַאקט װַײטער , הײבט ער נָאך ַא מָאל ָאן,  רבותי� 
 . ָאּפ

ּכמעט ַא װײך , ֿפון דעם אײגענעם הַאלדז ַארױס,  ענדלעך הערט זיך
 : קול

 ! װעל איך אױך שװַײגן! ער הָאט געשװיגן!  רבותי� 

רנט הערט זיך ַא נַײע װײכע  און ֿפון ֿפָא� עס װערט שטיל 
 : ציטערדיקע שטימע

מַײן ... רוֿפט אים װי ַא הַארּפע! מַײן קינד בָאנטשע,  בָאנטשע� 
 ! הַארציק קינד בָאנטשע

ער װָאלט שױן ַאצינד די ... אין בָאנטשען צעװײנט זיך דָאס הַארץ
ים עס איז א... נָאר זײ זענען ֿפַארֿפינצטערט ֿפון טרערן, אױגן געעֿפנט

״ ״מַײן ,״מַײן קינד... װײנענדיק קײן מָאל נישט געװען-ַאזױ זיס
הָאט ער ַאזַא קול און ,  זַײט די מוטער איז געשטָארבן�בָאנטשע״ 

  �ַאזױנע װערטער נישט געהערט 



 11

 דו הָאסט ַאלץ געליטן �דין -בית-ֿפירט װַײטער דער ַאֿב!  מַײן קינד� 
קײן גַאנץ בײנדל אין , ץ גלידעס איז נישטָא קײן גַאנ! און געשװיגן

עס איז נישטָא קײן אײן , ָאן ַא בלוטיק ָארט, דַײן לַײב ָאן ַא װּונד
און דו ... װּו עס זָאל נישט בלוטן, בַאהַאלטן ָארט אין דַײן נשמה

 ... הָאסט ַאלץ געשװיגן

דו ַאלײן הָאסט גָאר !  דָארט הָאט מען זיך נישט ֿפַארשטַאנען דערױף
און ַאז ֿפון דַײן געשרײ , ַאז דו קענסט שרַײען, געװּוסטאֿפשר נישט 

דו ַאלײן הָאסט ֿפון דַײן ? קענען יריחוס מױערן ציטערן און אַײנֿפַאלן
 ... ֿפַארשלָאֿפענעם ּכוח נישט געװּוסט

נָאר דָארט ,  אױף יענער װעלט הָאט מען דַײן שװַײגן נישט בַאלױנט
הָאאמת װעסטו דַײן לױן -אױֿפן עולם, דָא, השקר-איז דער עולם

 ! בַאקומען

דיר װעט עס נישט , דין של מעלה נישט מישּפעטן- דיר װעט דָאס בית
:  און נישט ָאּפטײלן-דיר װעט עס קײן חלק נישט אױס. ּפַאסקענען
 ! ַא ל ע ס איז דַײן! װָאס דו װילסט, נעם דיר

ער װערט װי !  בָאנטשע הײבט דָאס ערשטע מָאל די אױגן אױף
ַאלעס , ַאלעס בלַאנקט. רבלענדט ֿפון דער ליכט ֿפון ַאלע זַײטןֿפַא

ֿפון , ֿפון די ּכלים, ֿפון די װענט: ֿפון ַאלעס יָאגן שטרַאלן, בלישטשעט
 ! סַאמע ענגלען! ֿפון די דינים, די מלאכים

 !  ער לָאזט די מידע אױגן ַארָאּפ

 .  ֿפרעגט ער מסוּפק און ֿפַארשעמט�!  טַאקע� 

, זָאג איך דיר, זיכער! דין-בית- ענטֿפערט ֿפעסט דער ַאֿב�! ר זיכע� 
, קלַײב און נעם! ַאלעס אין הימל געהער צו דיר. ַאז ַאלעס איז דַײן

 ! דו נעמסט נָאר בַײ דיר ַאלײן, װָאס דו װילסט

 . נָאר שױן מיט ַא זיכערן קול, ֿפרעגט בָאנטשע נָאך ַא מָאל?  טַאקע� 

 ענטֿפערט מען אים אױף זיכער ֿפון ַאלע �! קעטַא! טַאקע!  טַאקע� 
 . זַײטן
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אין ,  װיל איך טַאקע ַאלע טָאג� שמײכלט בָאנטשע �אױב ַאזױ ,  נו� 
 ! דער ֿפרי ַא הײסע בולקע מיט ֿפרישער ּפוטער

דער ; ט דינים און מלאכים הָאבן ַארָאּפגעלָאזט די קעּפ ֿפַארשעמ
 .קטיגור הָאט זיך צעלַאכט

______________________________________________________________ 
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