א-.מ .וו ַײסענבערג
אַ טאַטע מיט בנים
װײב ,אַ
זײן ַ
שלמה דער גראָבער קאָפּ  --אַזױ האָט אים חנה-לאהַ ,
פֿרײטיק פֿאַרנאַכט ,װען ייִ דן גײען שױן אין
װײל ַ
צונאָמען געגעבןַ ,
זײנע צװײ בנים ערשט דעם טאָפּ צימעס
אַרײן ,נעמט ער מיט ַ
שול ַ
דרײ ,מיט די קעכער-לעפֿל אין די
אַרײן ,און אַלע ַ
צוױשן די פֿיס ַ
רײבן לעפֿל
הענט און מיט רױטע דערהיצטע פּנימער ,װי די טערקןַ ,
בלײבט קײן
אַרײן ,ביז עס ַ
אײן און לעפֿל אױס אין די "פּיסקעס" ַ
ַ
שׂריד ופּליט נישט איבער פֿאַר חנה-לאהס װעגן אױף שבת אין דער
פֿרי .אָט דער "שלמה דער גראָבער קאָפּ" נעמט זיך זונטיק באַגינען
אַרײן -- ,ער האָט זיך די
דאָס זעקל מיט דעם שטעקל אין האַנט ַ
אַרײן ,ער מיט
נעגל אפילו נישט אָפּגעגאָסן  --און מאַרש אין דאָרף ַ
דעם ייִ נגערן זון ,משהלע ברוטאַן .דעם עלטערן ,פּנחסלען ,האָט ער
מורא צו טשעפּען .װי אַן אמתער "סאָלדאַט" ,די מוטער רופֿט אים
זײן
טאַקע "זעלנערטשיק"  --ליגט ער זיך אױסגעלײגט אױף ַ
טאַפּטשאַן פֿון לאָקשן-ברעטער אױף שטולן מיט מולטערס צוקאָפּנס
זײן כראָפּען דאָס קלײנע שטיבל מיט די גראָע
און מאַכט פֿול מיט ַ
װענט ,ליגנדיק מיט די נאָזלעכער צום בעליק אָנגעשטעלט און מיט
די נאַקעטע עלנבױגן פֿאַרװאָרפֿן אונטערן קאָפּ.
-זאָל ער שלאָפֿן ,דער יונג  --גיט שלמה צום ייִ נגערן זון אַ זאָג ,אױףדי שפּיץ נעגל צולײגנדיק אַ פֿינגער צום מױל ,װי אײנער רעדט :האָב
אים אַ שװאַרץ יאָר ,און לאָמיר זיך ארױסמאַכן און אַנטלױפֿן אין
אָנרײסעניש"...
ַ
אַרײן ,װעסט דו האָבן דאָס "
דאָרף ַ
און מען גנבעט זיך שטיל מיט דעם זעקל אױף די פּלײצעס און מיט
דעם שטעקן אונטערן אָרעם פֿון שטוב אַרױס ,אַז חנה-לאה אין דעם
װײסן שלאָף-קופּקל ,װאָס ליגט דאָרט באַגראָבן מיטן קאָפּ אין
ַ
אַרײן ,הױבט גאָר ניט אָן צו הערן אפילו דעם סקריפּ פֿון דער
קישן ַ
טיר ,װען אירע צװײ פּרנסה-געבערס שאַרן זיך אַרױס אין דרױסן.
לײכט שױן דורכן
װײסלעכער טאָג ַ
אין שטוב װערט שטיל .דער ַ
װײסט דאָס שטיבל אױס .נאָר שלמה מיט דעם
אַרײן און ַ
פֿענצטער ַ
פֿרײע פֿױגל.
זײנען שױן אַצינד צװײ ַ
זון ַ

װײזט אים משהלע ברוטאַן אַ צעקאַליעטשעטן
-זעסט ,טאַטע ַ --באָרוױסן פֿוס ,הױבנדיק אים אין דער הױך און אונטערטאַנצנדיק
דערװײל אױפֿן צװײטן  --זעסט ,דאָס האָב איך מיר אָן אַ שטײן
ַ
װײזט אים אַ רױטע װוּנד פֿון רױ-פֿלײש אױף אַ
אָפּגעכמאַליעט ...ער ַ
שװאַרצן פאַרבלאָטיקטן פֿוס.
זײטיקן
-אַ כּפּרה פֿאַר אַ הונט!  --ענטפֿערט אים דער טאַטע מיט אַ ַמײן קאָפּ ניט אַװעקזעצן .יונגען זאָלן זיך
אײך ַ
קוק -- .איך קען אױף ַ
טאָג און נאַכט ארומיאָגן.
און משהלע ברוטאַן פארשנירט זיך שטאַרקער די הױזן און
גלײך,פֿילנדיק ,אַז ניט פּנחסל ,נאָר ער
מארשירט מיט דעם טאַטן ַ
איז דעם טאַטעס רעכטע האַנט .אין דער װעסטל-קעשענע האָט ער אַ
פינגערהוט ,אַ נאָדל-טעשל מיט נאָדלען ,דאָס ,װאס געהערט צו אַ
בײ זיך אין זעקל
מיטהעלפֿער .צו אַ האַנט-יונג ,און דער טאַטע האָט ַ
מײסטער :אַ שליאַך ,אַ מאָס צו נעמען ,אַ
דאָס ,װאָס געהערט צו אַ ַ
זײן בן,
שנײדן .און ַ
װײס לײם צום צײכענען און אַ שער צום ַ
קױל ַ
משהלע ברוטאַן איז אים מקנא .ער װעט נאָר כאַפּן דעם שניט פֿון
טאַטן  --װעט ער זיך אַלײן אױפכאַפּן אין אַ זונטיק באַגינען און
אַרײן אײנער אַלײן ,אַזױ אַז מען זאָל נישט
אַװעקלױפן אין דאָרף ַ
װיסן ,װוּ ער איז אַהינגעקומען :די מאַמע װעט אַרומלױפֿן װי
פארסמט ,און ברעכן די הענט ,װער װײס ,אפשר איז איר זון
דערטרונקען געװאָרן ,אָדער אפשר האָבן אים ט ַײװאָלים
אַװעקגעשלעפּט אין אַ װאַלד און חתונה געמאַכט מיט אַ קאַלב...
אפשר אַזױ…  --און ער ,משהלע ברוטאַן װעט זיך זיצן ערגעץ אין אַ
דאָרף אַ גאַנצע װאָך עסן געבראָטענע קאַרטאָפליעס מיט זױער-
פֿרײטיק פֿאַרנאַכט װעט ער ערשט געבן אַ קום צוריק אין
מילך ,און ַ
אַרײן .די ברענענדיקע בענטש-ליכט װעלן שױן פֿון אַלע
שטעטל ַ
װײבער װעלן אים נאָכקוקן ,װאָס פֿון אַן
ארױסשײנען ,און ַ
ַ
פֿענצטער
א ַײנר ַײסער פֿון אַ יונג ער איז ...װי ער גײט אַ דערהיצטער פֿון װעג ,אַ
זײן
אַרײן צו ַ
פאַרשטױבטער -- ...און דעמאָלט װעט ער געבן אַ קום ַ
מאַמען חנה-לאהן ,װעט געבן אַ װאָרף אַראָפּ דאָס זעקל פֿון זיך ,און
געבן איר אַ גיב אַװעק אַ גאַנץ פֿינפֿער קערבל ,אַחוץ אַ "קאַלענדע",
װאָס ער האָט אין זעקל געבראַכט :אָט-אָ דאָ האָסט דו -נאַ
מאַמע! -- ...װעט ער איר געבן אַ זאָג -- :אָט-אָ דאָס האָב איך
פֿאַרדינט ,און אָט דאָס נאַ דיר!...

זײן .װי
און ער שטעלט זיך פֿאָר ,װאָס פֿאַר אַ שבת עס װעט דעמאָלט ַ
די מאַמע װעט אים רוקן שיסלען ,אײנע נאָך דער אַנדערער און ער
װעט זיך מאַכן דעמאָלט פֿאַר אַן אײדעלן ,פֿאַר אַ שטילן ,און אַ
קלײנעם עסער...
בײ משהלע ברוטאַן די אױגן ,און ער קוקט
פֿאַר גרױס פֿרײד גליִ ען ַ
מיט אַ גלאַנץ און זײט אױפֿן זאַמדיקן װעג אַרױס ,שױן אַרױס-
קומענדיק מיט דעם פֿאָטער אױפֿן באַרג הינטער דער שטאָט ,װוּ
װײטן בלאָען װאַלד שפרײטן זיך פֿאַר
דאָס גרינע פֿעלד מיט דעם ַ
אַרײן.
װײטער װעלט ַ
זײערע אױגן אױס ,ערגעץ אין דער ַ
זײט פֿאַר זונען-אױפגאַנג שפּילט דער
משהלע קוקט ,װי אין מזרחַ -
פֿײער-רױטע און ברױן-רױטע  --און ער
הימל אין אַלערלײ פּאַסןַ ,
בלאָזט אָן די באַקן און פֿרעגט דעם טאַטן ,צי עס האָט נישט אַמאָל
געברענט די נאַכט אין דאָרף ,װוּ זײ גײען ערשט?...
 -גראָבער קאָפּ -- ...זאָגט דער פֿאָטער  --דו זעסט ניט ,אַז די זוןגײט אױף?...
זײט ,זעט ,װי די
אײן אױף יענער ַ
און משהלע קוקט זיך נאָך אַמאָל ַ
זון שטײט טאַקע אין לאַנגן תכלתנעם װאָלקן-פּאַס אַרונטער
שײנט אַפֿער פֿון אױבן מיט שפּיצן ליכטיקײט אין
פֿאַררוקט ,און ַ
רײן ,װי מיט לאַנגע הערנער  --און פֿאַרשטײט ערשט ,אַז דער
הימל אַ ַ
טאַטע איז גערעכט ...ער זעט ,װי פֿרי ס'איז נאָך ...אין טיפֿן פֿעלד,
װײט אין טאָל  --שטײען אַ פּאָר אָקסן און אַ פּױער מיט דעם העמד
ַ
איבער די הױזן און אַ ברײטן שטרױענעם קאַפּעלוש אױפֿן קאָפּ --
און אױף אַלץ אַרום ליגט נאָך די נאַכטיקע שטילקײט .און אַ
װײטן בלאָען װעלדל -- ,אַזױ אַז די
רואיקײט רוט הינטערן ַ
ַ
טונקעלע
אָקסן און דער פּױער זעען דאָ אױס װי פאַרסודעט ,װי גלאַט
אַרױסגעשטעלט אונטערן בלאָען הימל אַרונטער.
נאָר אין דער לופֿט קעגן דעם לאַנגן בלאָען װאָלקן-פּאַס ,װאָס ליגט
אױסגעשפּרײט איבערן מזרח-ראַנד צוױשן הימל און ערד --
גלײך איבער אײן
דערהױבט זיך שױן אַן אײנציקער פױגל ,הױך און ַ
געשוױשטשערײ פֿון דעם קלײניטשקן
ַ
אָרט ,און דאָס שאַרפֿע מאָרגן-
באַשעפענישל ,װאָס טונקט זיך מיט פֿלאַטערדיקע פֿליגעלעך אױף
און אױף אין דעם װאָלקן-פּאַס  --פֿילט אָן די לופֿט מיט אַ זיס
זיסקײט צעגיסט זיך אין דעם מאָרגנדיקן ליכט -
ַ
ערײ .און אַ
געשפּיל ַ

 ביז דער פֿױגל קומט אַלץ העכער און העכער ,װי אַ שװאַרץ פּינטעלעזײנס הערט זיך קױם ,װי פֿון
אַרײן ,און דאָס פּישטשען ַ
אין װאָלקן ַ
װײטער
װײטער װעלט אַפֿער .און אָט הינטער יענער ַ
הינטער אַ ַ
זײן שפּעטער,
װעלט ,װוּ דער פֿױגל איז שױן איצט ,װעט משהלע ַ
זײנעם .דער פֿױגל
ערשט אין צװײ שעה אַרום ,ער מיט דעם טאַטן ַ
װײטע
מוז שױן אַװדאי אַרױסזען ,קוקנדיק פֿון דער הױך אַראָפּ ,יענע ַ
שטרױענע דעכלעך מיט די אָפּגעװאַשטע װענט ,מיט די אײנציקע
פענצטערלעד ,װאָס קוקן אױפן זאַמדיקן װעג אַרױס .דער פױגל מוז
זײן שפּעטער דאָרט.
זײ שױן אַװדאי זען  --און ער װעט ערשט ַ
זײן ...דער טאַטע װעט זיך שטעלן
װי גוט װעט דאָס  --טראַכט ער ַ --
בײ
דאַװנען אין פּאַכטערס טלית און תפילין ,אין פּאַכטערס שטוב ַ
דעם פֿענצטער ,ער װעט זיך אױך שטעלן דאַװנען -- ,און דער
אָנבײסן אַ שיסל צװאָריך מיט אַ שטיק
ַ
פּאַכטער װעט דערנאָך געבן
שװאַרץ "אָקריץ"  --אַז דער רוח װעט עס נעמען.
זײן אַרבל
נאָר דער טאַטע שלאָגט אים איבער ,און מיט אַ װיש פֿון ַ
אָן משהלעס ,װי ער װאָלט אים געװאָלט עפּעס אַ טשעפּע טאָן ,גיט
ער אים אַ פֿרעג:
-צי דו ,משהלע ,האַסט נישט געהערט ,די מאַמע האָט עפּעסגעקרעכצט?...
-װאָס געקרעכצט?  --פֿרעגט משהלע ברוטאַן ,אָנקוקנדיק דעםטאַטן מיט אַ האַלב אָפֿן מױל און אױפגעבלאָזענע ליפּן.
-צי זי האָט נישט געקרעכצט?...-װאָס געקרעכצט?-גײ ,דו בהמה דו! גיט ער אים צוריק װי אַ װאָרף אױף פֿון זיך ,אוןזײטיקן קוק -- :דו פאַרשטײסט ניט װאָס מען רעדט
װײטער מיט אַ ַ
ַ
צו דיר...
נאָר משהלע מאַכט זיך גאָר נישט פֿאַרשטײן ...ער װײס אַז דער
אַלטער מאַכט נאָך אַ ברית ,און די מאַמע ,חנה-לאה ,ריכט זיך אַ
ליאַדע טאָג אַרױסװאַרפֿן נאָך אַ בן פֿון די געדערים אַרױס ...נאָר
װאָס אַרט דאָס אים? לאָז דער אַלטער מײנען ,אַז ער פֿאַרשטײט זיך
גאָרנישט אױף אַזױנע געשעפֿטן...

און אַזױ נאַרנדיק זיך אײנער דעם אַנדערן ,הױבן בײדע די לעפֿל,
שטעלן װאָס אַמאָל געשוױנטערע פֿיס אין דאָרף אַר ַײן.
-רודער צו מיט אַן אבר! -- ...טענהט דער טאַטע צום זון -- .איךבין מיט אַ יאָר עלטער װי דו  --טענהט ער  --און זע ,ברוך השם ,װי
איך גײ!
שפּרײזן,
ַ
און אַזױ גײענדיק מאַכט ער װאָס אַמאָל גרעבערע
שאָרכענדיק מיט די כאָליאַװעס אָן די פּאָלעס .און װען ער שטעלט
זײט װעג און װאַרפֿט די
בײ דער ַ
זיך נאָך אױף אַ מינוט אױפֿן גראָז ַ
שטיװל אַראָפּ פֿון זיך  --דעמאָלט לױפֿט שױן משהלע
אונטערטאַנצנדיק אַ גאַנצן װעג אױף דעם צעקאַליעטשעטן פֿוס --
און קאָן אים דעם גאַנצן װעג ניט דערכאַפּן ,ביז זײ װערן פֿאַרשװוּנדן
װײט איבערן פֿעלד אַװעק...
ַ
-- -- -- -- -ערשט דעמאָלט כאַפּט זיך חנה-לאה אױף פֿון שלאָף .דאָס ערשטע
זעט זי ,אַ ביסל אונטערהױבנדיק דעם קאָפּ פֿון געלעגער ,אַז דאָס
צװײטע בעט איז שױן לאַנג אױסגעלײדיקט .און דערנאָך  --װען זי
אַרײן און זי דערזעט ,װי הױך די זון שטײט
גיט אַ קוק אין פֿענצטער ַ
שױן אין בלאָען הימל  --שטעלט זיך איר פֿאָר דאָס פֿעלד מיט אירע
צװײ פּרנסה-געבער ,װי זײ בײדע באָרװעסערהײט ,די היטלען
פארקאַשערט איבער די שטערנס ,די פּנימער צעיאַכמערט ,און ער,
דער אַלטער ,טראָגט די שטיװל אױף דעם אַקסל .זי גיט אַ קוק צום
זײן געזונט רױט
זון אױפֿן געלעגער ,װי שנאָרכן ער שנאָרכט מיט ַ
געזיכט ,װי די ליפּן בלאָזן זיך און װי די נאָזלעכער הױבן זיך .עפּעס
פּונקט װי אַ גאַנצע פּאַרע-מאַשין װאָלט דאָ געאַרבעט  --טראַכט זי
זיך :רבונו של עולם ,װאָס פאַר אַ נבוזראדן האָסט דו דאָס דאָ
זײנע צװײ
אָנגעשיקט אױף מיר? -- ...נאָר ,אַז זי גיט אַ קוק אױף ַ
פֿאַרמאַכטע אױגן ,טראַכט זי שױן אַ ביםל שטילער ,אַז ס'איז נאָך
פֿאָרט גוט ,װאָס דער רשע שלאָפֿט אַמאָל ...און דעמאָלט פֿילט זי
ערשט ,װאָס פֿאַר אַ מחיה ס'איז פֿאַר דער װעלט װען דער רשע
שלאָפֿט.
װאָרעם פּנחסל טוט נישט מער װי אַזױ :פּֿאַקט זיך אין דער פֿרי אָן
צװײ קעשענעס מיט פּלעץ  --און ה ַײדאַ אַרױס אױפֿן פּלאַץ צו אַ
חברה יונגען ,צו אַ חברה טױבן .אָדער ער גיט גאָר אַ כאַפּ אין מיטן

קײן נפקא מינה ,װער
העלן טאָג אַ פֿערדל פֿון מאַרק אַראָפּ ּ,נישט ַ
טײך
עס האָט עס אַנידערגעשטעלט  --און אַנטלױפט דערמיט צום ַ
באָדן עס אױף אַ גאַנצן טאָג ,און פּאַשען עס אױף אַ גאַנצן טאָג אױפֿן
"פּאסטערניק" הינטער דער װאַסער-מיל .און טאָמער װיל װער
קומען פֿון שטאָט דאָס פֿערד אָפּנעמען ,אָדער אַ פּאָר יונגען מיט
טײטלדיקע הענט װילן לױפֿן פאָראױס :אָט-אָ דאָ ,דאָ  --איז ער-- ...
ַ
זײט
צײט מיט אײן אױג קוקנדיק אױף יענער ַ
שטײט ער די גאַנצע ַ
לאָנקע ...און װי נאָר עס מאַכט זיך עפּעס אַ שטיקל מהומה ,ער זעט,
אַז דער שטומפּ קומט אָן -- ,גיט ער זיך אַ װאָרף אױף דעם פֿערד
אַרױף  --און – "פּאָשאָל און פּאָשאָל"  --גאָר מיט אַ הינטערװעגל
גלײך אױפֿן שאָסײ אַרױף .דאָרט איז ער
הינטערן צמענטאַרזש ַ --
פרײער פֿױגל -- ,און גײט טוט אים עפּעס ,װען ער
װײטער אַ ַ
שױן ַ
זיצט אױפֿן פֿערדל ...דאָס פֿערדל שטעלט ער צוריק אָפּ אױף דעם
זײן האַרץ גלוסט ,און װען דאָס
אָרט ,װוּ ער האָט עס גענומען ,װען ַ
גאַנצע שטעטל ריכט זיך שױן נישט דערױף ,און אין אַלע װינקעלעך
קאָכן רעדלעך מענטשן אַז פּנחסל האָט געגנבעט אַ פֿערדל...
נאָר אײן מאָל האָט ער טאַקע אָפּגעטאָן אַ מיאוסע מעשה .ער האָט
בײ אַ שיקסע ,גײענדיק פֿון "טומאה'" צוױשן נאָך פּױערים און
ַ
פּױערטעס ,אַרױסגעכאַפּט אַ בינטל שפּראָצונגען -- ,די ערשטע
שפּראָצונגען פֿון זײערע גערטנער ,צונױפגעקליבן פֿון אַלע מינים װאָס
הײ-יאָר געראָטן
זײ ברענגען זײ ,דער גלח זאָל באַשפּריצן ,אַז ס'זאל ַ
בײ אַ שיקסע און זי נאָך גאַנץ
 -האָט ער אַזאַ בינטל אַרױסגעכאַפּט ַגוט אָנגעהרגעט .דעמאָלט האָט מען געשמועסט אַז ,אַהאַ ,פּנחסל
שײן נישט אָנקוקן .און דער טאַטע האָט אים
װעט שױן די ליכטיקע ַ
פאָרגעװאָרפן ,װאָס ער כאַפּט שיקסעס אין מיטן דער גאַס .נאָר
פּנחסל האָט דעם טאַטן געגעבן צוריק אַן ענטפֿער ,אַז ער װײסט
זײן
בחורװײז ,אײדער ער האָט מיט ַ
ַ
נישט װאָס ער האָט געטאָן
מאַמען חתונה געהאַט ...אַזױ האָט ער אים געענטפֿערט ,און דער
טאַטע מיט דעם זון האָבן זיך דעמאָלט געפֿילט אָנגעשטױסן אײנער
אױף דעם אַנדערן ,װי צװײ ציגן ,אָנטרעפנדיק זיך הערנער אין
הערנער אױף אײן ברעט...
נאָר פּנחסל האָט שױן געװוּסט ,װי אַזױ דעם טאַטן איבערצובעטן...
פֿון דער מאַמען האַלט ער נישט ,נאָר מיט דעם טאַטן װיל ער נישט
פֿירן קײן ברוגזן...

ארײן האָט פֿאַרבלאָנדזשעט אַ
האָט גאָט געהאָלפֿן ,און אין שטאָט ַ
"קאַראַזעליע" מיט קונצן-מאַכערס .פּנחסל איז דערפרישט געװאָרן,
און װי נאָר דער עלטסטער קונצן-מאַכער מיט דעם גאַנצן געזינדל
װײבערל ,װאָס האָט אױסגעזען װי אַ
שיקסלעך און שװאַרצן ַ
ציגײנערין מיט צעפּ  --װי נאָר זײ האָבן דעם מיטלסטן סלופּ
ַ
אױפֿגעשטעלט אין מיטן מאַרק ,האָט שױן פּנחסל געהאָלפֿן די
שטריק מיט די פּלאַכטעס אױפציען ,די הילצערנע פֿערדלעך צו די
געפֿאַרבטע בריטשקעס צוטשעפּען און אױף די דרענגער אָנטאָן .און
דעם ערשטן זונטיק ,װען די שיקסעס מיט די שקצים פֿון די
ארײן מיט די
זײנען געקומען אין שטאָט ַ
אַרומיקע "פּאַראַפיעס" ַ
װײסע אױפֿגעשטעלטע פּאהלעך  --און
נלאַנציקע דאַשקעס ,מיט די ַ
װײסע פֿאַטשײלעכלעך אױף די קעפּ  .האָט די
די שיקסעס מיט רי ַ
"קאַראַזעליע" אָנגעהױבן צו רודערן.
בײ דעם עלטסטן
פּנחסל האָט שױן שטאַרק געהאַט נושא חן געװען ַ
קונצן-מאַכער; װען ער װאָלט מיט אים מיטפאָרן ,װאָלט ער אים
װײב  --מי יודע ,װאָס פֿאַר אַ
אפשר אױך אַ שיקסל געגעבן פֿאַר אַ ַ
לײט ,װאָס פֿאַר אַ קונצן-מאַכער מיט אַן אײגענער "קאַראַזעליע" ער
ַ
הײנט אַלײן געװען פֿאַר זיך ...נאָר עפּעס האָט אים דאָס
װאָלט שױן ַ
האַרץ נישט געלאָזט מיטפאָרן ,כאָטש דער אַלטער האָט אים יאָ
צוגערעדט ,און דאָס עלטסטע שיקסל ,אַ שװאַרצע מיט קאַרעלן-
ליפּן ,האָט אים דוכט זיך ,צוגעװוּנקען און געקוקט אין די אױגן
אַרײן ,ער זאָל באַשטײן ...נאָר ער האָט נישט געװאָלט ...האָט ער
ַ
אָנװײזן כאָטש ,װאָס פֿאַר אַ
ַ
זײנעם
גענומען דעמאָלט דעם טאַטן ַ
בײ דעם עלטסטן קונצן-מאַכער  --און אַרױסגעפֿירט
כּבוד ער האָט ַ
אַרײן.
אים אין מאַרק ַ
קײלעכדיקן דאַך ,אַ קאַפּל פֿון
און װי שלמה האָט דערזען דעם ַ
פּלאַכטעס אױפגעצױגן מיט אַ רױט פענדל אין סאַמע שפּיץ ,און װי
אַרום און אַרום שטײט אַ האַלבע שטאָט יונגען און מײדן און
װײבער אױסגעמישט מיט שיקסעס און שקצים פֿון די דערפֿער-- ,
ַ
און װי איבער זײערע קעפּ ,פֿון אונטערן דעכל אַפֿער ,מיט װאָס פֿאַר
אַ סאַמעט און פֿאַרשידענע צירונגען פֿון אַלערלײ פּאַטשערקעס דאָס
מיטלסטע בודעלע איז עס באַקלײדט  --און װאָס פֿאַר אַ מיני
גלײך אין
מײלער ַ
מעשענע טרומײטן עס שטײען עס מיט די אָפֿענע ַ
בײ דאָם האַרץ
אַרײן אָנגעשטעלט  --האָט עס אים אַזש ַ
מאַרק ַ

פֿאַרכאַפּט ,נאָך מער װי דעם זון ,אַז אַזאַ שײנקײט זאָל זיך גאָר
בײ קונצן-מאַכערס אין דער װעלט .און ער האָט זיך
קאָנען געפֿינען ַ
געריכט ,אַז קונצן זאָלן דאָ פֿאָרקומען ,שױן אײנמאָל קונצן! ...און
ער האָט אַ פֿרעג געגעבן דעם זון:
-װאָס פֿאַר אַ קונצן װעלן עס דאָ פֿאָרקומען?-הילצערנע פֿערדלעך װעלן אַלײן לױפֿן ,און װער עס װעט באַצאָלן אַרײטן ,װער אַ פֿירער  --װעט פֿאָרן -- ...האָט דער זון
זעקסער  --װעט ַ
צוריק געענטפֿערט קורץ און שאַרף.
רײטן אױף
זײנע אױגן ניט געגלױבט :פֿאָרן און ַ
שלמה האָט ַ
ארײנשטופּנדיק זיך צוױשן עולם
הילצערנע פֿערדלעך? ...און ערשט ַ
און דערזעענדיק די פֿערדלעך געזאַטלט ,הינטן בריטשקעס און נאָך
װײטער פערדלעך  --האָט ער מױל און אױערן אױף-
די בריטשקעס ַ
געמאַכט...
-און דאָס אַלץ  --האָט אים דער זון דערצײלט מיט גרױסקײט --האָב איך געהאָלפן צונױפשטעלן -- .דו מײנסט ,אָן מיר װאָלטן זײ
שױן אַזױ גיך צונױפֿגעשטעלט? ...און אַז דו װילסט ,טאַטע ,װעסט דו
רײטן אױף אַ פֿערדל אױך ,אומבאַצאָלט ,װי דו זעסט מיך
קענען ַ
לעבן ,אומבאַצאָלט.
שלמהן ,דעם גראָבן קאָפּ ,האָבן זיך אַזש די באַקן צעשמײכלט ,און
זײנע האָבן געקוקט מיט גלאַנץ אױף דעם געבעטן סאַמעט
די אױגן ַ
און צירונג פֿון אַלערלײ פּאַטשערקעס...
-װאַרט ,װעלן מיר זען -- ...האָט ער זיך אַ גלעט געגעבן איבער דערבאָרד מיט אַ בליק אױפֿן זון.
און װי נאָר די מעשענע אָפּגעפּוצטע טרומײטן האָבן געגעבן אַ זעץ
אַרױס. :טאַ-טאַ-טאָ-ר-ר-ראַ! טאָ-טאָ-טאָ-ר-ר-ראַ!  .האָט זיך שױן
אײנהאַלטן און אין זיך אָנגעהױבן מיטזינגען
שלמה נישט געקאָנט ַ
דעם מאַרש ,װעלכן ער האָט זיך באַלד אױסגעלערנט און זינגט נאָך
װײב חנה-לאה
זײן ַ
עד היום מיט אים די שבתדיקע זמירות ,אַזױ ,אַז ַ
זידלט אים אַזש :װי האָט עס אַ מענטש נישט קײן חרפּה ,טאָג מיט
נאַכט דעם אײגענעם ניגון?  --נאָר דאָס איז נישט שלמהס דאגה,
נישט שלמהס עסק :טאַ-טאַ-טאַ-ר-ר-ראַ! האָבן די טרומײטן
געקנאַקט ,און ער האָט אונטערגעהאָלפֿן :טאַ-טאַ-טאַ-ר-ר-ראַ. ...

און אָנגעבלאָזן זיך מיט דעם קאַרק ,װי ער װאָלט געװאָלט בשעת
מעשה מאַכן פֿון אים אַ טרומײט .און די "קאַראַזעליע" מיט די
פֿערדלעך ,מיט די בריטשקעס און מיט דעם דעכל  --אַלץ איז שױן
געפֿלױגן אין אַ ראָד ,און דערהיצטע פּנימער מיט בליצנדיקע אױגן
פֿון שיקסעס און שקצים האָבן "געמידניעט" פֿאַרן אױג ,אַזױ אַז
אײנהאַלטן ,און האָט
שלמה האָט זיך שױן לענגער נישט געקאָנט ַ
צום זונדל אַלע מאָל געװאָרפֿן אַ פֿאַרליבטן בליק -- ,ביז די
"קאַראַזעליע" האָט זיך געשטעלט  --און פּנחסל האָט געכאַפּט דעם
טאַטן און געגעבן אַ װאַרף אַרױף אױף אַ פֿערד ,און אַ װינק זיך
זײן פֿאָטער --
װײבל ,אַז דאָס איז ַ
איבער מיט דעם קונצן-מאַכערס ַ
און אַלײן איז ער אַרױף אין דער הױך אונטער דער פּלאַכטע פֿון
דעכל ,דרײען דעם דראַנג און פֿירן די גאַנצע קאַראַזעליע.
פֿײער אױף די אַלע מײדן און
שלמהס אױגן האָבן געבליצט מיט ַ
װײבער ,װאָס זענען דאָ געשטאַנען אַרום און צוגעזען ,װאָס פֿאַר אַ
ַ
פֿײף געטאָן
זײן זון דערגרײכט .און ער האָט אַ ַ
גדולה ער האָט דורך ַ
אין דער הױך  --פּנחסל ,פֿאָר! ...באַלד האָט זיך דערהערט אַ קלינגען
אױף אַ גלעקל פֿון אונטער דער סא ַמעטענער בודקעלע אַפֿער ,װאָס
װײסע און בלאָע
איז געװען אױסגעהאַפטן מיט אַלערלײ ַ
פּאַשערקעס .די פּאַסאזשירן האָבן גיך געכאַפּט די בילעטן ,אַרױף
אַרײן אין די בריטשקעס,
אױף די פֿערדלעך ,און די פּאַסאזשירקעס ַ
װײטער געגעבן אַ זעץ אַרױס :טאַ-טאַ-טאַ-ר-
און די טרומײטן האָבן ַ
ר-רא! און שלמה דער גראָבער קאָפּ האָט אָנגעהױבן צו פליען ,ער
מיט דער גאַנצער קאַראַזעליע  --אַלץ האָט זיך געדרײט און געפֿלױגן,
נאָר צוױשן די אַלע רױטע דערהיצטע פּנימער איז שלמהס רױט
דערהיצט פּנים געװען דאָס אײנציק ייִ דישע  --און חברה יונגען ,װאָס
זײנען געשטאַנען אַרום דער קײט ,װי צוגעקלעפּט ,מיט שטעקנס
ַ
בײטשיקעס אין די הענט  --האָבן זיך מיישב געװען און
אָדער ַ
זײנען
אונטערצושמײסן שלמהס פערדל .אַרום און אַרום ַ
ַ
אָנגעהױבן
זײטן איז געװאָרן אַ
אַ װאַכט יונגען געשטאַנען ,און פֿון אַלע ַ
קאָכערײ מיט אַ מין הילכעדיק געלעכטער :װיאָ ,װיאָ!  --און
ַ
אונטערשמײסן .שלמהן
ַ
געהאַלטן נאָר אין אײן אונטערפּאַטשן און
האָט זיך דער קאָפּ פֿאַרדרײט ,די באָרד איז זיך צעפֿלױגן אױף בײדע
זײטן לאַצן ,װי אַ צעװאָרפענער בעזים ,די אױגן האָבן געבליצט און
ַ
געבליצט ,און יונגען האָבן געקאָװעט און געכמאַליעט איבער אים
דאָס פֿערד ,און פּלוצלונג ,מען גיט זיך אַ קוק אום ,יאָגט שלמה נאָך

אַ שיקסע .די שיקסע ,װאָס איז געזעסן פאָראױס אים אױף אַ
בריטשקע ,און ער הינטער איר אױף אַ פֿערד :זי די שפּיצן
פֿאַטשײלעכל צעפֿלױגן איבערן קאָפּ ,מיט די ציטער שפּילקעס  --און
ער ,מיט דער באָרד צעפֿלױגן אױף די לאַצן  --האָט עם אױסגעזען ,װי
ער יאָגט זי כסדר אָן אױפֿהער ,און עס האָבן נישט געהאָלפן די
פֿערײ ,װאָס די יונגען האָבן שלמהן
ַ
געפֿײ
ַ
געשרײען און דאָס
אױסגעפֿײפֿט .שלמה האָט געהאַלטן אין אײן נאָכיאָגן די שיקסע --
ַ
ביז דעם זון האָט זיך דאָרט אין דער הױך דער קאָפּ פאַרדרײט ,און
ער האָט פריער געגעבן אַ בראָך אראָפּ דעם טאַטן אױפֿן קאָפּ ,מיט
װאָס ער האָט פֿאַר צען יאָר געגעסן ,און אפּגעװאַשן אים ,אַז עס
האָט גערונען איבערן פּנים און איבער דער באָרד  --און דערנאך
געגעבן אַ פֿאַל אַראָפּ פֿון בױדעם אַראָפּ צו דער שיקסע אין בריטשקע
קלינגערײ  --און די "קאַראַזעליע" האָט זיך
ַ
אַרײן .ס'איז געװען אַ
ַ
אָפגעשטעלט.
דעמאָלט איז דער טאַטע מיט דעם זון אַנטלאָפֿן װי צװײ
אָפּגעשמיסענע ,איבערן מאַרק .און אַ חברה יונגען נאָך זײ מיט אַ
געטומל און אַ געלאַף .עס האָט געקאָכט ,װי צוױשן די בינען שלמה,
דער גראָבער קאָפּ ,האָט געיאָגט אַ שיקסע! ...נאָר יִ ידן האָבן זיך
נישט געשראָקן פֿאַר דעם חטא .אַלע האָבן געװוּסט ,אַז דאָס מײנט
מען אױף דער "קאַראַזעליע"  --און קרעמער ,פֿאַרקערט ,האָבן זיך
נאָך מיט פֿאַרגעניגן געשטעלט אױף די שװעלן פֿון די געװעלבער און
אַרײן נאָכגעקוקט שלמהן ,װי ער
מיט אַ שמײכעלע אין דער באָרד ַ
איז געלאָפן ,מיט צעפלױגענע פּאָלעס ,איבערן מאַרק פאָראױס ,װי
אַן אַלטער אַשמדאַי ,דאָס זונדל נאָך אים און אַ חברה יונגען  --װי אַ
מחנה צונױפגעקליבענע פֿײגל צום אַװעקפליען  --פֿון הינטן...
חנה-לאה איז אַנטקעגן פֿון שטוב אַרױס מיט אױסגעשפּרײטע הענט
בײ װאָס
דעם מאַן און דעם זון צו באַשיצן .זי האָט געמײנט ,מי יודע ַ
ארײנכאַפּנדיק זײ גיך אין
פֿאַר אַ גנבה מען האָט זײ געכאַפּט ,און ַ ,
אַרײן ,איז זי געװױר געװאָרן ,אַז דער אַלטער אַשמדאַי איז
שטוב ַ
גאָר געפֿאָרן אױף דער קאַראַזעליע...
זי האָט געשאָקלט מיטן קאָפּ און געקוקט אױף שלמהן מיט
רחמנות :װי פֿאַרגינט זיך דאָס אַ טאַטע פֿון קינדער זיך אַזױ נאַריש
מאַכן.

שלמה האָט געפֿילט ,אַז זי איז גערעכט ,אַז ער האָט געטאָן אַ
נאַרישקײט  --האָט ער אָפּגעלײגט דעם גאַנצן בײגל אױפֿן זון ,נאָר
מיט דעם זון האָט זי גאָרנישט געקאָנט מאַכן .זי האָט געזען ,װאָס אַ
הײנטיקן טאָג אָן האָט זי זיך
טאָג װערט ער אַלץ ערגער  --און פֿון ַ
שױן אין גאַנצן מייאש געװען פֿון אים ,און פֿעסט באַשלאָסן ,אַז פֿון
דעם יונג װעט שױן קײן גוטס ניט אַרױסקומען...
און אַצינד ,װען זי זעט אים ליגן אױפֿן געלעגער ,פאַרקאַשערט די
אַרבל פֿון העמדל ,זעט זי בחוש ,װי דער זעלנער שפּילט אים פֿון פּנים
אַראָפּ  --און זי דאַנקט און לױבט גאָט ,װאָס דער רשע שלאָפֿט
זײן האַלטן צו די
כאָטש ,און װאָס די װעלט איז זיך נאָר מחיה מיט ַ
אױגן...
חנה-לאה שטײט אױף פֿון געלעגער ,נעמט די פֿאַטשײלע אױפֿן קאָפּ
אַרײן מיט אַ שטאַרץ אין דער האַנט נאָך אַ
און גײט צו דער שכנטע ַ
פֿײער.
קױל ַ
די שכנטע שאַרט איר אַ פּאָר לעבעדיקע קױלן ,און דערפון הױבט זיך
אָן אַ שמועס .חנה-לאה רעדט פֿאַר איר אױס דאָס האַרץ ,אַז זי האָט
נישט קײן נחת פֿון קינדער .די שכנטע פֿרעגט זי ,װי זי האַלט שױן
מיט דעם איצטיקן אין דער װעלט…  --ענטפערט זי איר צוריק ,אַז
אַרײן.
זי ריכט זיך שױן אַ ליאַדע שעה אין בעט ַ
בײ משהלע ברוטאַן האָט זי
און עס טוט איר באַנג די גאַנצע מעשהַ ...
זיך פארשװאָרן ...זי געדענקט ,װאָס פֿאַר אַ שװער האָבן זי האָט
רײסן פֿון
געהאַט -- .זי האָט געהײסן דעם מאַנס אַ פּאָר הױזן אַראָפּ ַ
זײנען געהאָנגען קעגנאיבער איר ,און זי האָט דעם
װײל זײ ַ
ואַנטַ ,
מאַן געשאָלטן דעמאָלט מיט טױטע קללות -- .צום סוף האָט זי זיך
ארײננאַרן...
װײטער געלאָזט ַ
ַ
די שכנטע טרײסט זי ,אַז אדרבה ,גאָט קאָן העלפֿן גאָר אַ גרינג
װײטער אַרױס אַ שמועס ,װי קינפּעטאָרינס
האָבן .און עס קומט ַ
דאַרפן שמירה.
הײנט געדאַכט ,אױף אַלע װיסטע
און חנה-לאה דערצײלט ,אַז נישט ַ
װעלדער געדאַכט ,האָט זי געהאַט אַ קינד צוױשן דעם עלטערן און
דעם ייִ נגערן ,אַזױ װי אײנס פֿון אַ האַלב יאָר...

טשײטיל די קופּקע-
ַ
און די שכנטע דערצײלט איר צוריק װי
מאַכערין איז אײן מאָל געזעסן אין אַ שבת צו נאַכט און האָט גענײט
בײ אַ לעמפּל ,און דאָס פֿענצטער איז ארױסגעגאַנגען אין
אַ קופּקעלע ַ
אַ מיטשאַנקעלע  --האָט זי דערזען ,װי פֿאַר דעם פֿענצטער איז
פֿאַרבײגעלאָפֿן אַ נקבה מיט צעלאָזטע האָר און צום בוזעם האָט זי
ַ
געהאַלטן צוגעטוליעט אַ קינד ...דאָס איז געװען יוטע מאָטלס שנור.
מ'שטײנס געזאָגט...
דרײ מאָל און גײט אַהײם .און זי בעט
שפּײט אױף ַ
חנה-לאה ַ
פּנחסלען ,װען ער שטײט אױף ,אַז ער זאָל אַראָפּנעמען די מזוזות און
גײן צום סופר איבערזען.
לײלעך דאָס
זי האָט זיך װיקעלעך אָנגעגרײט ,העמדעלעך ,אַ קלאָר ַ
בײנאַכט איז זי שױן נישט געגאַנגען
בעט צו פאַרהענגען  --און ַ
שלאָפֿן אָן אַ חומש צוקאָפּנס ,נאָר דאָ האָט שױן ניט געטױגט איר
טײטש-חומש ,דװקא דעם מאַנס.
ַ
און װאָס קלערט איר? אין דער אײגענער נאַכט האָבן זי שױן אַ פּֿאָר
בײ
דרײ פֿאַרטאָג אָנגעקלאַפּט ַ
שכנטעס געװאַרטעװעט ,און אַרום ַ
דער "באָבע"...
זי האָט געבױרן אַ יונג ,און באַלד מיט אַ שװאַרצן "קענדזשער"
האָר ,װי נאָר ער איז אױף דער װעלט געפֿאַלן ...נישט אומזיסט האָט
שלמה איבערגעטראַכט ,אַרױסגײענדיק הינטער דער שטאָט ,צי
האָט זי שױן נישט געקרעכצט .ער האָט זיך געריכט אױף אַ פֿרײלעכן
זײן חנה-לאה װעט
שבת ,ער װעט אם ירצה השם אַהײם קומען ,און ַ
שױן האָבן בשלום איבערגעקומען.
אַצינד איז זיך שױן חנה-לאה געלעגן אין בעט װי אַ גרעפין
צעלעגערטערהײט ,פֿאַרהאַנגען מיט אַ פאָרהאַנג ,אױף אַ שנירל
אונטערן בעליק אױפגעצױגן ,באַקלעפּט מיט שיר-המעלות-בריװלעך,
צײט ,אַז זי האָט געדאַרפֿט ,מען זאָל איר װאָס
צײט צו ַ
און נאָר פֿון ַ
דערלאַנגען ,האָט זי דעם קאָפּ מיט דער שלאָפקופּקעלע אַפֿער
געשטעקט פֿון הינטער דעם פֿאָרהאַנג  --אױף איר פּנים האָט זיך
טערטקײט .זי האָט גערעדט װײכער
ַ
געלײ
שױן אָנגעזען אַן איבערַ -
און צאַרטער ,װי שױן אַן איבערגעקומענע ,נאָר אײן זאַך האָט זי נאָך
געהאַט אױפֿן זינען :דאָס קינד צו היטן ,עס זאָל חלילה נישט טרעפֿן
װי מיט יענעם ,אָדער מיט דעם ,װאָס די שכנטע האַט דערצײלט .זי

האָט באַשלאָסן ,דאָס קינד פֿון דער האַנט נישט ארױסצולאָזן ,פֿון
אונטערן אָרעם נישט אַפֿערצורוקן .און אין שלאָף צו האַלטן עס מיט
טרײע מאַמע.
אַלע כוחות ,צו ליגן דעריבער װי אַ ַ
בײנאַכט ,זי װערט אַנטשלאָפֿן
און אָט איז געקומען דאָנערשטיק ַ
מיט זיסע געדאַנקען .מאָרגן װעט שלמה אַהײם קומען און װעט
זײן װיסן -
דערזען ,װאָס פֿאַר אַ יונג זי האָט אים אָנגעגרײט ,גאָר אָן ַ
 שױן אַצינד דעם דריטן...און זי שלאָפֿט -- -- --
און עס דאַכט זיך איר ,אַז די אײגענע מלכת-שבא מיט די נאַקעטע
פארצײטיש
ַ
ברוסטן ,מיט די לאַנגע צעלאָזטע צעפּ אין עפּעס אַ
קײלעכדיק קלײד  --אַ קרינעלינע פֿון טערקישן סיץ מיט אזױנע
ַ
בלימעלעך און אױגעלעך  --פּאַקט זיך צו איר דורך אַ האַלבער
אַרײן  --און פּאַקט זיך ,און פּאַקט זיך --
קװאַרטיר אין פֿענצטער ַ
אַזאַ גראָבע און אַזאַ שװערע  --אַז חנה-לאהן כאַפּט אָן אַ פאָרכט,
רײן ,דריקט זי
שרײענדיק אין זיך אַ ַ
און מיט פֿאַרדומפּענע קולות ַ
דאָס קינד צו זיך ,און עס האָט שױן טאַקע קײן בעסערע מלכת-שבא
נישט געדאַרפֿט ,װי עס האָט געהאַט...
--------------עס איז קױם טאָג אין דרױסן ,עס בלױט דורכן פֿענצטער .שלמה
קלאַפּט שטיל אָן אין טיר ,און פּנחסל ,צונױפֿגעמישט אין דער
גראָקײט פין דער נאַכט און יונגן מאָרגן ,װאָס פֿאַלט אין שטיבל
אַרײן  --לױפֿט פֿון געלעגער אַראָפּ די טיר אױפמאַפן .שלמה קומט
ַ
אַרײן אױף די שפּיץ נעגל ,משהלע נאָך אים ,עס האָט אים די נאַכט
ַ
נישט געלאָזט רוען אין דאָרף ,און ער איז געקומען צולױפֿן מיטן
גלײך  --און אַצינד ,דערזעענדיק דעם אױפגעצױגענעם
טאָג צו ַ
זײנע אױגן
לײכט אַ שטילער בלישטש אין ַ
פֿאָרהאַנג איבערן בעט ַ --
בײם אַרבל ,אױף
אױף און ,װענדנדיק זיך צום זון ,גיט ער אים אַ צופּ ַ
שטיל געהאַנדלט ,װי צוױשן זיך:
-װאָס האָט זי געהאַט?...--אַ ייִ נגל  --ענטפֿערט פּנחס.

-אַ ייִ נגל?  --צעגיסט זיך אים אַ ליכטיקער שמײכל איבערן גאַגצןפנים .משהלע ברוטאַן כאַפּט באַלד אונטערטאַנצנדיק:
זײן אַ שלום-זכר ,װעל איך האָבן אַ פֿולן קױש מיט
 -װעט ַאַרבעס!...
 -שאַ ,דו בענקארט! די מאַמע שלאָפט -- .טוט אים דער טאַטע אַשטורך.
דײן! -- ...קומט פּנחסל אױך צו הילף.
 -שאַ ,אַ רוח אין ַ -די מאַמע האָט אַװדאי געמוזט ערשט אַנטשלאָפֿן װערן?  --מאַכטדער פֿאָטער.
 -נײן ,זי שלאָפֿט אַ גאַנצע נאַכט -- ...האָט פּנחסל געענטפֿערט. -אַ גאַנצע נאַכט?...בײ שלמהן האָט זיך עפּעס אין האַרצן אָפּגעריסן .מיט שטילע
ַ -פּאַמעלעכע טריט האָט ער אָנגעהױבן צוצוטרעטן צום פֿאָרהאנג:
 -חנה-לאה ,חנה-לאה -- ...רופֿט ער שטיל מיט אַן אָנגעצױגענעםאַרײן ,װי ער װאָלט געװאָלט דאָס קול נישט לאָזן גײן
בליק אין זיך ַ
װײט -- ,חנה-לאה...
צו ַ
חנה-לאה שלאָפֿט.
-לאָז ,טאַטע ,װעל איך זי אױפֿװעקן  --רופֿט זיך אױף משהלעברוטאַן מיט אַ גראָב קול.
פֿאַרבײסט שלמה מיט אַ פֿינגער די צײן צו
ַ
-שטיל ,בענקאַרט! --אים  --דו װעסט זי איבערשרעקן...
-חנה-לאה ,חנה-לאה...-האָ-אָ-אָ -- ...הערט זיך אַ לאַנגער אױסגעצױגענער מריטש פֿוןהינטער דעם פֿאָרהאַנג.
-חנה-לאה ,װוּ האָסט דו דאָס קינד?...-געװאַלד ,דאָס קינד -- ...טוט זי אַ געשרײ מיט אַן אימפּעט ,אַןאױפגעכאַפּטע פֿון שלאָף ,און שלמה טוט זיך אַ װאָרף נישט טױט

בלײבן
נישט לעבעדיק הינטער דעם פֿאָרהאַנג אַרונטער .בײדע זין ַ
פֿאַרשטײנערט מיט גלעזערנע אױסגעזעצטע אױגן אױפֿן פאָרהאגג.
-געװאַלד ,דאָס קינד!  --טוט זי נאָך אַ מאָל אַ געשרײ אױס און אַבײ אײן הענטל ,װי אַ טױט גענדזל .דאָס
הױב עס אין דער לופֿטן ַ
קינד טוט אַ דרײ מיטן קעפּל ,טוט זי עס אַ כאַפּ מיט דערשראָקן
רײסן.
בײם פּנימל און הױבט עס אָו צו ַ
אַרױסגעזעצטע אױגן ַ
-און לאָז דיך שױן די ערשטע כאָלעריע טרעפֿן! -- ...גיט שלמה איראַ בענטש מיט בײדע הענט איבערן קאָפּ -- .חנה-לאהלע די
שרײט
קאָלבאַסניצע ,האָסט מיר שױן געהרגעט אַ זון אױף טױט! ַ --
ער אױס ,דערזעענדיק ,אַז דאָס קינד האָט קײן אָטעם נישט און איז
שױן קאַלט ,װי אַ שטיק טײג .מיט אַן אַראָפּגעלאָזטן קאָפּ רוקט ער
זיך צוריק אַפֿער פֿון הינטער דעם פֿאָרהאַנג.
חנה-לאה מאַכט אַ געװאַלד .די זין נאָך  --שלמה לױפֿט אום אױף
טרײבער מיט געזונטע גראָבע
און אױף איבער דער שטוב ,װי אַ בערןַ -
שפּרײזן און װאַרפֿט גלאַנציקע אױגן אױף דעם פֿאָרהאַנג .באַלד
ַ
קומען צו לױפֿן אַ פּאָר שכנטעס ,און מען װערט געװױר ,אַז דאָס
קינד איז טױט.
דעמאָלט ערשט נעמט חנה-לאה זינגען אַ קלאָגלידל.
-איך האָב דאָך אַן אומגליק געהאַט ,די מלכת-שבא האָט זיך דאךגעפּאַקט צו מיר דורכן פֿענצטער ,דורך דעם פֿענצטער… אזױנע צװײ
גראָבע ציצן האָט זי געהאַט ,האָט זי מיר דאָס קינד דערהרגעט מיט
די ציצן...
שרײט שלמה  --מען דאַרף גרעבערע ציצו װי דו אַלײן
ַ
 -ציצן?!האָסט?  --גיך צום רב ,גט .טרעפֿט דיך די ערשטע כאַלעריע:
-שלמהשי ...װאָס װילסט דו? -- ...האָט זי געװאָלט אָנהױבן פאַראים צו װײנען .נאָר עס האָט גאָרנישט געהאָלפֿן .די צװײ זין האָבן
זיך װי א ַײנגעקאָרטשעט אין אַ װינקעלע ,און געדאַנקט גאָט ,אַז זײ
זײנען אין דעם נישט שולדיק ...און שפּעטער ,װען אַ חברה-מאַן האָט
ַ
אַרײן  --האָט די מאַמע געמוזט
דאָס קינד צוגענומען אין בוזעם ַ
צוריק דאָס בעט פֿאַרבעטן ,צוריק דעם פאָרהאַנג אַראָפּנעמען און
גײן מיטן טאַטן צום רב.

--------גוטער רב!  --האָט שלמה אַ צעקאָכטער און מיט האַרץ געטענהט - זי האָט דאָך מיך בדלות געשטעלט ,זי האָט דאָך מיר שױן צװײ זיןדעם טױט געמאַכט! צװײ זין! -- -- --
זײט זשע מוחל ,ייִ דענע?  --האָט דער רב
-און װאָס זאָגט אירַ ,געפֿרעגט.
-צװײ זין נעבעך -- ...גיט זי אַ װײן אַרױס מיט אַ צעשיטנדיק מאמעקול.
-װאָס װילסט דו פֿון איר ,שלמה?  --אַ ייִ דענע ...זי האָט אַװדאַיבײ אים דער רב.
געװאָלט זײ זאָלן לעבן  --בעט זיך ַ
אַרײן פּנחסל צום רב אין שטוב
-טאַטע ,דו גײסט אַהײם!  --פֿאַלט ַאַרײן מיט קנאַק אױף דער טיר ,װי אַ דונער ,און נאָך אים משהלע
ַ
ברוטאַן מיט אַ ריטש -- :מאַמע!...
דער רב כאַפּט זיך אױף אַ דערשראָקענער ,מיט בײדע הענט
אױסגעשטעלט צו פּנחסן.
מײן מאַמען?  --טוט ער אַ קנאַק מיט אַ פֿױסט אין
-דו װעסט גטן ַזײט אונטער-- -- ...
אַרײן  --אַהײם ,װאָרעם איך האַק דיר אַ ַ
טיש ַ
װײז
אָט האָט איר ,רבי ,גײט נעמט זיך אָן פאַר קינדער!  --גיט ער אַ ַ
אָן אױף פּנחסלען און אױף דער מאַמעס בױך ,און גיט אַ לױף אַרױס,
פאַרהאַקנדיק נאָך זיך די טיר.
-און דו ,מאַמע -- ,נעמט פנחס אַרױס אַ מטבע פֿון קעשענע  --נאַאָנבײסן!
ַ
דיר אַ פערציקער און גײ אַהײם און קאָך
פֿאַרבײ אַ פּלױט ,עס
ַ
צוריק גײענדיק פֿון רב דורך אַ הינטער-געסל
ארײן ,װאָס איז איר
זאָלן איר ניט קומען קײן הײמישע אין פנים ַ
אַזױ פאַרשעמט געװאָרן געגוג פֿון גאָט אַלײן -- ,האָט איר משהלע אַ
גאַנצן װעג געדרײט דעם פארטוך ,זי זאָל צושטעלן דעם גרעסערן
זײן
"סאַגאַן" צום קאָכן ,נישט דעם קלענערן ,און פֿול זאָל ער ַ
אָנגעפּאַקט מיט קאַרטאָפליעס ,װאָרעם ער האָט שױן נישט געגעסן
פֿון דאָרף אָן...

אַזױ איז זיך חנה-לאה צוריק אַהײם געגאַנגען .אױפֿן אַנדערן , --
פֿרײטיק איז שױן שלמה צוריק געזעסן מיט דעם טאָפּ צימעס צוױשן
ַ
די פֿיס  --און די צװײ בנים װי די ביקעס  --אַרום אים ,אַלע מיט די
קאָך-לעפֿל אין די הענט ,מיט דערהיצטע פּנימער ,װי די טערקן --
שרײען ,פֿאַרװאָס זײ
װײטער געהאַלטן אין אײן ַ
און חנה-לאה האָט ַ
לאָזן נישט איבער קײן שריד ופּליט אױף שבת אין דער פֿרי.
לײכטער האָבן
פֿרײטיק צו נאַכטס ,װען די ליכט אין די ַ
נאָר ַ
בײם טיש און
זײנען געזעסן ַ
געברענט און שלמה מיט די צװײ בנים ַ
בײ "בנים ובני בנים"  --האָט זיך חנה-לאה פאַרקוקט מיט
געהאַלטן ַ
ליכטיקע אױגן אױף די צװײ זין .זי װײס אַלײן נישט ,עפּעס פּנחסל
איז איר גאָר ליבער געװאָרן .און זי האָט אַלײן נישט געפֿילט ,װי אַ
אַרײן אין
אַראָפּגעקײקלט איבער דער באַק און ַ
ַ
טרער האָט זיך איר
שיסעלע באָבעלעך מיט יױך .נאָר דעמאָלט האָט ערשט שלמה
געקוקט אױף איר מיט נקמה :האָב איר אַכט און אַכציק שװאַרץ
יאָר! שיסקאַ! ...מיט אַזױנע פֿיר זין װאָלט ער געקאָנט אַ װעלט מיט
זײט
אײננעמען .און נישט װילנדיק שױן מער קוקן אין איר ַ
אַ מדינה ַ
אַרײן ,האָט ער צו די בנים אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט ,און אַלע
ַ
דרײ האָבן געגעבן אַ זעץ אַרױס דעם מאַרש פֿון דער "קאַראַזעליע"
מיט אַ שבתדיקן זמר! -- -- --
צוגעגרײט פֿון לעאנאַרד פּראַגער ,נח מילער און רפֿאל פֿינקעל

