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Introduction: Chana Blankshteyn (1860?–1939) published a collection            

of nine Yiddish short stories in July 1939. The appearance of such a book in                             

Vilna just before the Second World War, with a short introduction by Max                         

Weinreich, is remarkable. Even more so are the modern stories contained in                       

that book.  

Almost entirely forgotten now, Blankshteyn was a well-known figure in                   

Vilna between the two World Wars. She was an activist, committed to women’s                         

causes and vocational training for women. As a publisher, editor, and                     

journalist, Blankshteyn defended women’s rights to social, sexual, and political                   

equality. She adhered to the beliefs of the Folkspartey to which she belonged,                         

asserting that Jews were an ethnic minority with a distinct, secular linguistic                       

and cultural identity that should be acknowledged and cultivated.  

Blankshteyn clearly knew Freud’s writings, which she could have read in                     

German and, perhaps, in the Yiddish translations by Weinreich and others.                     

Her stories may remind one of the modernist tales of Dovid Bergelson or, more                           

simply, of nightmares. “Fear” is full of ellipses, run-on sentences, sentence                     

fragments. No one is identified by name. Speech is set off from thoughts,                         

descriptions, and narration by dashes and not by quotation marks. 

There is an entry about Blankshteyn in der leksikon fun der nayer                       

yidisher literature. The only consideration of her in English appears in an                       

excellent article written by Ellen Kellman: Ellen Kellman, “Feminism and                   

Fiction: Khane Blankshteyn’s Role in Inter-War Vilna,” Polin, Vol. 18, 2005                     

(Oxford: Littman Library of Jewish Civilization), pp. 221-239. 
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Fear 

 

 

The last stop before the final station, said someone in the narrow corridor that ran               

through the railroad car. A sleepy voice responded: There’s a place to eat here. These               

words were swallowed up in a great big yawn.  

The traveler, who lay near the window in the compartment, shook off his nap,              

stretched out an arm, took the train’s itinerary from the table, turned the pages, and               

found the station. The train stays at this stop for fifteen minutes before heading off. So                

he figured that it really was worth it to drink some tea here. That way, he wouldn’t have                  

to worry about getting his breakfast later. He’d leave his suitcase at the depot and as                

soon as he arrived, he’d go into town. He’d be able to get all his business done quickly:                  

see the factory owner and the people in the two banks where he had to settle a few                  

pressing matters. 

Who knows, maybe I’ll manage to go back home today? he thought cheerfully and              

went out into the corridor. 

The train drew closer to the station. From afar, the low, long station appeared.              

The traveler went down to the platform. It was March. A cold early morning. From the                

sandy plains around the station a sharp wind, blown by the nearby sea, blew the snow                

around so that last year’s short, spiky grass seemed to be covered in dirty salt. 

The traveler put his collar up and greedily breathed in the bracing air. He went               

quickly over some rails and into the station’s buffet. The large room was empty except               

for two train clerks who were sitting at a table drinking beer. Clearly, they had been                

there a long time. Near the buffet, an older woman in a white bonnet leaned her head on                  

her high, laced-up bosom. 

The traveler, looking at the plates of sliced, dried rolls covered in sausage or              

cheese, frowned and asked about tea. 

—This early there’s no tea prepared. But coffee?  

—Coffee? Sure, please give me a glass of coffee. 

The guest rubbed his cold hands together. The woman fussed over a large kettle               

under a stitched cover and handed over a glass of boiling hot coffee, sliding over a plate                 

with oblong bagels. 

Rushing footsteps were heard going past the door. The traveler put down his             

empty glass, hurried, waited impatiently for the woman to take change out of the              

register, ran quickly from the room, past the rails, stopping for a moment as a               

locomotive went by, and returned to his platform. The train started moving, the wheels              

turning sluggishly. His compartment was at the front. He sprang up on the steps of the                
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nearest car, grabbed onto its handle and pulled. The handle didn’t move. So he leaned               

his shoulder against the door, pulling with all his might. The door did not budge. It was                 

locked. 

Meanwhile the wheels went faster, as if gaining strength with every rotation. At             

the closed car, the man pressed his fist around the brass knob and started banging on                

the window with his free hand. Banged and called out. Wondered why a car had been                

locked up in the middle of the journey. Got mad.  

—Have you ever heard such a thing!?  

The wind grew stronger, raised the hair on his bare head, hiding like a thief in a                 

poorly secured apartment, behind his collar, further and further down his spine. A cold              

sweat covered his forehead, pouring over his cheeks. It felt as though the heavy drops               

were about to freeze, covering his face in an icy bark. 

—Open, open already! Don’t you hear? A traveler is knocking! A tra-ve-ler left             

behind! 

The train was carried over the desolate, still wintry area. The cars were running              

apace.  

—Let me in! Open up! What are you thinking? I can’t hold on anymore! Open!  

Suddenly, a wild thought came into his head: maybe the car is empty and no one                

can hear him? He’s screaming for nothing. For nothing, he’s screaming. He’s in front of               

a closed, empty car! 

His knees became oddly weak. A disgusted shudder went up his leg. Fear froze his               

limbs. With great effort, he bent his shoulders and fell with his face against the window.                

In the narrow entryway there was nothing to be seen. Empty. But the narrow              

windowpane, clouded in morning dew, reflected his dimmed eyes and his hair, which             

wind and fear had made stand on his forehead. And at the same time a face appeared in                  

the window. A round, quite childlike face above a soldier’s collar was looking at him.  

—Open, Open! Help! . . . the traveler started yelling again.  

The soldier was startled, stepped backwards, picked up his rifle, and aimed the             

steel barrel at the person at the window. 

Like wild beasts, the train cars threw themselves from side to side, banged,             

whined, their wheels beating out a tune: tar-tar-ara-ra . . . And maybe it was he, the                 

person at the locked door, continuously hammering with his fist on the door? The              

sounds drilled into his brain, screwed themselves into the marrow of his bones, roared              

in his ears, filled the air. Tar-tar-ara-ra . . . 

Step by step, weapon pointed toward the window, the soldier retreated.           

Disappeared. 

The traveler startled, felt a terrible coldness in the hand holding onto the             

doorhandle. The iron bit into his skin. The palms hurt and burned. The fingers died. The                

arm, the hand became limbs unto themselves, stopped obeying, lost their connection to             

 

3 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies March 2020) 

the rest of the body. The hand could no longer connect the body to the iron grip in front                   

of him. The hand could not tolerate the burning of the frozen metal. In just a minute it                  

would tear itself away from the door, the man would fall . . . . 

Despair took hold of the man on the step of the locked car. The despair came                

from somewhere deep, deep within. The man understood that it was not only the              

frighteningly harsh wind that raised the hair on his head. It was also fear. The blind,                

wild terror of dying, of not being . . . . With strange clarity, he saw before his eyes his                    

nearest and dearest. Like a picture, in full measure, they stood before him, and near               

them he saw himself, strong, energetic. A cry of woe tore out of his breast:               

remembering—he had read it somewhere—that only in the greatest danger does a            

person see with such clarity that which is dearest to him in the world . . . . He                   

understood—it was his soul, sensing its defeat, that was crying within him. His heart              

was dying. 

A soldier with stripes on his shoulders approached the window. Behind him—the            

young man with the childlike face, rifle at his side. The sergeant’s serious, severe glance               

took in the cheeks, made blue by the wind, the wide open eyes, the open mouth,                

screaming, begging 

—Open!  

The sergeant bent closer to the window to see if there was anyone else near the                

man screaming at the door. A quick glance, and the hand that lay on the open holster of                  

the pistol unlatched the door, grabbed the man’s shoulders, yanked him inside. The             

traveler fell helplessly to the floor, landed on his knees, stood up, fell back against the                

wall, closed his eyes. 

—Why are you trying so hard to get into a car with prisoners? Who are you                

looking for here? 

The traveler explained, barely getting the words out, couldn’t stop the shivering            

of his lips. 

—Show your passport, your papers! 

—In the other car, in my suitcase! 

—Come! 

The fingers, which were still gripping him, biting into his arm like pliers, pushed              

him. The soldier with the rifle followed them. In the car, the agitated prisoners pushed               

one another: some intellectuals, a man in glasses with a small, pointed beard, others, all               

pale, everyone’s eyes full of curiosity, hope, disappointment. . . . 

They passed through a few cars, into the compartment. The sergeant searched for             

the passport, looked around, smiled.  

-–You’re lucky that this one—pointing with his head at the young soldier—didn’t            

shoot you. Thought it was an attack. Actually, we all thought that there would be an                

attack on the car in order to free a few prisoners. 
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He left hurriedly. 

No one was in the compartment. The traveler sat down and leaned back in his               

seat. His head buzzed, his temples hammered. 

Out of the noise, clarity emerged, the consciousness of the awesome power of life              

grew. With every limb and all his senses he understood the value, the enormous,              

singular value of being, of naked being. . . . 
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 שרעק
 
 

 די לעצטע סטַאנציע — הָאט עמעצער געזָאגט אין שמָאלן קָארידָאר, װָאס ציט זיך דורך דעם װַאגָאן. הָאט זיך
 ָאּפגערוֿפן ַא ֿפַארשלָאֿפענער קול: — ַא בוֿפעט איז דָא אױך ֿפַארַאן. — די װערטער הָאט ֿפַארשלונגען ַא

 געשמַאקער גענעץ.
 דער רַײזנדער, װָאס איז געלעגן אין קוּפע בַײם ֿפענצטער, הָאט ָאּפגעטרײסלט ֿפון זיך דעם דרעמל,

 אױסגעצױגן ַאן ָארעם, גענומען ֿפון טישל דעם װעגװַײזער, אױֿפגעמישט ַא זַײטל און געֿפונען די סטַאנציע. — דער
 צוג שטײט ֿפוֿפצן מינוט. הָאט ער בַארעכנט, ַאז ס׳איז ּכדַאי טַאקע דָא אױף דער סטַאנציע צו טרינקען טײ, װעט ער

 ֿפַארשּפָארן זיך שּפעטער צו ֿפַארדרײען מיטן ֿפרישטיק. די װַאליזע זַײנע לָאזן אױֿפן װָאקזַאל און ּתיּכף בַײם ָאנקומען
 זיך ַא לָאז טָאן אין שטָאט ַארַײן. אױף ַאזַא אוֿפן װעט ער קענען ָאּפּפטרן װָאס גיכער ַאלע זַײנע ענינים: זען זיך מיטן

 ֿפַאבריקַאנט, ניט ֿפַארזַאמען די לַײט ֿפון די צװײ בענק, אין װעלכע ער הָאט צו דערלײדיקן ַא ּפָאר דרינגענדיקע
 זַאכן.

 — װער װײס, אֿפשר געלינגט מיר נָאך הַײנט אין ָאװנט צו ֿפָארן ַאהײם — הָאט ער ַאן אױֿפגעמונטערטער
 געטרַאכט און איז ַארױס אין קָארידָאר.

 דער צוג הָאט זיך דערנעענטערט צו דער סטַאנציע. ֿפון דער װַײטן הָאט זיך שױן געזען דער נידעריקער
 לַאנגער סטַאנציע־בנין. דער רַײזנדער איז ַארָאּפ אויף דער ּפלַאטֿפָארמע. ס׳איז געװען אין מַארץ. ַא קַאלטער

 ֿפרימָארגן. ֿפון די זַאמדֿפלַאכן ַארום סטַאנציע הָאט ַא שַארֿפער װינט, ָאנגעבלָאזן ֿפון נָאענטן ים, צעװײט דעם שנײ,
 הָאט דָאס ֿפַארַאיָאריקע שטעכיקע קורצע גרָאז אױסגעזען װי בַאשָאטן מיט ברודיקע זַאלץ.

 דער רַײזנדער הָאט אױֿפגעשטעלט דעם קָאלנער ֿפונעם רעקל און זשעדנע אַײנגעָאטעמט די קרעֿפטנדיקע
 לוֿפט. ער איז גיך ַאריבער עטלעכע ּפָאר רעלסן און ַארַײן אין װָאקזַאל־בוֿפעט. דער גרױסער זַאל איז געװען לײדיק.
 נָאר ָאן ַא זַײט בַײ ַא טישל הָאבן צװײ בַאן־בַאַאמטע געטרונקען ביר, קענטיק שױן ַא לענגערע צַײט דָא ֿפַארברַאכט.

 ֿפַארן בוֿפעט הָאט געדרעמלט ַאן עלטערע ֿפרױ, דעם קָאּפ אין ַא װַײסן ציּפיק ַארָאּפגעלָאזן אױֿפן הױכן
 אַײנגעשנורעװעטן בוזעם.

 דער רַײזנדער הָאט ַא קוק געטָאן אױף די טעלער מיט ָאנגעשניטענע ֿפַארטריקנטע בולקעס בַאלײגט מיט
 װּורשט ָאדער קעז, הָאט ער זיך ַא ביסל ֿפַארקרימט און געֿפרעגט װעגן טײ. — ַאזױ ֿפרי איז נָאך טײ ניט ֿפַארטיק,

 ָאבער קַאװע? — קַאװע? ַאדרבא גיט, זַײט מוחל, ַא גלעזל קַאװע — הָאט זיך דער אורח געריבן די קַאלטע הענט.
 די ֿפרױ הָאט זיך ַא רגע געּפָארעט ַארום ַא גרױסער קַאן אונטער ַא געשטעּפטן קַאּפטור און דערלַאנגט ַא גלָאז

 זודיק־הײסע קַאװע, צוגערוקט ַא טעצל לענגלעכע בײגל.
 ֿפַארבַײ דער טיר הָאבן זיך דערהערט אַײליקע טריט. דער רַײזנדער הָאט ַאװעקגעשטעלט די לײדיקע גלָאז,

 זיך צוגעאַײלט, אומגעדולדיק געװַארט ביז די ֿפרױ הָאט ֿפון טישקעסטל ַארױסגענומען רעשטע, געשװינד ַארױס ֿפון
 זַאל, דורכגעלָאֿפן די רעלסן, ָאּפגעהַאלטן זיך ַא ווַײלע צוליב ַא לָאקָאמָאטיוו, ווָאס הָאט געהַאלטן אין מַאנעװרירן,
 און ַארױף אױף זַײן ּפלַאטֿפָארמע. דער צוג הָאט זיך גענומען רירן, די רעדער הָאבן זיך ֿפױל ַא קַײקל געטָאן. זַײן

 קוּפע איז געװען גָאר ֿפָארנט. איז ער ַארױֿפגעשּפרונגען אױֿפן טרעּפל ֿפון נָאענטסטן װַאגָאן, ָאנגעכַאּפט זיך ֿפַארן
 הענטל און ַא צי געטָאן. דָאס הענטל הָאט זיך ניט גערירט. הָאט ער ָאנגעשּפַארט דעם ַאקסל ָאן טיר, ַא שטַארקן צי

 געטָאן. די טיר הָאט ניט נָאכגעגעבן. זי איז געװען ֿפַארמַאכט.
 דערװַײל הָאבן זיך די רעדער צעיָאגט, ַאזױ װי מיט יעדן דרײ װָאלטן זײ ָאנגעקליבן ּכוחות. דער מַאן ֿפַארן

 ֿפַארמַאכטן װַאגָאן הָאט ֿפעסט צונױֿפגעּפרעסט די ֿפױסט ַארום מעשענעם גריף און מיט דער ֿפרַײער הַאנט
 ָאנגעהױבן קלַאּפן אין ֿפענצטער. געקלַאּפט און גערוֿפן. געחידושט זיך, געבײזערט אױֿפן אַײנֿפַאל אין מיטן װעג ַא
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 װַאגָאן צו ֿפַארשליסן — נַא דיר ַא מעׂשה! — דער װינט הָאט זיך געשטַארקט, געהױבן די הָאר אױף זַײן בלױזן
 קָאּפ, ֿפַארקליבן זיך, װי ַא גנֿב אין ַא שלעכט ֿפַארמַאכטער דירה, הינטער זַײן קָאלנער, ַאלץ טיֿפער צום רוקן ַארָאּפ.

 ַא קַאלטער שװײס הָאט אים בַאדעקט דעם שטערן, צעֿפלָאסן זיך איבער די בַאקן. אים הָאט זיך געדוכט, ַאז ָאט
 ֿפַארֿפרירן די שװערע טרָאּפנס, בַאדעקן זַײן ּפנים מיט ַאן אַײזיקער קָארע. — עֿפנט, עֿפנט זשע! הערט איר ניט?

 דָאס קלַאּפט ַא רַײזנדער! ַא ֿפַארבליבענער רַײ־זנ־דער!
 דער צוג הָאט זיך געטרָאגן איבער דער װיסטער, נָאך װינטערדיקער געגנט. די װַאגָאנעס זַײנען שױן געװען אין

 ֿפולן לױף. — לָאזט מיך ַארַײן! עֿפנט! װָאס טרַאכט איר זיך? כ׳קען זיך מער ניט הַאלטן! עֿפנט! — ּפלוצעם הָאט
 אין זַײן מוח אױֿפגעבליצט ַא געדַאנק ַא װילדער: אֿפשר איז דער װַאגָאן גָאר ַא לײדיקער און קײנער הערט אים ניט?

 ער שרַײט אומזיסט, אומזיסט שרַײט ער — ער שטײט ֿפַאר ַא ֿפַארמַאכטן לײדיקן װַאגָאן!
 די קני זַײנען אים מָאדנע שװַאך געװָארן. ַא דריבנער עקלדיקער ציטער איז אים ַארַײן אין די ֿפיס. די שרעק

 הָאט ֿפַארגליװערט זַײנע אֿברים. מיט גרױס מַאטערניש הָאט ער אַײנגעבױגן די ּפלײצעס און צוגעֿפַאלן מיטן ּפנים
 צום ֿפענצטער. אין שמָאלן ַארַײנגַאנג הָאט זיך קײן זַאך ניט געזען. ּפוסט. נָאר די שמָאלע שױב, ַא ֿפַארהילטע ֿפון

 מָארגן־נעּפל, הָאט טעמּפ ָאּפגעשּפיגלט זַײנע ֿפַארלָאשענע אױגן, די הָאר, װָאס װינט און שרעק הָאבן
 אױֿפגעשטעלט אױף זַײן שטערן. און גלַײכצַײטיק הָאט זיך אין ֿפענצטער בַאװיזן ַא קָאּפ. ַא קַײלעכדיקער, נָאך גָאר ַא
 קינדערשער ּפנים, ַארומגענומען מיט ַא זעלנערישן קרַאגן, הָאט געקוקט אױף אים. — עֿפנט, עֿפנט! רַאטעװעט!...

 הָאט דער רַײזנדער אױף דָאס נַײ גענומען שרַײען. דער זעלנער הָאט זיך דערשרָאקן, ָאּפגעטרָאטן אױף צוריק,
 אױֿפגעהױבן די ביקס, ָאנגעשטעלט אױֿפן מענטשן ֿפַארן ֿפענצטער די שטָאלענע רער.

 װי צעיושעטע חיות הָאבן זיך די װַאגָאנעס געװָארֿפן ֿפון אײן זַײט אױף דער צװײטער, געקלַאּפט, געװויעט,
 אױסגעקלַאּפט מיט די רעדער ַא ניגון טַאר־טַאר־ַארַא־רַא... און אֿפשר הָאט עס ער, דער מענטש ֿפַאר דער

 ֿפַארשלָאסענער טיר, ּכסדר געהַאמערט מיט דער ֿפױסט אין טיר? די קלַאנגען הָאבן געעקבערט זַײן מוח, זיך
 ַארַײנגעשרױֿפט אין מַארך, געהוזשעט אין די אױערן, ֿפול געמַאכט די לוֿפט. טַאר־טַאר־טַא...

 טריט בַײ טריט, דָאס געװער ָאנגעשטעלט אױֿפן ֿפענצטער, הָאט זיך דער זעלנער דערװַײטערט, נעלם
 געװָארן.

 דער רַײזנדער הָאט זיך ַא כַאּפ געטָאן, דערשּפירט ַא מוראדיקע קעלט אין דער הַאנט ַארום דער קליַאמקע.
 דָאס אַײזן הָאט זיך אַײנגעגעסן אין דער הױט. די הַאנטֿפלַאכן הָאבן געשמַארצט און געברענט. די ֿפינגער זַײנען

 אים ָאּפגעשטָארבן. דער ָארעם, די הַאנט זַײנען געווָארן גלידער ֿפַאר זיך, הָאבן אױֿפגעהערט צו ֿפָאלגן, ֿפַארלָארן
 דעם צוזַאמענהַאנג מיטן גַאנצן קערּפער. די הַאנט הָאט מער ניט געקָאנט ֿפַארבינדן דעם גוף מיטן אַײזערנעם

 גריף, ֿפַאר װעלכן דער גוף הָאט זיך געהַאלטן. די הַאנט הָאט זיך ָאּפגעזָאגט צו ֿפַארטרָאגן דָאס ברענען ֿפון
 ָאנגעֿפרָארענעם מעטַאל. ָאט רַײסט זי זיך ָאּפ ֿפון טיר, די הַאנט, ָאט ֿפַאלט דער מענטש ַארָאּפ...

 דעם מַאן אױֿפן טרעּפל ֿפון ֿפַארשלָאסענעם װַאגָאן הָאט ַארומגענומען ַא יִיאוש. דער יִיאוש איז געקומען ֿפון
 ערגעץ טיף, גָאר טיף. דער מַאן הָאט ֿפַארשטַאנען, ַאז ניט נָאר דער מוראדיק בײזער װינט הײבט אים די הָאר ֿפון

 קָאּפ, נָאר די שרעק טוט עס. דער בלינדער, װילדער ּפחד ֿפַארן אומקומען, ֿפַארן ניט זַײן... מיט ַא מָאדנער
 דַײטלעכקײט הָאט ער דערזען ֿפַאר זַײנע אױגן זַײנע נָאענטסטע, די טַײערסטע. װי ַא בילד אין נַאטירלעכער גרײס

 זַײנען זײ ֿפַאר אים געשטַאנען און לעבן זײ הָאט ער דערזען זיך, דעם ֿפעסט געבױטן, דעם ענערגישן. ַא װײגעשרײ
 הָאט זיך ַארױסגעריסן ֿפון זַײן ברוסט: דערמָאנט זיך — ער הָאט עס ערגעץ געלײענט — ַאז נָאר אין דער

 גרעסטער סּכנה זעט דער מענטש מיט ַאזַא קלָארקײט דָאס, װָאס איז אים דָאס טַײערסטע אױף דער װעלט... הָאט
 ער ֿפַארשטַאנען — דָאס יָאמערט אין אים די נשמה, װעלכע ֿפילט זַײן מּפלה. דָאס גײט אױס דָאס הַארץ.

 צום ֿפענצטער איז צוגעגַאנגען ַא זעלנער מיט שליֿפן אױף די ַאקסלען. הינטער אים — דער יונגער מיטן
 קינדערשן ּפנים, די ביקס בַײ דער זַײט. דעם סערזשַאנטס ערנסט־שטרענגער בליק הָאט ַארומגענומען די

 בלױלעכע, ֿפון װינט צעשמיסענע בַאקן, ֿפון ּפחד אױסגעגלָאצטע אױגן, דעם ָאֿפענעם מױל, װָאס שרַײט, בעט זיך —
 עֿפנט! דער סערזשַאנט הָאט זיך אַײנגעבױגן צום ֿפענצטער, געֿפָארשט, אױב עס שטײט ניט װער לעבן דעם מַאן,

 װָאס שרַײט ֿפַאר דער טיר. ַא שַארֿפער קורצער בליק, און די הַאנט, װָאס איז געלעגן אױֿפן ָאֿפענעם שײד ֿפון נַאגַאן,
 הָאט ָאּפגעריגלט די טיר, ָאנגעכַאּפט דעם מַאנס ַאקסל, אים ַא שלעּפ ַארַײן געטָאן. דער רַײזנדער הָאט זיך
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 אומבַאהָאלֿפן ָאנגעשטױסן מיטן קני ָאן ּפָאדלָאגע, זיך אױֿפגעשטעלט, צוגעֿפַאלן מיטן רוקן צו דער װַאנט,
 ֿפַארמַאכט די אױגן. — װָאס רַײסט איר זיך אין ַא װַאגָאן ֿפַאר ַארעסטַאנטן? װעמען זוכט איר דָא? — דער רַײזנדער

 הָאט דערקלערט, קױם ַארױסגעשטוּפט די װערטער, ניט געקענט בַײקומען דעם ציטער ֿפון זַײנע ליּפן. — װַײזט
 אַײער ּפַאס, אַײערע ּפַאּפירן! — — אין װַאגָאן, אין דער װַאליזע! — — קומט! — די ֿפינגער, װָאס הָאבן אים נָאך

 ַאלץ געהַאלטן, הָאבן זיך װי ַא צװַאנג אַײנגעגעסן אין זַײן ָארעם, אים ַא שטוּפ געטָאן. זײ איז נָאכגעגַאנגען דער
 זעלנער מיט דער ביקס. אין װַאגָאן הָאבן זיך געשטוּפט די צערודערטע ַארעסטירטע, דערֿפון ַא ּפָאר אינטעליגענטן,

 ַא בַאברילטער מַאן מיט ַא שמָאל ֿפַארריסן בערדל, ַאנדערע, ַאלע בלײך ֿפַאר אױֿפרעגונג, ַאלעמענס אױגן ֿפול
 נַײגער, הָאֿפענונג, ַאנטױשונג...

 דורכגעגַאנגען ַא ּפָאר װַאגָאנעס, ַארַײן אין קוּפע. דער סערזשַאנט הָאט אױסגעֿפָארשט דעם ּפַאס,
 ַארומגעקוקט זיך, ַא שמײכל געטָאן. — אַײער גליק, װָאס דער — געװיזן מיטן קָאּפ אױֿפן יונגן זעלנער — הָאט

 אַײך ניט דערשָאסן. געמײנט ַאן ָאנֿפַאל. ַאגֿב הָאבן מיר ַאלע געהַאלטן, ַאז דָאס גרײט זיך ַאן ָאנֿפַאל אױֿפן װַאגָאן צו
 בַאֿפרַײען ַא ּפָאר ַארעסטירטע. — ַארױסגעגַאנגען, זיך שטַארק געאַײלט.

 אין קוּפע איז קײנער ניט געװען. דער רַײזנדער הָאט זיך ַארָאּפגעלָאזט אױף זַײן ָארט, ָאנגעשּפַארט זיך ָאן
 װענטל. אין קָאּפ הָאט אים געהוזשעט, געהַאמערט אין די שלײֿפן.

 ֿפון דעם רױשן הָאט זיך ַאלץ בולטער אױסגעשײלט, איז געװַאקסן דָאס בַאװּוסטזַײן ֿפון דער גװַאלדיקער מַאכט
 ֿפון לעבן. מיט ַאלע זַײנע אֿברים און ַאלע זַײנע חושים הָאט ער בַאנומען דעם װערט, דעם גרױסן אײנציקן װערט ֿפון

 זַײן , ֿפון נַאקעטן  זַײן ...
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