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Chapter 1: Tsilke and Aunt Nikhe 

 

 

 

 A large forest. 

All around woodlands, vast and thick, extend in every direction, trees swaying            

silently and pensively in the wind. 

Now and then, the dark shadows split and the sky mixes with the earth, the earth                

with the sky. 

Roads, rivers and streams snake through the woods. 

Here and there, lumberjacks fell the largest trees, leaving behind a graveyard of             

roots. 

But leaving the vast woods for a moment to their noise; we lose our gaze in the                 

green shadows, and we listen . . . 

A narrow stream meanders through the pine-forest; its water, reflecting the           

canopy above, appears smooth and green. 

The stream is curbed in places by old branches, rocks and logs. The water flows               

back and forth, rushing and shouting, babbling in its aquatic tongue. The trill of a bird,                

the squeaking of a squirrel—the rare tones of nature.  

Day and night pass here in tranquility. Ants in their millions creep along the              

ground, dark dots scurrying in every direction; they too are in league with the earth, a                

part of the whole. 

But what do the ants matter? Entire species have vanished—giant          

animals—mammoths—turned to ash and dust. Mighty cities have been laid waste. The            

pyramids in Egypt are crumbling . . . 

And yet here, ants creep upon the earth, little dots . . . what do they matter? 

One day, a tree will fall, and there will be no trace left of a million such living grains of                    

sand. 

But for now, every breath of the forest lives for itself and by itself, reticent and                

mute. Hushed shadows. A spot lights up, having snagged some sparse rays of stolen              

light. When did it begin, the silence of the eternal, and when will it end? 

But there’s one corner of the forest where life is a little different. 
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Here we find a trio of cabins and some stables. There are clothes drying on a                

washing-line hung between two trees: white shirts, blue and red quilt-covers and            

dresses, their colors—a sudden break in the surrounding green.  

There’s a cart without a horse, a few broken chairs and various household             

utensils lying around by one of the doors. 

It’s quiet all around. 

The windows of one of the cabins are wide open, but there is no other sign of life. 

The two other cabins are closed up on all sides, by all appearances empty. 

A passerby might assume that this is an abandoned forest settlement. But if one              

listens, one will hear a rhythmic slopping sound coming from the direction of the river;               

someone is washing clothes there where the stream is narrow and the water flows faster. 

A woman in her fifties sits, hunched over, washing one piece of clothing after              

another. 

She is completely drenched, a few gray hairs creeping out of her headscarf. She              

looks into the water and, noticing her reflection, tucks the loose strands back under her               

headscarf. 

For a moment she pauses in her work, listening out for something, peering             

between the trees; she calls out: 

“Tsilke, Tsilke!” 

She calls the name twice, and both times the forest answers with an echo: 

“Tsil—ke, Tsil—ke!” 

But the real Tsilke does not respond. The old woman returns to her work,              

thrusting the laundry into the water—splish-splash. 

A pinecone comes loose from a tree above and falls into the river with a plop, it                 

starts to drift, disappearing swiftly with the current. 

The old woman pauses occasionally, while the water rushes past, reluctant to rest             

for even a moment as though, through its terrible haste, it hopes to embarrass the large,                

green trees, which stand forever frozen in place, in duet with the squeaking of the               

squirrels. 

You should be ashamed of yourself, ancient, mighty forest! 

I’m just a narrow stream and I’ve already traveled all over the world, while you               

were born here, and will die here. Shame on you, forest! 

So it goes: the droning lull and the monotonous tumult.  

Suddenly, from another part of the woods, the sound of singing can be heard: 

 

“Reyzke sees through the window 

That Esterke’s sad and listless, 

What’s the matter Esterke? 

My lover has a mistress.” 
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It’s the voice of a girl. That last line is picked up by the echo and carried far across                   

the trees: “My lover has a mistress.” 

The old washer-woman lifts her head and calls out: 

“Tsilke, Tsilke, would you ever come over here.” 

“I’m coming!” 

Tsilke springs out from behind the trees. Barefoot, in a light little red dress, she               

leaps over the stream and approaches the old woman. 

“Come on then, help me hang up this washing,” the old woman grumbles. 

“Are you angry, Aunt Nikhe?” Tsilke asks and, without waiting for an answer,             

begins gathering the wet laundry in her arms and goes over to the washing line, which                

hangs from a tree, speaking to herself as she does so. 

“Aunt Nikhe is angry, father is angry, Shleyme the clerk is angry, everyone is              

angry, everyone is busy and bad tempered.” 

She lets out a sigh, and starts to sing again: 

 

“Reyzke tries to comfort her 

Ester cries more than she reckoned 

Wait down by the gate,  

I’ll be there in a second.” 

 

Then, having hung up the last of the washing, she approaches the bank of the               

stream and starts splashing her feet in the water. She kicks hard with a sudden,               

unexpected temper, as if the water itself had done something to deserve it. 

She has a round face and blonde hair, with grayish eyes under brown eyebrows.              

And though outwardly her face conveys volatile indignation, around her lips there are             

signs of a stifled smile beneath the surface. 

She is nineteen, but there is something about her more redolent of a             

sixteen-year-old; she is clearly still up for all kinds of mischief. 

Aunt Nikhe has finished her task and asks, “Where were you, Tsilke?” 

“At the distillery; I was looking for Shleyme. He’s heading into the city and I               

wanted to send a letter.” 

“Who would you be writing to?” the old woman pried. “To him?” 

“To him, to him,” Tsilke mimics her aunt, kicking the water and sending a whole               

cascade of spray splashing into the air.  

“He hasn’t forgotten you yet then, that Sasha, no? There aren’t enough girls for              

him in the big city, I suppose?” 

“He says he would gladly give up half the city for one single smile from me. Tell                 

me though, I don’t understand why he wants my smile so much.” 
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“You’re naive still. He likes you—and if he likes you, he’ll take anything you have               

to give.” 

“Aunt Nikhe, last time he was here he said that, if I wanted, he’d take me with                 

him to the city and never leave me.” 

“You silly thing.” 

“Well what do you think he comes here for then? You think he’s interested in his                

father’s business? They could raze the entire forest to the ground, or leave every tree               

standing, it would make no difference to him. He comes because of me.” 

“Foolish child. And what do you think his father is going to say, a rich man like                 

that? What are his family going to say? You think they’ll let him marry the daughter of a                  

forest warden? Let it go, foolish child, come inside, it’s time to make dinner. Your father                

and Shleyme will be back from the distillery soon.” 

The two women walk away from the stream; around them the forest sings its              

quiet refrain, while the stream continues to murmur. 

Tsilke is deep in thought, but suddenly she resumes her song: 

 

“Comb your hair and dry your tears,  

before your lover overhears . . .” 

 

With these last words she runs into the house, and the red of her little dress                

vanishes from the green backdrop of the woods. 

All is quiet. 

There isn’t another living soul for miles around. The trees stretch upwards to the              

sky, and the forest is left alone to its own devices. 

But someday soon the water from the stream will stop, and the trees will stretch               

out on the earth, like a flock of drowsy, well-fed sheep. 

Without warning the cry of a squirrel, a wild, cat-like sound, cuts through the              

silence and a little later, it’s joined by the call of the cuckoo. The woods are alive, alive                  

without people, or fanfare.  

No wind stirs, and the sun bores through in places, singeing the trees. 

Here and there, golden droplets of resin, transparent amber, begin to flow. 

A pine cone, fresh and ripe, drops from a tree and lands on the earth with a thud. 

The melodious silence continues until Tsilke starts singing again and music pours            

out through the open window: 

 

“Reyzke goes out walking, 

Ester comes to see, 

You’re such a pretty girl, 

Would t’were true of me.” 
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Aunt Nikhe walks around adjusting the washing lines. Hearing Tsilke’s song, she            

glances in the direction of the house, shakes her head and lets out a sigh. It’s not clear                  

whether she is angry or concerned. 

Out here in the forest, surrounded by quiet, lonely people, Tsilke has grown up to               

be peculiar. Nikhe is not her real aunt, but a distant relative, taken on by Tsilke’s father                 

to look after Tsilke following his wife’s death when Tsilke was just a baby. Aunt Nikhe                

took over the running of the house. 

She was a widow, without children of her own and without a home. Tsilke was               

her sole consolation and had become her whole life. Nikhe suffered terribly that time              

when Tsilke was sent away to school in Grodno. 

The only thing she had left then was her book of Yiddish Bible stories. On               

Shabbes, when the forest was quiet, she would drape a shawl over her shoulders—no              

matter the temperature, she always wore her Turkish shawl—and open up the book, she              

would sit by the window, reading until darkness fell. And when she came to the story of                 

Rachel and Leah, she would shed tears while the forest sang along. 

 

* 

 

Iser the forest warden was a man of few words. He had been very fond of his dead wife,                   

and he seems to go around now with an unspoken rage against God for having taken her                 

away from him. He knew a little Torah and was so honest that one could trust him with                  

any sum of money.  

Yet, he seemed to have doubts about God’s sense of justice. 

Iser traveled through the forests with a grubby little notebook where he would jot              

down calculations for his employer, Lurie the lumber merchant. In Grodno the Luries             

had a large office staffed by many servants and accountants, but Iser did things more               

simply; his entire office fit snugly inside his notebook. 

Business was booming. They exported abroad. Germans came down as far as the             

forests and the tight-lipped Iser explained everything to them in his broken German. 

But people had the impression that Iser had his own preoccupations: that the             

whole business with the Luries and the Germans was just a side project. 

On Shabbes he would read a holy book, or goes for a stroll in the woods. 

He seldom left the forest when Tsilke was at home. But in the days when Tsilke                

was away in Grodno, he would go to Mistebove to Shmuel the leaseholder in Prudne,               

and spend Shabbes there. Nikhe would stay behind, alone in the forest with her Torah.               

She felt very lonely, but sometimes she’d look up from her book and gaze out into the                 

verdant woods and her soul seemed to sing—because God spent Shabbes in the forest.              
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Every bend of a branch, every rustle of a blade of grass, was holy. The forest was                 

enveloped in beams of light, cradled in sacred noises. 

There was one other person that Tsilke would meet on a regular basis: Shleyme              

the distillery-clerk. He had a large family in Mistebove and a wife, who was always ill                

and constantly on the verge of death. But she did not die, and each year she gave birth to                   

another child. Shleyme had a lot of troubles at home. In the forest he worked hard and                 

kept his head down. 

Through him Tsilke could order whatever she needed from the city, but she had              

no one to spend time with, no one to talk to. Her only companion was Aunt Nikhe, so                  

sometimes she confided in her, sharing her thoughts. Nikhe would tolerate all her             

whims. She prayed for God to protect the motherless child. 

There were also a couple of Christian families living a little deeper in the forest: a                

road watchman and a forest watchman. Whole months would go by and Tsilke wouldn’t              

see or hear another soul. 

Only the river murmured and the forest sang from dawn until dusk, crying:             

“Cuckoo, cuckoo!, coo, coo, caw!” 

Tsilke knew all the sounds of the forest. From the trembling of the trees she could                

predict when a storm was coming. And she liked—in those moments when it thundered              

over the forest—to take cover under the branches and listen to each thunderclap,             

trembling and afraid, not wanting to leave. Aunt Nikhe would call out to Tsilke from the                

house, and Tsilke would answer with laughter. 

It was as though she laughed along with the forest: Let the thunder strike—the              

forest will remain, the world will remain. 

Iser loved his daughter, but it was only much later that she would fully              

understand.  

When she was younger she could not fathom how a father could be so silent               

around his own child—his only daughter. Days would go by without him uttering a word               

to her. Later she grew to understand that this is how he was with everyone; even with his                  

boss, old-man Lurie, he spoke only about business. 

She made her peace with it. If her father was silent, so be it. After all the forest                  

was also silent: the trees, the night, the winter days—she was surrounded by a great deal                

of silence. 

The outside world sounded to her like some faraway, inaudible echo: Grodno and             

the Luries, other cities and other people. 

And it was only in rare moments that she spared a thought for that other world,                

for what happened out there beyond the woods. She left it up to the river to run ahead                  

and greet the rest of the world. She would skip through the forest, her bright eyes                

soaking up its eternal greenness, its eternal youth. 
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The Luries were a big deal in Grodno. Legends circulated about their wealth.             

Their children studied abroad, only visiting Lithuania for brief spells during the            

summer. On rare occasions the whole family would come to the woods, accompanied by              

servants and relatives, and the normally tranquil forest would bustle with excitement.            

The two unused cabins would then be opened and the rich masters would sleep there.               

Twice a day a carriage ran into the city bringing back the best foodstuffs, wines and                

sweets. 

They were a privileged family, but good-natured people, not proud magnates, and            

they regularly gave to charity and supported the poorhouses. 

When they came to the forest, Aunt Nikhe would wait on them with loyalty and               

commitment. Such refinement, such wealth! 

She would go to Mistebove to buy food and there she would tell everyone: 

“The Luries are here in the forest!” 

And young people would come from Mistebove, even the respectable townsfolk,           

to catch a glimpse of the Luries for themselves.  

The whole area was filled with talk of the rich family from Grodno, who received               

the honor they deserved. 

The forest was a place for the Luries to rest and to enjoy themselves. Everyone               

would play with the little Tsilke. Back then she truly looked like a forest-fairy. Her hair                

was curly and her eyes were not yet grey like they are now, but bright blue. The kind of                   

blue that doesn’t last into adulthood: only children and angels have such eyes. 

Tsilke knew every little corner of the forest, and she would lead the Lurie children               

around: to the river, to the distillery, to the road . . . 

She led the way and the children would follow. The big city children were afraid               

of the woods, afraid to be on their own, but Tsilke was in her element. 

Barefoot, with joyful eyes, she would spring about playing with the Lurie            

children. Those summer days were like a holiday for her. Even her father would brighten               

up when the Lurie family stayed in the forest. He grew more talkative and took to                

spending more time at home. 

But Aunt Nikhe was often unhappy: Firstly, people were monopolising her Tsilke,            

and secondly, the Luries looked down on her like a real servant. It pained her. 

But eventually Lurie’s children grew older, going off to live abroad. Only old man              

Lurie, a round man with a short beard and a gold watch on a chain, continued to make                  

occasional visits to the forest. He would take Iser away for days at a time, travelling                

around with him through the neighboring woodlands, taking measurements and making           

calculations, noting everything down in his little book. 

Not far away, a large patch of forest was being felled. On quiet days, when the                

wind did not get in the way, you could clearly hear the axes at work, and the trees                  

groaning in their death throes . . . 
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Later, in the dry days of autumn, peasants’ carriages would hasten off into the              

depths of the forest, returning at a snail’s pace, laden with the long, heavy corpses of                

trees. 

Nikhe sat by the river—she would always do the laundry—and on days like those              

Tsilke would run to Mistebove. 

And Tsilke recalled the small boy from the old days who used to come to the                

forest with the whole Lurie family. He was the favourite, the most spoiled. 

Sasha was his name, but his parents and all his relatives called him by various               

diminutives: Sashke, Sash, Sashenke. The Lurie children had a lot of toys: little wagons,              

toy trains, balls, and various stuffed animals: horses, bears—a whole menagerie. And            

Sasha himself looked like a teddy bear: He wobbled, plump and full on his little legs. He                 

had a capricious streak but was not a mean child and he got along very well with Tsilke.                  

Once, though, as they were playing, Tsilke refused to give him a piggy-back and he               

grabbed her by the hair and started pulling. It was a wild impulse and his own actions                 

frightened him, but it was too late. Tsilke screamed loud enough for the whole forest to                

hear and Sasha was punished severely for it. 

Afterwards they resumed their friendship until late summer, when the birds flew            

off to other lands and the forest became silent and austere once again. 

 
 

* 

 

 

A year passed, another summer came to an end, and the Luries did not return to the                 

forest. They had gone abroad. But the following year the woods were once again filled               

with joy. 

Sasha went to school now and wore a white cap with the school crest on it. There                 

were a pair of G’s on the crest, and Sasha explained to Tsilke what they stood for:                 

“Grodnienskaya Gimnazya.” 

She did not understand such things. Every word about that distant city life was              

like an echo from a deep abyss. 

Sasha, the Gymnasium student, wore long trousers and a jacket with shiny            

buttons. He was handsome and plump and looked like the son of a general—a              

“generalski sinok,” as his father old man Lurie, the owner of the forest, called him. With                

each passing year old man Lurie grew fatter and fatter and wore a larger and wider                

golden chain around his neck. 

For years Tsilke had only followed Sasha’s progress from afar. There was a tutor              

in her house now, teaching her reading and writing and she already knew Pushkin’s tale               

about the golden fish by heart. 
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The teacher was a young man of about twenty-five, still a student himself. He              

would sit for days on end, pouring over books, studying, and once a year he would head                 

off to Grodno to sit exams. He was always talking about how he would go to Petersburg                 

one day to study in the university. 

The teacher soon left them, but not for Petersburg—he fell in love with a girl from                

Mistebove who had a dowry, on top of which her father offered room and board. And so                 

Tsilke was left without a teacher, in the middle of summer; alone in the big forest with                 

Aunt Nikhe, alone with the sound of the trees, and the secret language of the river. 

Her father had become increasingly distant. 

Sometimes Tsilke would be overcome by a sense of unease and a terrible             

loneliness and so she would escape to Mistebove to spend time with acquaintances and              

distant relatives there, crossing the mile and a half of forest on foot. 

But she was shy and easily unsettled. The transition from the quiet forest to a               

bustling village like Mistebove, with its hundred and fifty inhabitants, was daunting and             

bewildering. 

Each person had a different face. Each person spoke differently and looked            

different, while she was only used to seeing her father, Aunt Nikhe, her tutor and a                

handful of others. She felt a bond with the golden-brass colored pine trees. 

She trembled, like a squirrel, whenever she saw a new person; when she heard a               

new voice she would strain her eyes and ears; new clothes, new contraptions that she               

had never seen at home in the woods—everything surprised Tsilke. 

Often, when she was in a good mood, she would marvel aloud at each new               

discovery, and people made fun of her for it: 

“Kozke, wild little goat!” 

“Forest creature!” they used to call her. She would become embarrassed and run             

back into the woods to Aunt Nikhe. 

By then she was a girl of fourteen, tall and light on her feet. 

One evening, on her way home from Mistebove, her father came out to meet her,               

his eyes somehow beaming, only for him to suddenly break down in tears. 

“What’s wrong?” Tsilke asked, frightened.  

Her father, a large Jew with a dark beard, always so silent, had suddenly begun to                

weep like Aunt Nikhe. 

“What’s the matter?” 

“You looked exactly like your mother just now,” was all he could say, as he               

tenderly stroked her hair. 

Tsilke did not sleep that night; she couldn’t stop thinking about her dead mother              

and about all the people who had ever died. 

Why do people die? And what happens to the dead? 
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In Mistebove there was a cemetery with many gravestones; she had seen it from a               

distance. What are the dead up to in there, that people need to place such heavy stones                 

on their graves? 

And in that same cemetery in Mistebove lay her mother, whom she never knew. 

Dead and no longer of this world. No longer in the forest! Tsilke felt terribly sorry                

for her mother and for all the departed. 

She recalled Aunt Nikhe saying that one day the dead would come back to life.               

She decided to ask her aunt some questions. 

She just needed to treat her aunt to one little smile for her to explain everything.                

But the next morning Aunt Nikhe set off for Grodno.  

She was off to have her wig repaired. Every couple of years she went into the city                 

to have her wig fixed. It was a big event for Nikhe, one that would provide her with                  

something to talk about for quite some time. Meanwhile, Tsilke forgot all the questions              

she had wanted to ask. 

But she did not always feel so lonely. Weeks, months and even whole summers              

went by and she lived with the forest and only in the forest. 

The road watchman lived there too after all, with his children. He raised geese              

which grazed all day long in a vacant patch near the river. 

The children would play and squeal. 

Tsilke played with them, although she was much older; she read them books and              

told them stories. 

It pained Aunt Nikhe: “The child is growing up among strangers, in loneliness.” 

To which Iser would always reply, “We need to send her to study in Grodno. The                

Luries can look after her there.” 

His words caused Aunt Nikhe to suffer even more. She had no desire to be               

separated from Tsilke. 

But, in the end, it was decided that Tsilke would be sent to live in the city once                  

summer had come to an end. 

Tsilke prepared for the journey. She was a little apprehensive. 

“You’ll go to the city,” her father said, interrupting his silence. 

“You’ll become a lady. An educated lady,” Aunt Nikhe added, trying to console             

Tsilke through her anguish. 

Tsilke shrank from all those words, she hung her head, as a flower withered by               

the strong sun bends its head. 

Eventually Tsilke was brought to Grodno and the Luries took her in.  

“She’ll grow up to be respectable here,” they assured Iser, as he quietly lamented              

how lonely the forest would be without her. 

It wasn’t long before Tsilke grew homesick. She couldn’t shake the last words             

Aunt Nikhe had said to her, teary-eyed, as Tsilke had set off for Grodno:  
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“My little dove, who are you leaving me here with? With the darkness?” Tsilke              

had watched Aunt Nikhe follow the carriage, constantly wiping her eyes before            

eventually stopping to lean against a tree and weep; surrounded by many silent trees              

each enveloped in silver beams of sunlight, by turns luminous and mournful, dappling             

the branches and the melancholy forest shadows. 

Iser sat with her, wordless as always. 

Tsilke turned around again, but she could no longer see her aunt—only part of              

their roof was visible, peeking out through the trees. Soon that too had vanished from               

view. 

They passed new, unfamiliar landscapes. The road with its white milestones, here            

and there lonely trees stood in the fields and each lonely tree she passed reminded               

Tsilke of her silent father. 

The carriage drove slowly, but downhill the horse would break into a run and in               

such moments Tsilke wanted to grab her father’s arm and beg him to go back to the                 

forest, to Nikhe. 

She pitied her terribly. How would she ever manage without Tsilke? She had been              

left all alone. 

They drove through several villages. Tsilke had seen many houses along the road,             

but now, rising on the horizon, she saw the tops of huge chimneys and church spires; the                 

closer they got, the more rooftops she could see. 

“Is that the city?” she asked her father. 

“Yes,” answered Iser, as if just then remembering where they were going. He             

raised his hand in silence and stroked Tsilke’s head. Suddenly he noticed that his fingers               

were damp. 

Tsilke was crying. Why? He understood and yet did not understand. His chest             

tightened and he too felt like crying. 

But Tsilke soon settled herself and her tears dried up. She felt like a trapped               

squirrel, and an animal does not cry when you catch it in a cage; it feels angry and alone.                   

Tsilke was a captive. Later, in the city, Tsilke grew apprehensive about everything, like a               

doe brought from the forest, jumping at every sudden noise. 

She was afraid to walk on the smooth, polished floors at the Lurie’s house. She               

was afraid to eat from their dishes. Everything there was illuminated and shiny, every              

surface was accounted for: pictures, carpets, light and splendor at every step. They             

treated her well: the Luries were generous people, and the child had lost her mother               

after all. They would mention this in front of strangers: “She’s practically an orphan              

from the woods.” 

“A pretty girl,” someone would say. 

 “But still a kozkele,” old man Lurie would add. 

He was fond of making jokes. 
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The forest orphan, the kozkele continued to be frightened of everything. She            

constantly hid, determined to stay in the shadows, while the Luries wanted the opposite:              

They wanted people to see how kind they were. They took her with them when they paid                 

visits, bringing her everywhere. 

On one occasion she heard a terrible whistling noise and got such a fright that she                

almost bolted. 

“Kozkele, that’s only the train whistling, the locomotive.” 

Tsilke had often heard about trains but she had never seen one. They were paying               

a visit to some friends of the Luries, likewise rich and important people, whose house               

was a stone’s throw from the train-station; the noise was near constant. They brought              

Tsilke over to the window and showed her the long rows of dark red train cars.  

“And those ones, the black ones there with smoke pouring out of them, those are               

the locomotives,” they explained. 

Her eyes were wide with persistent terror; she longed to hide but could see that               

Sasha and the other children were calm, so she composed herself. 

She was unhappy. Her father had visited twice, bringing her clothes which Nikhe             

had mended and washed, and each time he passed on the same message: 

“If you only knew how much your aunt Nikhe misses you . . .” 

Upon hearing these words Tsilke would picture the forest with its river, and the              

road watchman’s children. She had already considered running away, sneaking out and            

running, running until she reached home. But she was afraid to move. Back in the forest                

she’d always been so fearless—she could happily set off for Mistebove in the middle of               

the night—but here in the city she was overcome by fear. 

In the Lurie household she grew silent. Everyone said that she took after her              

father. 

Even with Sasha—with whom she used to play so happily in the forest— she was               

silent. 

Sasha was now a fully-fledged person in his own right, with his own important              

affairs to think about. He had an impressive collection of stamps and spent whole days               

sticking and moving them about in special albums. He would receive visits from his              

friends, fellow gymnasium students, with whom he horsed around doing impressions of            

his teachers. 

He had not forgotten about Tsilke, but he no longer know how to renew the bond                

they had established as children. Sometimes when the trickster was in a good mood, he               

would tease her. He’d picked up the word “Kozke” from his father and never stopped               

repeating it: 

“Come on, Kozke, give us a laugh!” 

“Jump for us, Kozke!” 
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And just as she was about to smile, opening her little mouth to respond              

cheerfully, a flash of indignation flared in her eyes, driving the half smile from her lips. 

Everyone shared the conviction that it was only a matter of time before she would               

become educated. She was “wild,” from the forest, but she would soon learn to be like                

everyone else. They gave her new dresses to wear. 

The teacher who taught Lurie’s children also taught her. 

And yet, the more affection the Luries lavished on her, the more silent and fearful               

she became. In the evenings she would curl up in a corner by herself, hiding, and no                 

matter how much they called her she refused to answer. 

The Lurie’s household was not a lonely place; guests, young and old, arrived             

almost every day. The piano played, filling the house with music. 

During such visits Tsilke would sit in her corner, lips firmly shut, dwelling on her               

unsettling thoughts. 

She thought about how, back home, the currents of the stream swirled over             

stones, and how the forest spread its arms out over the water, blessing it. She thought                

about how Nikhe missed her, how her father missed her, how everything in the forest               

missed her, even the squirrels. 

She began to hatch a plan. 

One day the Luries noticed that she was missing: Where was she? They passed              

through every room, calling her name: “Tsilke!” 

On the stairs, in the yard, in the street—Tsilke was nowhere to be found. They               

searched the attic, the basement; they even looked down into the well—nothing. 

The police were notified. 

A messenger was sent to Iser in the forest: “Tsilke has vanished!” Maybe she’d              

had an accident, God forbid? 

The silent Iser came to Grodno and the whole city set about looking, searching. 

Where was Tsilke? 

In the end they found her in a village with some peasants. 

While the Luries had been singing and playing in the spare room one evening,              

Tsilke had become very lonesome. The louder they sang, the more homesick she’d             

become. 

And, not knowing what she was doing, she’d left the house and set off down the                

street. Walking from one street to the next, until she came to a field. She walked on ever                  

further. Fields stretched out around her, the air was filled with the chirping of crickets.               

One corner of the sky was still red, but with each passing moment it grew darker. 

And Tsilke walked on. 

A puff of breeze gave the girl a passing caress and continued on its way. The wind                 

was happier than Tsilke: it did not need a home, and had no one to fear. 

But she . . . 
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She walked in her beloved woodlands toward Aunt Nikhe, toward her silent            

father. She soon grew tired, and if it weren’t for the fear that had befallen her she would                  

have collapsed with exhaustion. She went on. Somber woods extended in every            

direction. But where was her forest? Night had fallen. Far off in the gloom—a train,               

shrieking like a wild animal. Tsilke shuddered and quickened her pace. Frightened and             

alone, she would have turned back but it was too dark to retrace her steps. 

She could not see, but she heard a distant noise: the train, rushing with a deep,                

fearful “hoo-hoo.”  

The cacophony subsided, giving way to a heavy silence, an immense loneliness. 

Her foot slipped on a dead leaf, and her heart raced. She was startled too by her                 

own hair falling suddenly over her face. Everything made her tremble. 

Afterwards . . . To this day she does not remember what happened afterwards.              

She awoke in a village; a peasant woman was sitting beside her, and later many peasants                

came and each one questioned her, but Tsilke did not respond. For the longest time her                

speech was taken away from her. 

Who knows what would have happened to her, if a Jew from Grodno had not               

been passing through the village. When he spotted her, a Jewish girl, he remembered              

hearing a rumor about the orphan, the forest girl, who’d run away from the Luries. He                

sent word to the city. 

Tsilke was taken home to the forest. When she got there, she fell onto Aunt               

Nikhe’s neck and cried herself out until her voice returned. 

The peasants who worked in the forest advised Iser not to send her to the city                

again, because it could end very badly: the child was too closely bound to the forest, such                 

a sapling cannot be transplanted. 

Gradually Tsilke became her old self again, and started to play, run and wander              

over the forest. 

She had learned to read and count a little in the city, and so now she had a task to                    

occupy herself: to count all the trees in the forest. 

She would begin: one, two, three, four, but by the time she reached twenty she               

would already have lost count and be forced to start again. The pine trees all ran into                 

each other like a great golden wall, and nothing came of Tsilke’s game. 

She was her old self again, but summer was already coming to an end. 

The autumn was long and mild. 

Later the weather turned cooler. Aunt Nikhe closed the doors and began lighting             

the stove. At night, the forest howled with a thousand voices. Tsilke was fond of those                

long, dark, silent nights. She liked them, and, at the same time they scared her. On                

nights such as those Aunt Nikhe would tell her stories from the Bible. 
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 צילקע און די מומע ניכע
 
 
 
 

 ַא גרױסער װַאלד…
  און ַארום דעם װַאלד װיגן זיך נָאך װעלדער, געדיכטע, װַײטע, רוִיקע, אין זיך ֿפַארטרַאכטע.

 װּו נישט װּו רַײסט זיך איבער דער שװַארצער װַאלדשָאטן און הימל גיסט זיך צונױף מיט ערד, ערד מיט הימל.
 שָאסײען שלענגלען זיך צװישן די װעלדער, טַײכן און טַײכלעך.

 דָא און דָארט ַארבעטן מענטשן. מען לײגט ַאװעק די גרױסע בײמער און אונטן בלַײבט ַא בית־עולם ֿפון
 אונטערגעזעגטע װָארצלען.

 נָאר זָאלן זײ זיך רױשן די װַײטע און נָאענטע װעלדער. אונדזער בליק הָאט זיך ֿפַארּפלָאנטערט אין די גרינע
 שָאטנס, אונדזער אױער הָארכט קלַאנגען…

 דָא שױמט צװישן די סָאסנעס ַא שמָאל טַײכל און דָאס װַאסער ֿפון אים זעט אױס געשליֿפן און גרין, װַײל די בײמער
 שּפיגלען זיך אין אים.

 ַאלטע צװַײגן, שטײנער, קלעצער צױמען דָא און דָארט דָאס טַײכל. לױֿפט דָאס װַאסער און ֿפַארהַאלט זיך, לױֿפט און
 שרַײט און מורמלט אױף זַײן װַאסער־לשון. ַא טרעל ֿפון ַא ֿפױגל, ַא קװיטש ֿפון ַא װעװריק, געצײלטע טענער ֿפון דער

 נַאטור.
 טָאג און נַאכט גײט דָא ַאװעק אין שטילקײט. מורַאשקעס מיליָאנען קריכן דָא אױף דער ערד. ּפינטעלעך,

 ּפונקטעלעך בַאװעגן זיך — אױך מחוּתנים אױף דער ערד, שוּתֿפים ֿפון לעבן.
 װעמען גײען זײ ָאן די מורַאשקעס? ֿפעלקער זענען ֿפַארשװּונדן געװָארן, ריזיקע חיות, מַאמָאנען! ַאש און שטױב איז

 ֿפון זײ געװָארן, שטַארקע גרױסע שטעט זענען חרוֿב געװָארן, די ּפירַאמידן ֿפון מצרים ֿפַאלן אַײן…
 און דָא קריכן מורַאשקעס, ּפינטעלעך, לעבעדיקע זַאמדעלעך…

 װעמען גייען זײ ָאן?
 ַא בױם ַאן ַאלטער װעט אומֿפַאלן און ֿפון מיליָאנען ַאזעלכע לעבעדיקע זַאמדעלעך װעט קײן זכר נישט בלַײבן.
 ָאבער דערװַײל לעבט דָא יעדער ָאטעם ֿפון װַאלד ֿפַאר זיך און אין זיך… שװַײגנדיק און אַײנגעהַאלטן. שָאטן

 שװַײגט. ַא בַאלױכטן װינקל לַײכט און שמידט צו צו זיך די עטלעכע ֿפַארגנֿבעטע שטרַאלן. װען? װען הָאט זיך
 ָאנגעהױבן דָאס שװַײגן ֿפון דער אײביקײט און װען װעט זיך עס ענדיקן?

 בלױז אין אײן װינקל ֿפון װַאלד גײט דָאס לעבן ַא ביסל ַאנדערש.
 דָא שטײען דרַײ הַײזער מיט עטלעכע שטַאלן, שטריק זענען דָא צוגעבונדן צו עטלעכע בײמער און אױף די שטריק

 הענגט װעש און טריקנט זיך…
 װַײסע העמדער, קָאלירטע, בלָאע, רױטע ציכלעך און קלײדלעך. די ַאלע ֿפַארבן רַײסן מיט ַא מָאל איבער די

 ַארומיקע װַײטע און נָאענטע גרינקײט…
 ַא װָאגן שטײט דָא ָאן ַא ֿפערד, עטלעכע בענקלעך צעברָאכענע װַאלגערן זיך לעם אײנעם ֿפון די שװעלן און נָאך

 ֿפַארשידענע שטוב־מכשירים.
 שטיל ַארום.

 אין אײן שטוב זענען די ֿפענצטער אין גַאנצן געעֿפנט, נָאר קײן סימן ֿפון לעבן ַארום. די צװײ ַאנדערע הַײזער זענען
 צוגעמַאכט ֿפון ַאלע זַײטן, זעען אױס ֿפַארלָאזן.
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 ַא ֿפַארבַײגײער װָאלט געטרַאכט, ַאז דָאס איז ַא ֿפַארלָאזענער װַאלד־יִישוֿב. נָאר הערט זיך אַײן — עס קלַאּפט
 עּפעס.

 דָאס קלַאּפט מען בַײם טַײכל, דָארט װַאשט מען װעש.
 דָאס טַײכל איז אױף דעם ָארט זײער שמָאל און דָאס װַאסער לױֿפט הַאסטיקער.

 ַאן עלטערע ֿפרױ ֿפון ַא יָאר ֿפוֿפציק זיצט אַײנגעבױגן און װַארֿפט דורך אײן שטיקל װעש נָאך דעם צװײטן.
 זי איז אין גַאנצן ֿפַארשּפריצט און ֿפַארגָאסן ֿפון װַאסער. ֿפון אונטער דעם טיכל אױֿפן קָאּפ קריכן ַארױס עטלעכע

 גרָאע הָאר. זי קוקט אין װַאסער און װען זי דערזעט, װי דָארט שּפיגלט זיך ָאּפ איר גַאנצער ּפנים מיט די עטלעכע
 גרָאע הָאר, בַאהַאלט זי די הָאר צוריק אונטערן טיכל…

 אױף ַא רגע הערט זי אױף צו ַארבעטן, הערט זיך עּפעס צו, קוקט צװישן די בײמער און נעמט רוֿפן:
  — צילקע, צילקע!

  צװײ מָאל שרַײט זי עס אױס און צװײ מָאל טוט איר דער װַאלד נָאך און װידערהָאלט:
  — ציל—קע, ציל—קע!

 נָאר די אמתע צילקע רוֿפט זיך נישט ָאּפ. די ַאלטע נעמט װידער ַארבעטן און שטױסט די שטיקלעך גרעט און
 שטױסט דָאס װַאסער… „טיָאך־טיָאך“, „טיק־טַאק“.

 ֿפון ַא בױם ֿפַאלט ַארָאּפ ַא שישקע און דערלַאנגט ַא ּפליוכטש אין טַײכל, נעמט שװימען און ֿפַארשװינדט מיט די
 ֿפלינקע שמָאלע שטרָאמען…

 די ַאלטע ַארבעט און רוט זיך ָאּפ. דָאס װַאסער ֿפון טַײכל אַײלט זיך און װיל זיך אױף קײן רגע נישט ָאּפשטעלן. אױף
 קײן אײן רגע נישט. גװַאלדיק ֿפַארנומען. ּפונקט, װי עס װָאלט װעלן ֿפַארשעמען דעם גרויסן גרינעם ווַאלד, ווָאס

 שטייט שטענדיק צוגעשמידט צו דעם זעלבן ָארט און זינגט און קװיטשעט מיט די װעװריקעס.
  שעם זיך, ַאלטער גרױסער װַאלד!

 ַאזַא שמָאל טַײכל איז שױן אױסגעװען די גַאנצע װעלט און דו ביסט דָא געבױרן און דָא װעסטו שטַארבן. שעם זיך,
 װַאלד!

 עס דױערט לַאנג.
 עס גײט ַאזױ ּכסדר די מָאנָאטָאנע שטילקײט און די מָאנָאטָאנע ַארבעט…

 ּפלוצלינג דערהערט זיך ַא ליד ֿפון יענער זַײט װַאלד:
 רײזקע זיצט אין ֿפענצטער
 און אסּתר גײט ֿפַארבַײ.

 — אסּתרקע, װָאס מַאכסטו?
 — מַײנער איז נישט טרַײ.

 דָאס זינגט ַא יונג ֿפרױען־קול. די לעצטע ּפָאר װערטער כַאּפט אונטער דער עכָא און טרָאגט זײ ַאװעק איבער די
 בײמער.

 „מַײנער איז נישט טרַײ“.
 די ַאלטע װעשװַאשערין הײבט אױף דעם קָאּפ און נעמט רוֿפן…

  — צילקע, צילקע, קום שױן ַא מָאל נענטער.
  — הָא, איך גײ!

 ֿפון אונטער די בײמער בַאװַײזט זיך צילקע ַא בָארװעסע מיט ַא רױט לַײכט קלײדל אױף די ַאקסלען, זי שּפרינגט
 ַאריבער דָאס טַײכל און קומט צו צו דער ַאלטער.

  — נעם און הענג אױף די עטלעכע שטיקלעך, — זָאגט די ַאלטע מיט בײזקײט.
  — די מומע ניכע איז בײז? — ֿפרעגט צילקע, נָאר זי װַארט נישט אױף קײן ענטֿפער. זי לײגט ַארױף אױף די הענט

 די אַײנגעּפרעסטע שטיקלעך װעש און גײט צו די בײמער מיט די שטריק.
 דערבַײ רעדט זי צו זיך ַאלײן.

  — די מומע ניכע איז בײז, דער טַאטע איז בײז, שלמה דער שרַײבער איז בײז, ַאלע זענען בײז, ַאלע זענען
 ֿפַארנומען און אין ּכעס…
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 דערבַײ דערלַאנגט זי זיך ַא זיֿפץ און נעמט װידער זינגען…
 רײזקע נעמט זי טרײסטן

 און אסּתר װײנט זיך אױס…
 — װַארט אױף מיר בַײם טױער

 איך גײ צו דיר ַארױס…
 דערנָאך װען זי הענגט שױן ַאלצדינג אױף, גײט זי צו צום טַײכל און נעמט שװענקען די ֿפיס.

 מיט ַאזַא ברוגז, מיט ַא קַאּפריזנער מינע ּפַאטשט זי אין װַאסער מיט די ֿפיס, ּפונקט װי דָאס װַאסער װָאלט אין
 עּפעס שולדיק געװען.

 זי הָאט ַא רונד געזיכט מיט בלָאנדע הָאר, זי הָאט גרױלעכע אױגן מיט ברױנע ברעמען איבער זיי. און בעת אױף
 אײן זַײט ֿפון די ליּפן ליגט בײזקײט און קַאּפריז, שּפילט זיך אױף דער צװײטער זַײט ֿפון די ליּפן ַאן אַײנגעהַאלטענער

 שמײכל.
 צילקע בַאדַארף זַײן ַאלט ַא יָאר נַײנצן, נָאר זי הָאט נָאך אין זיך ֿפיל ֿפון ַא זעכצן־יעריק מײדל, זי װָאלט נָאך װעלן

 גוט ַא שטיף טָאן.
 איצט הָאט שױן די מומע ניכע געענדיקט איר ַארבעט און זי ֿפרעגט:

  — װּו ביסטו געװען, צילקע?
  — אין גורַאלניע, איך הָאב געזוכט שלמהן, ער ֿפָארט אין שטָאט, איך הָאב געװָאלט ַא בריוו שיקן.

  — צו װעמען? — שטײט צו די ַאלטע, — צו אים? הַא!
  — צו אים! צו אים! — רײצט זיך מיט איר צילקע און ּפַאטשט מיט די ֿפיס אין װַאסער. ַא גַאנצע קַאסקַאדע מיט

 שױמטרָאּפנס שּפריצן.
  — ער הָאט דיך שטַארק אין זינען סַאשע, עס ֿפעלן אים אין שטָאט מײדלעך, הַא!

  — ער זָאגט, ַאז ער װעט די גַאנצע שטָאט ַאװעקגעבן ֿפַאר אײן שמײכל ֿפון מיר, מומע! זָאג מיר, איך ֿפַארשטײ
 נישט ֿפַאר װָאס הָאט ער ַאזױ ליב מַײן שמײכל…

  — ביסט ַא קעלבל נָאך, ביסט נָאך גָאר ַא קעלבל. דו געֿפעלסט אים, און ַאז מען געֿפעלט — איז שױן ַאלץ גוט…
  — מומע ניכע, ער הָאט מיר דעמלט, װען ער איז געװען דעם לעצטן מָאל, געזָאגט, ַאז װען איך זָאל װעלן — נעמט

 ער מיך צו אין שטָאט און ער װעט מיך שױן קײן מָאל נישט ֿפַארלָאזן…
  — נַארעלע…

  — נײן, מומע, צוליב װָאס קומט ער דָא? זַײן טַאטנס געשעֿפטן אינטערעסירן אים? װָאס? מען מעג אױסהַאקן ַאלע
 װעלדער, מען מעג זײ לָאזן — אים איז ַאלץ אײנס, ער קומט צוליב מיר…

  — נַארעלע, און װָאס װעט טַאקע זָאגן זַײן טַאטע, ַאזַא גֿביר! װָאס װעט זָאגן די גַאנצע משּפחה זַײנע? מען װעט
 אים לָאזן חתונה הָאבן מיט ַא משרתס ַא טָאכטער… לָאז נַארעלע, קום ַארַײן אין שטוב, מען מוז שױן בַאלד קומען

 ֿפון גורַאלניע…
 בײדע ֿפרױען גײען ַאװעק ֿפון טַײכל, דער װַאלד שװַײגט און זינגט, זינגט און שװַײגט און דָאס טַײכל מורמלט.

 צילקע איז עּפעס ֿפַארטרַאכט, נָאר מיט ַא מָאל נעמט זי װידער זינגען…
 װיש ָאּפ דַײנע טרערן

  און קעם צו דַײנע הָאר, —
 זָאל דַײן חתן מײנען,

 ַאז דו מַײדסט אים גָאר…
  מיט די לעצטע װערטער לױֿפט זי שױן ַארַײן אין שטוב.

 די רױטקײט ֿפון איר קלײדל ֿפַארשװינדט ֿפון גרינעם װַאלדֿפָאן.
 שטיל־שטום.

 ַארום איז נישטָא קײן לעבעדיקער נֿפש. ַאלע בײמער צִיען זיך נָאך שטַארקער אױס, דער װַאלד איז געבליבן ֿפַאר
 זיך און אין זיך…
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 ָאט בַאלד װעט זיך דָאס װַאסער ֿפון טַײכל ָאּפשטעלן, די בײמער װעלן זיך אױסצִיען אױף דר׳ערד, װי ַא מידע זַאטע
 סטַאדע…

 מיט ַא מָאל שנַײדט דורך די שטילקײט ַא געשרײ ֿפון ַא װעװריק, ַאזַא װילדער קעצישער געשרײ שנַײדט דורך די
 לוֿפט…

 און ַא ביסעלע שּפעטער הערט מען שױן שרַײען דעם קוקוק.
 עס לעבט דער װַאלד, לעבט ָאן מענטשן, ָאן טומל…

 קײן װינטל רירט נישט די בײמער, בלױז אין עטלעכע ערטער הָאט זיך אַײנגעעגבערט די זון און זי סמַאליעט די
 בײמער…

 דָא און דָארט נעמען רינען גָאלדענע ּפעכטרָאּפנס, דורכזיכטיקער בורשטין…
 ֿפון דעם און יענעם בױם ֿפַאלט ַארָאּפ ַא שישקע. ֿפריש און צַײטיק לײגט זי זיך אױס אױף דר׳ערד…

 עס דױערט לַאנג דָאס זינגענדיקע שװַײגן, ביז צילקע נעמט װידער זינגען. ֿפון דעם ָאֿפענעם ֿפענצטער גיסן זיך
 טענער:

  רײזקע גײט שּפַאצירן —
 אסּתר גײט מיט איר,

  ביסטו ַא שײן מײדל —
  ַאזַא יָאר אױף מיר…

 די מומע ניכע גײט ַארום צװישן די בײמער און ֿפַארריכט די שטריק, אױף װעלכע די װעש טריקנט זיך.
 זינגט צילקע, קוקט דַאן די מומע ניכע צו דער שטוב צו און שָאקלט צו מיטן קָאּפ.

 צי זי איז בײז — די מומע ניכע, צי זי הָאט ַא שװער ֿפַארזָארגעניש, זי זיֿפצט.
 אייגנַארטיק איז זי דָא אױסגעװַאקסן, די צילקע, אין װַאלד.

 צװישן שװַײגנדיקע און אײנזַאמע מענטשן. די מומע ניכע הײסט בלױז ַאזױ. זי איז איר נישט קײן מומע. נָאר ַא װַײטע
 קרוֿבה, װעלכע צילקעס טַאטע הָאט צוגענומען צו זיך אין שטוב, זי זָאל זיך ֿפַארנעמען מיט דער יתומה. צילקעס

 מַאמע איז געשטָארבן, װען צילקע איז נָאך געװען ַא קלײן מײדעלע. די מומע איז געװען ַא דינסט, ַא בעל־הביתטע
 בַײ זײ.

 ניכע איז געװען ַאן ַאלמנה, ָאן קינדער, ָאן ַא הײם. אײן טרײסט הָאט זי געהַאט. צילקע איז געװָארן איר גַאנץ לעבן
 און זי הָאט ֿפיל געליטן, װען צילקען הָאט מען ַאװעקגעֿפירט קײן גרָאדנע לערנען. דעמלט איז איר ֿפַארבליבן אײן

 זַאך: דער טַײטש־חומש. שבת, װען אין װַאלד איז שטיל געװען, ֿפלעגט זי זיך ָאנטָאן איר שַאל אױף די ַאקסלען, עס
 הָאט געמעגט זַײן װי הײס. דעם טערקישן שַאל הָאט זי געמוזט ָאנטָאן און דעם טַײטש־חומש ֿפלעגט זי

 אױֿפעֿפענען אין לײענען ביז ֿפינצטער. זיצן ַאזױ בַײם ֿפענצטער און לײענען. און ַאז זי ֿפלעגט ָאנטרעֿפן אױף ַאזַא
 מעׂשה ֿפון רחל־לאה, ֿפלעגט זי גיסן טרערן און דער װַאלד הָאט צוגעזונגען…

 איסר, דער װַאלד־משרת, איז געװען ַא שװַײגנדיקער יִיד, ער הָאט זײער ליב געהַאט זַײן ֿפַארשטָארבן װַײב און עס
 הָאט אױסגעדוכט, ַאז ער גײט ַארום מיט ַא שטילן ּכעס אױף גָאט: ֿפַאר װָאס הָאט ער זי צוגענומען. ַאזַא שטילער

 יִיד איז איסר. קָאן ַא ביסל ּתורה און ָארנטלעך איז ער: מיליָאנען קָאנט איר אים ָאנֿפַארטרױען…
 דוכט זיך, ַאז ער הָאט געטרַאכט בַײ זיך, ַאז גָאט איז נישט ַאלע מָאל גערעכט.

 איבער די װעלדער איז איסר ַארומגעֿפָארן, ַא ברודנעם ביכל הָאט ער געהַאלטן אין דער קעשענע און אין דעם
 דָאזיקן ביכל ֿפלעגט ער ֿפַארנָאטירן גרױסע חשבונות ֿפַאר די לוריעס, די ווַאלד־סוחרים. אין גרָאדנע הָאבן זיי דָארט

 געהַאט, די לוריעס, ַא גרױס קַאנטָאר מיט ַא סך משרתים, מיט בוכהַאלטָארן… ָאבער ער, איסר, ֿפלעגט עס מַאכן
 גַאנץ ּפשוט — אין זַײן קעשענע־ביכל איז געלעגן זַײן גַאנצע קַאנצעלַאריע…

 און געשעֿפטן זענען געװען גרױסע, ריזיקע. מען הָאט געֿפירט קײן אױסלַאנד. דַײטשן ֿפלעגן ַארָאּפֿפָארן אין די
 דָאזיקע װעלדער און דער שװַײגנדיקער יִיד ֿפלעגט זײ ַאלץ דערקלערן מיט ַא צעברָאכענעם דַײטש.

 נָאר עס הָאט ַאלעמען אױסגעדוכט, ַאז איסר הָאט זיך זַײן מחשֿבה און די ַאלע געשעֿפטן, — די לוריעס מיט די
 דַײטשן — דָאס איז ַאלץ ַא נעבנזַאך.
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 שבת ֿפלעגט ער ַארַײנקוקן אין ַא סֿפר ָאדער ַארומשּפַאצירן אין װַאלד. — װען צילקע איז געװען אין דער הײם
 ֿפלעגט ער דעם װַאלד נישט ַאזױ ָאֿפט ֿפַארלָאזן, נָאר בעת צילקע איז אײן מָאל ַאװעקגעֿפָארן קײן גרָאדנע, איז יענע

 טעג ֿפלעגט ער ַאװעק קײן מסטיבָאװע ָאדער קײן ּפרודנע צום ַארענדַאר שמואל און דָארטן הַאלטן שבת. ניכע
 ֿפלעגט בלַײבן ַאלײן אין װַאלד, ַאלײן מיטן טַײטש־חומש. זי ֿפלעגט זיך ֿפילן זײער אײנזַאם, נָאר ָאֿפט ֿפלעגט טרעֿפן,
 זי ֿפלעגט אויֿפהייבן די אויגן ֿפון טַײטש־חומש און ַארַײנקוקן אין װַאלד, אין דער גרינקײט ַארַײן און איר נשמה, הָאט
 אױסגעדוכט, זינגט אױך, װַײל גָאט הָאט שבת געהַאלטן אין װַאלד… יעדער בײג ֿפון ַא צװַײגל, יעדער שָארך ֿפון ַא

 גרעזל איז הײליק געװען. אין שטרַאלן איז געװען אַײנגעֿפלָאכטן דער װַאלד, אין הײליקע קלַאנגען ֿפַארװיגט.
 עס איז געװען נָאך ַא מענטש, ַא נָאענטער, מיט װעלכן צילקע ֿפלעגט זיך יעדן טָאג בַאגעגענען, — שלמה ֿפון

 גורַאלניע. ער הָאט אין מסטיבָאװע געהַאט ַא גרױסע ֿפַאמיליע מיט ַא קרַאנק װַײב, שטענדיק איז זי גרין געװען און
 שטענדיק געהַאלטן אין שטַארבן, נָאר געשטָארבן איז זי נישט און יעדעס יָאר געבױרן ַא קינד. שלמה הָאט געהַאט

 אין דער הײם ַא סך צרות. אין װַאלד הָאט ער געַארבעט און געשװיגן.
 צילקע ֿפלעגט דורך אים שטענדיק עּפעס בַאזָארגן אין שטָאט. נָאר ֿפַארברענגען, רעדן מיט װעמען הָאט זי נישט
 געהַאט. בלױז מיט דער מומע ניכען ֿפלעגט זי רעדן און ֿפַארטרױען ַא מָאל אירע געדַאנקען. די מומע ניכע ֿפלעגט

 אױסהַאלטן ַאלע אירע קַאּפריזן.
 און גָאט הָאט זי געבעטן, ַאז ער זָאל ָאּפהיטן די יתומה.

 אין װַאלד, ַא ביסל װַײטער, הָאבן אױך געלעבט עטלעכע קריסטלעכע ֿפַאמיליעס: ַא שָאסײ־שומר און ַא
 װַאלד־שומר. ֿפלעגן ַאװעקגײן חדשים און קײן ַאנדערע מענטשן הָאט מען דָא נישט געזען און נישט געהערט.

 דָאס טַײכל הָאט בלױז גערױשט און דער װַאלד הָאט ֿפון בַאגינען ביז בַײ נַאכט געזונגען און געשריגן:
  „קוקו“ „קוקו“ „דזשיו“ „דזשיו“ „קרַא“.

 צילקע הָאט ַאלע טענער ֿפון װַאלד געװּוסט. אין דעם ציטער ֿפון די בײמער ֿפלעגט זי שױן דערקָאנען, װען עס
 בַאדַארף ָאנקומען ַא שטורעם… און ליב הָאט זי געהַאט אין ַאזַא מָאמענט, בעת איבערן װַאלד הָאט געדונערט…

 ליב הָאט זי געהַאט זיך ַאװעקצושטעלן אונטער די בײמער און אױסהערן ַאלע קלעּפ ֿפון הימל, — ציטערן, מורא
 הָאבן און נישט ַאװעקגײן… די מומע ניכע ֿפלעגט ֿפון חדר רוֿפן צילקען און יענע ֿפלעגט ענטֿפערן מיט ַא געלעכטער.

 און אױסדוכטן ֿפלעגט דַאן, ַאז זי לַאכט מיט דעם װַאלד אין אײנעם: זָאל זיך דונערן — דער װַאלד װעט בלַײבן, די
 װעלט װעט בלַײבן.

 איסר הָאט ליב געהַאט זַײן טָאכטער, נָאר זי ַאלײן הָאט עס ערשט שּפעטער ֿפַארשטַאנען. בעת זי איז נָאך יִינגער
 געװען הָאט זי נישט געקָאנט ֿפַארשטײן — ַא טַאטע זָאל ַאזױ שװַײגן צו זַײן קינד. ַאן אײן אײנציק קינד הָאט ער, ַא

 בת־יחידה, און טעג ֿפלעגן ַאװעקגײן, — ער הָאט ַא װָארט צו איר נישט ַארױסגערעדט, נָאר שּפעטער הָאט זי
 דערזען, ַאז דער טַאטע שװַײגט צו ַאלעמען, ַאֿפילו מיט דעם ַאלטן לוריע, מיט זַײן בעל־הבית, רעדט ער אױך װײניק:

 בלױז װעגן די געשעֿפטן…
 און זי הָאט זיך אױף דעם בַארוִיקט. שװַײגט ער, דער טַאטע — זָאל ער שװַײגן. דער װַאלד שװַײגט דָאך אױך, די

 בײמער, די נַאכט, די װינטערטעג. זי הָאט געהַאט ַא סך שװַײגעניש ַארום זיך.
 עּפעס װי ַא װַײטער אומֿפַארשטענדלעכער עכָא ֿפלעגט ֿפַאר איר ָאּפהילכן די איבעריקע גרױסע װעלט: גרָאדנע מיט

 די לוריעס, ַאנדערע שטעט און ַאנדערע מענטשן.
 און בלױז אין געצײלטע רגעס הָאט זי געטרַאכט ֿפון דעם, ֿפון יענעם לעבן, װָאס גײט דָארטן… דָארטן נָאך די

 װעלדער. זי ֿפלעגט עס לָאזן ֿפַאר דעם טַײכל, עס זָאל לױֿפן און גריסן די גַאנצע װעלט. זי ֿפלעגט ַארומשּפרינגען אין
 װַאלד און מיט אירע ליכטיקע אױגן הָאט זי געשעּפט אין זיך זַײן אײביקע גרינקײט, זַײן אײביקע יוגנט.

 די לוריעס הָאבן אין גרָאדנע געשּפילט די גרעסטע רָאל. װעגן זײער רַײכקײט הָאט מען דערצײלט נסים. די קינדער
 זײערע הָאבן זיך געלערנט אין אױסלַאנד און בלױז אױף זומער ֿפלעגן זײ ַארָאּפקומען אױף ַא קורצער צַײט קײן

 ליטע. ַא מָאל ֿפלעגט טרעֿפן, ַאז די גַאנצע ֿפַאמיליע ֿפלעגט קומען ֿפון גרָאדנע אין װַאלד מיט דינסטן, מיט קרוֿבים
 און דַאן הָאט עס געטומלט אין דעם שטענדיק רוִיקן װַאלד. די צוגעמַאכטע צװײ הַײזער ֿפלעגט מען עֿפענען און

 דָארט ֿפלעגן עס לעבן די רַײכע בעלי־הבּתים. צװײ מָאל ַא טָאג ֿפלעגט די לינײקע לױֿפן אין שטָאט ַארַײן און
 ברענגען ֿפון דָארט די בעסטע שּפַײזן, װַײנען, זיסקײטן.
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 יחסנים זענען זײ געװען, נָאר גוטמוטיקע מענטשן, נישט קײן שטָאלצע גֿבירים, זײ הָאבן געטײלט נדֿבות און
 אױסגעהַאלטן צדקה־הַײזער.

 און ַאז זײ ֿפלעגן ַארָאּפקומען אין װַאלד ַארַײן, ֿפלעגט די מומע ניכע זײ נָאכגײן מיט טרַײשַאֿפט און
 איבערגעגעבנקײט.

 ַאזעלכע יחסנים, ַאזַא רַײכקײט.
 אין מסטיבָאװע ֿפלעגט זי אַײנקױֿפן שּפַײז און ַאלעמען דָארט דערצײלן:

  — די לוריעס, די לוריעס זענען דָא אין װַאלד.
 און ֿפון מסטיבָאװע ֿפלעגן זיך שױן ַארַײנגנֿבענען יונגע־לַײטלעך, און ַאֿפילו בעלי־הבּתים ֿפלעגן קומען אין װַאלד

 ַארַײן: „ַא קוק טָאן אױף די לוריעס“.
 די גַאנצע געגנט הָאט געקלונגען מיט די גרָאדנער גֿבירים. ּכֿבוד הָאט מען זײ ָאּפגעגעבן, ַאזױ װי עס קומט זײ.

 אין װַאלד ֿפלעגן זײ קומען רוען און ֿפַארברענגען.
 מיט דער קלײנער צילקע ֿפלעגן זיך ַאלע שּפילן. זי הָאט טַאקע דעמלט אױסגעזען װי ַא װַאלדֿפײע. די הָאר אירע

 הָאבן זיך געקרױזט. אירע איצטיקע גרױלעכע אױגן זענען דעמלט בלָא געװען. ַאזַא בלױקײט ֿפַארבלַײבט נישט בַײ
 דערװַאקסענע, — בלױז קינדער און מלָאכים הָאבן ַאזַא ֿפַארב אין די אױגן…

 צילקע הָאט געװּוסט ַאלע װינקעלעך ֿפון װַאלד און זי ֿפלעגט עס ַארומֿפירן לוריעס קינדער: צום טַײכל, צו דער
 גורַאלניע, צום שָאסײ…

 זי ֿפלעגט גײן די ערשטע, די קינדער נָאך איר. די שטָאטישע קינדער הָאבן זיך מורא געהַאט ֿפַארן װַאלד, מורא
 געהַאט צו בלַײבן ַאלײן און צילקע איז דָא געװען בַײ זיך אין דער הײם.

 ַא בָארװעסע, מיט לַאכנדיקע אױגן ֿפלעגט זי ַארומשּפרינגען אין די זומערטעג און זיך שּפילן מיט לוריעס קינדער. די
 טעג זענען ֿפַאר איר געװען ַא יום־טוֿב. ַאֿפילו דער טַאטע ֿפלעגט אױֿפלעבן בעת לוריעס ֿפַאמיליע הָאט אין װַאלד

 געלעבט. ער הָאט גענומען מער רעדן און מער זיצן אין דער הײם.
 די מומע ניכע ֿפלעגט ָאֿפט זַײן אומצוֿפרידן: ערשטנס ֿפלעגט מען בַײ איר צונעמען די יתומה, צװײטנס — ֿפלעגן די

 לוריעס אױף איר קוקן, װי אױף ַאן אמתער דינסט. און זי הָאט ֿפון דעם געליטן.
 נָאר לוריעס קינדער זענען עלטער געװָארן, זײ זענען געֿפָארן ערגעץ אין אױסלַאנד און אין װַאלד ֿפלעגט בלױז זעלטן

 ַארױסקומען דער ַאלטער לוריע: ַא רונדער מיט ַא קורץ בערדל, מיט ַא גָאלדענער קײט און זײגער. ער ֿפלעגט
 צונעמען איסרן אױף עטלעכע טעג: ערגעץ ַארומֿפָארן מיט אים אין די שכנישע װעלדער, מעסטן און רעכענען און

 ֿפַארשרַײבן ַאלץ אין ביכעלע.
 

 ערגעץ נָאענט־װַײט הָאט מען אױסגעהַאקט ַא גרױסן װַאלד. אין ַא שטילן טָאג, װען דער װינט ֿפלעגט נישט שטערן,
 הָאט מען גַאנץ גענױ געהערט, װי די העק הָאבן געַארבעט, װי די בײמער הָאבן געקרעכצט בַײ זײער גסיסה…

 דערנָאך, צו הערבסטצַײט נָאך, אין די טרוקענע טעג, ֿפלעגן ַא סך ּפױערישע ֿפורלעך לױֿפן ערגעץ אין דער
 ֿפַארטיֿפעניש ֿפון ווַאלד, און צוריק ֿפלעגן זײ ֿפָארן לַאנגזַאם מיט לַאנגע, לַאנגע מתים, מיט בײמער…

 און ניכע איז געזעסן בַײם טַײכל און געװַאשן. שטענדיק ֿפלעגט זי װַאשן גרעט — די ֿפרומע ניכע. צילקע ֿפלעגט אין
 ַאזעלכע טעג לױֿפן קײן מסטיבָאװע.

 און געדענקט הָאט צילקע ֿפון די יונגע יָארן, ֿפון די קינדהײטסטעג ַא קלײן יִינגעלע, װָאס ֿפלעגט קומען צו זײ אין
 װַאלד מיט דער גַאנצער ֿפַאמיליע לוריע, ער איז געװען דער געליבטסטער, דער געקעכלטער…

 סַאשע — הָאט ער געהײסן, נָאר טַאטע־מַאמע און ַאלע קרוֿבים ֿפלעגן אים ֿפַארקלענערן דעם נָאמען זַײנעם:
 סַאשקע, סַאש, סַאשענקע, ַאזױ ֿפלעגן זײ אים רוֿפן. און געהַאט הָאבן די קינדער ַא סך שּפילצַײגן: װַאגָאנטשיקעס,

 לָאקָאמָאטיװן, ּפילקעס און ָאנגעשטָאּפטע ֿפערדלעך, בערעלעך — ַא גַאנצן חיה־גָארטן.
 ַאלײן הָאט ער אױך אױסגעזען װי ַא בערעלע: ַא דיקינקער, ַא ֿפולינקער, ֿפלעגט ער זיך שָאקלען אױף זַײנע צװײ

 ֿפיסלעך; ַא קַאּפריזנער, נָאר נישט קײן שלעכטער. מיט צילקען הָאט ער געלעבט זײער גוט, נָאר אײן מָאל בעת זי
 הָאט נישט געװָאלט זַײן קײן ֿפערדל, הָאט ער זי ָאנגעכַאּפט ֿפַאר די הָאר און גענומען רַײסן… דָאס איז געװען ַא

 װילדער אַײנֿפַאל, ער הָאט זיך ַאלײן דערשרָאקן ֿפַאר דעם, װָאס ער הָאט ָאּפגעטָאן און עס איז שױן געװען צו
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 שּפעט, — צילקע הָאט גענומען שרַײען אױֿפן גַאנצן װַאלד ַאזױ, ַאז ַאלע זענען זיך צונױֿפגעלָאֿפן ֿפון ַאלע זַײטן און
 סַאשען הָאט מען גוט בַאשטרָאֿפט דערֿפַאר.

 דערנָאך הָאבן זײ װידער גוט געלעבט ביזן שּפעטן זומער, ביז די ֿפייגעלעך זענען ַאװעק אין ַאנדערע לענדער און
 דער װַאלד איז עּפעס שטילער געװָארן, ערנסטער.

 דערנָאך איז ַאװעק ַא יָאר — און ַא זומער איז ַאװעק. די לוריעס זענען אין דעם יָאר נישט געקומען אין װַאלד. זײ
 זענען געװען אין אױסלַאנד. דערֿפַאר אױֿפן צװײטן זומער איז געװען זײער ֿפרײלעך אין װַאלד, סַאשע איז שױן געװען

 ַא שילער, ער הָאט געטרָאגן ַא היטל מיט װַײסע זַײטלעך און מיט ַא קָאקַארדע.
  אױף דער קָאקַארדע זענען געװען „געען“ און סַאשע הָאט ֿפַאר צילקען דערקלערט װָאס די צװײ „געען“ בַאטַײטן:

 „גרָאדניענסקַאיַא גימנַאזיַא“.
 זי הָאט ַאזעלכע זַאכן נישט ֿפַארשטַאנען. װי ַאן עכָא ֿפון ַא טיֿפן ּתהום קלינגט ָאּפ ֿפַאר איר יעדעס װָארט װעגן

 יענעם װַײטן לעבן אין די שטעט.
 ער איז שױן געװען ַא שילער — סַאשע, ַא גימנַאזיסט, לַאנגע הײזלעך הָאט ער געטרָאגן מיט ַא קלײן

 מַארינַארקעלע, מיט גלַאנציקע קנעּפ… ער איז דַאן געװען ַאזַא שײן רונד יִינגעלע, ער הָאט אױסגעזען, װי ַא
 „גענערַאלסקי סינָאק“.

 ַאזױ ֿפלעגט אים דער טַאטע זַײנער, דער בעל־הבית לוריע, רוֿפן. דער ַאלטער לוריע ֿפלעגט ֿפון יָאר צו יָאר דיקער
 װערן און ער ֿפלעגט ָאנטָאן ַאלץ ַא גרעסערע און ַא ברײטערע גָאלדענע קײט.

 שּפעטער זענען ַאװעק עטלעכע יָאר און צילקע ֿפלעגט ֿפון סַאשען בלױז הערן ֿפון דער װַײטנס. בַײ זײ אין שטוב איז
 געװען ַא לערער, זי הָאט זיך געלערנט לעזן און שרַײבן און ּפושקינס מעׂשה מיטן גָאלדענעם ֿפישעלע, הָאט זי שױן

 געקָאנט אין גַאנצן אױסנװײניק.
 דער לערער איז געװען ַא בחור ֿפון ַא יָאר ֿפינף און צװַאנציק, ער הָאט נָאך ַאלײן געלערנט: גַאנצע טעג ֿפלעגט ער
 ָאּפזיצן איבער ביכער און לערנען און אײן מָאל אין יָאר ֿפלעגט ער לױֿפן אין שטָאט ָאּפגעבן „עקזַאמענס“. גערעדט

 הָאט ער שטענדיק, ַאז ער ֿפָארט קײן ּפעטערבורג און דָארט װעט ער װערן ַא סטודענט…
 נָאר דער דָאזיקער לערער איז ֿפון זײ אין גיכן ַאװעק נישט קײן ּפעטערבורג. ער הָאט זיך ֿפַארליבט אין ַא

 מסטיבָאװער „מױד“, װָאס הָאט געהַאט ַא ביסל נדן און דערצו הָאט אים נָאך דער שװער געגעבן „קעסט“. ַאזױ איז
 צילקע געבליבן ָאן ַא לערער און געװען איז דָאס אין מיטן זומער, ַאלײן אין גרױסן װַאלד מיט דער מומע ניכע, ַאלײן

 מיטן רױש ֿפון די בײמער, מיט דעם סודות־לשון ֿפון טַײכל.
 דער טַאטע איז ַאלץ שװַײגנדיקער געװָארן.

 ַא מָאל ֿפלעגט צילקען בַאֿפַאלן ַא ּפחד, ַא גװַאלדיקע אײנזַאמקײט, און זי ֿפלעגט ַאנטלױֿפן קײן מסטיבָאװע צו
 בַאקַאנטע.

 אין גַאנצן דריט הַאלבן װיָארסט ֿפון װַאלד. זי ֿפלעגט גײן צו ֿפוס, זי הָאט דָארטן געהַאט װַײטע קרוֿבים. נָאר געװען
 איז זי ַא שרעקנדיקע און ַא שעמעװדיקע. דער איבערגַאנג ֿפון װַאלד אין ַאזַא טומלדיק שטעטעלע מסטיבָאװע,

 װעלכעס הָאט געהַאט הונדערט און ֿפוֿפציק אַײנװױנער ֿפלעגט צילקען איבעררַאשן, צעטומלען.
 יעדער מענטש הָאט ַאן ַאנדער ּפנים. יעדער מענטש רעדט ַאנדערש און קוקט ַאנדערש און זי איז אַײנגעװײנט בלױז

 צום טַאטן, צו ניכען, צום לערער און צו נָאך עטלעכע מענטשן…
 און צו די גָאלד־מעשענע סָאסנעס איז זי צוגעבונדן.

 װען זי ֿפלעגט דערזען ַא נַײעם מענטש, ֿפלעגט זי מָאדנע ַא ציטער טָאן, װי ַא װעװריק; װען זי ֿפלעגט הערן ַא נַײ קול
 ֿפלעגט זי ָאנשטעלן אױגן און אױערן; ַא נַײ בגד, ַא נַײער הױז־חֿפץ, װָאס זי הָאט בַײ זיך אין װַאלד נישט געזען —

 ַאלץ ֿפלעגט צילקען איבעררַאשן.
 ָאֿפט מָאל, אין מער גוטמוטיקע רגעס ֿפלעגט זי יעדע זַאך אױֿפן קול בַאװּונדערן. ֿפלעגט מען ֿפון איר לַאכן:

  — קָאזקע!
  — װַאלד־בַאשעֿפעניש!

 ַאזױ ֿפלעגט מען זי רוֿפן. זי ֿפלעגט זיך ֿפַארשעמען און לױֿפן צוריק אין װַאלד, צו דער מומע ניכע.
 און געװען איז זי שױן דַאן ַא מײדל ֿפון ֿפערצן יָאר, ַא הױכע, מיט לַײכטע טריט…
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 אײן מָאל, בעת זי איז אין ַאזַא ֿפַארנַאכט געקומען צוריק ֿפון מסטיבָאװע, איז דער טַאטע איר ַאנטקעגן ַארױס. זַײנע
 אױגן הָאבן עּפעס ליכטיק ַא שטרַאל געטָאן און בַאלד הָאט ער זיך ֿפונַאנדערגעװײנט.

 װָאס איז געשען? צילקע הָאט זיך דערשרָאקן. דער טַאטע… ַא גרױסער יִיד מיט ַא טונקעלער בָארד… דער טַאטע,
 ַאזַא שװַײגנדיקער שטענדיק, הָאט ּפלוצלינג גענומען װײנען, װי ניכע די מומע.

 װָאס איז געשען?
 אײן װָארט הָאט צילקע ֿפון אים געהערט: — ּפונקט װי די מַאמע דַײנע הָאסטו איצטער אױסגעזען. און ער הָאט זי

 ַאזױ לַאנג, ַאזױ װַארעם געגלעט איבערן קָאּפ.
 אין דער דָאזיקער נַאכט איז צילקע נישט געשלָאֿפן, זי הָאט געטרַאכט ֿפון דער געשטָארבענער מַאמען און ֿפון ַאלע

 געשטָארבענע מענטשן.
 ֿפַאר װָאס שטַארבט מען? און װָאס איז מיט די טױטע?

 אין מסטיבָאװע איז ֿפַארַאן ַא בית־עולם מיט ַא סך מצֿבות — זי הָאט עס געזען ֿפון װַײטן… װָאס טוען זײ די טױטע?
 ֿפַאר װָאס הָאט מען זײ ַארױֿפגעלײגט ַאזעלכע שװערע שטײנער אױף די קֿברים?

 און אױף יענעם בית־עולם אין מסטיבָאװע ליגט אױך בַאגרָאבן איר מַאמע, װעלכע זי הָאט קײן מָאל נישט געזען.
 געשטָארבן… און נישטָא מער אױף דער װעלט.

 נישטָא מער אין װַאלד! צילקע הָאט ַא שטַארקן רחמנות געהַאט אױף דער מַאמען און אױף ַאלע געשטָארבענע.
 די מומע ניכע דערצײלט, ַאז ַאלע געשטָארבענע װעלן ַא מָאל לעבעדיק װערן. זי הָאט בַאשלָאסן בַײ דער מומען ַא

 סך זַאכן צו ֿפרעגן.
 זי בַאדַארף נָאך צו דער מומען אײן שמײכל טָאן און יענע דערצײלט ַאלץ. נָאר אין דער ֿפרי איז די מומע ניכע

 ַאװעקגעֿפָארן קײן גרָאדנע.
 געֿפָארן איז זי ֿפַארריכטן איר שײטל, יעדע ּפָאר יָאר ֿפלעגט זי ֿפָארן אין שטָאט ַארַײן ֿפַארריכטן דָאס שײטל. דָאס

 איז געװען ֿפַאר דער מומען עּפעס ַא גװַאלדיק געשעעניש, ֿפון װעלכן זי ֿפלעגט ַא לַאנגע צַײט דערנָאך רעדן.
 און צילקע הָאט דערװַײל אין װַאלד ֿפַארגעסן ַאלע ֿפרַאגן, װָאס זי הָאט געהַאט צו דער מומע ניכע.

 נישט ַאלע מָאל איז זי, ָאבער, ַאזױ אומעטיק געװען. עס ֿפלעגן ַאװעקגײן װָאכן, חדשים און גַאנצע זומערן, זי ֿפלעגט
 לעבן מיטן װַאלד און נָאר אין װַאלד.

 דָארטן זענען דָאך געװען דעם שָאסײ־װעכטערס קינדער.
 יענער הָאט געהָאדעװעט גענדז און די גענדז ֿפלעגן זיך ַא גַאנצן טָאג ּפַאשען אױף ַא שטיקל ֿפרַײען װַאלד בַײם

 טַײכל.
 די קינדער ֿפלעגן שטיֿפן און קװיטשען. צילקע מיט זײ, כָאטש זי איז שױן געווען ַאזַא גרױסע, זי ֿפלעגט לײענען

 ביכלעך און דערצײלן דָאס ֿפַאר די קינדער.
 די מומע ניכע הָאט ֿפון דעם געליטן: „דָאס קינד“ װַאקסט צװישן ֿפרעמדע, אין אײנזַאמקײט.

 ֿפלעגט איסר שטענדיק ענטֿפערן:
  — מען דַארף זי ַארױסשיקן קײן גרָאדנע. זָאל זי דָארטן לערנען, די לוריעס װעלן אױף איר ַאכטונג געבן.

 ֿפון די דָאזיקע װערטער ֿפלעגט ניכע נָאך מער לַײדן. זי הָאט זיך נישט געװָאלט שײדן מיט צילקען.
 סוף־ּכל־סוף איז דָאך בַאשלָאסן געװָארן צילקען ַאװעקצושיקן אין שטָאט ַארַײן. איסר הָאט געװַארט ביז צום סוף

 זומער.
 צילקע הָאט עס שױן געװּוסט, זי הָאט זיך געגרײט אין װעג ַארַײן און הָאט זיך ַא ביסל געשרָאקן…

  — װעסט ֿפָארן אין שטָאט ַארַײן… — ֿפלעגט דער טַאטע ָאֿפט איבעררַײסן זַײן שװַײגן.
  — װעסט װערן ַא ֿפרַײלין. ַא געבילדעטע ֿפרַײלין, — ֿפלעגט צוגעבן מיט טרײסט און מיט קלעמעניש די מומע ניכע.
 צילקע ֿפלעגט ֿפון די ַאלע װערטער זיך אַײנצִיען, דער קָאּפ אירער ֿפלעגט זיך ַארָאּפלָאזן און זי ֿפלעגט דַאן אױסזען

 װי ַא בלימל, װָאס איז צו שטַארק דורכגעברענט געװָארן ֿפון דער זון און עס ֿפַארבײגט שױן דָאס קעּפל.
 דערנָאך הָאט מען צילקען ַאװעקגעֿפירט קײן גרָאדנע. די לוריעס הָאבן זי צוגענומען צו זיך.

  — זי װעט דָא װערן ַא מענטש! — ַאזױ הָאבן זײ געטרײסט דעם שװַײגנדיקן איסר, בעת ער הָאט זיך שטיל
 געקלָאגט, ַאז אין װַאלד װעט ָאן איר זַײן אומעטיק.
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 און צילקע הָאט גענומען בענקען. יעדע רגע ֿפלעגט איר ֿפַאר די אױגן קומען די מומע ניכע מיט ֿפַארװײנטע אױגן.
  — מַײן טַײבעלע, אױף װעמען לָאזסטו מיך דָא, אױף דער ֿפינצטערניש? — דָאס זענען געװען די װערטער, מיט

 װעלכע די מומע ניכע הָאט זיך מיט צילקען געזעגנט ֿפַאר איר ַאװעקֿפָארן.
 צילקע הָאט געזען, װי די מומע איז נָאכגעגַאנגען נָאך דער ֿפור און ּכסדר געװישט די אױגן, דעם לעצטן קוק הָאט זי

 דַאן געטָאן אױף דער מומען, בעת יענע הָאט זיך ָאנגעשּפַארט לעם ַא בױם און געכליּפעט און ַארום זענען
 געשטַאנען ַא סך, ַא סך בײמער, ַאלע שװַײגנדיקע; אומעטיק און יום־טוֿבדיק הָאבן אױסגעזען די בײמער. אױף
 עטלעכע ֿפון זײ הָאבן זיך זילבערנע ּפַאסן זון ַארומגעװיקלט, ַאזעלכע ליכטיקע און דָאך טרױעריקע שטרַאלן.

 זיי הָאבן געֿפלעקט די גרינע צװַײגן, די עלנטע שָאטנס ֿפון װַאלד.
 מיט איר איז געזעסן דער טַאטע און הָאט, װי ַאלע מָאל, געשװיגן.

 צילקע הָאט דַאן נָאך ַא מָאל אױסגעדרײט דעם קָאּפ; הָאט זי שױן דער מומען נישט געזען, נָאר ַא שטיק דַאך ֿפון
 זײער הױז הָאט ַארױסגעקוקט דורך די בײמער און דָאס איז אױך בַאלד ֿפַארשװּונדן געװָארן.

 עס הָאבן גענומען שװעבן נַײע אומבַאקַאנטע לַאנדשַאֿפטן. דער שָאסײ מיט װַײסע שטײנער, מיט ציֿפער… און דָא
 און דָארט הָאבן זיך געזען אײנזַאמע בײמער אױף די שטיקער ֿפעלדער און צילקען הָאט יעדער אײנזַאמער בױם

 דערמָאנט איר טַאטן דעם שװַײגנדיקן.
 די ֿפור איז געֿפָארן לַאנגזַאם, נָאר בַארג־ַארָאּפ ֿפון שָאסײ, ֿפלעגט זיך דָאס ֿפערדל ֿפונַאנדעריָאגן און אין ַאזעלכע
 רגעס הָאט זיך צילקען געװָאלט ָאנכַאּפן דעם טַאטן ֿפַארן ָארעם און אים בעטן, ער זָאל ֿפָארן צוריק אין װַאלד, צו

 דער מומען…
 זי הָאט שטַארק רחמנות געהַאט אױף דער מומען. װי װעט זי טַאקע אױסקומען ָאן צילקען? אײנע ַאלײן איז זי דָארט

 ֿפַארבליבן.
 זײ זענען ַא סך דערֿפלעך ֿפַארבַײגעֿפָארן. ַא סך הַײזלעך הָאט צילקע געזען אין װעג, נָאר ָאט זעט זי, ַאז ֿפון װַײטן
 קוקן ַארױס שּפיצן ֿפון גרױסע קױמענס, שּפיצן ֿפון קלױסטערס און װָאס נענטער זי ֿפָארט צו, ַאלץ מער דעכער זעט

 זי.
  — דָאס איז די שטָאט? — ֿפרעגט זי בַײם טַאטן.

  — יָא! — ענטֿפערט דער װַאלד־משרת איסר, ּפונקט װי ער װָאלט זיך איצטער דערמָאנט מיט װעמען און צו װָאס
 ער ֿפָארט דָא. ער הײבט שװַײגנדיק אױף די הַאנט און גלעט צילקען. ּפלוצלינג דערשּפירט ער, ַאז די ֿפינגער, ַאז

 זַײנע ֿפינגער בַאנעצן זיך…
 צילקע הָאט געװײנט, ֿפַאר װָאס? ער הָאט יָא ֿפַארשטַאנען און נישט ֿפַארשטַאנען, נָאר אונטער זַײן מַאנטל הָאט

 עּפעס ַאזױ שטַארק גענומען דריקן. עס הָאט זיך אים אױך געװָאלט װײנען.
 נָאר צילקע איז בַאלד שטיל געװָארן, די טרערן זענען גלַײך ֿפַארשװּונדן געװָארן. זי הָאט זיך דערֿפילט, װי ַא

 געֿפַאנגענער װעװריק, און דָאס חיהלע, בעת מען כַאּפט עס אין שטַײגל ַארַײן, װײנט עס נישט, נָאר ס׳איז בײז און
 אומעטיק. צילקע איז אױך ַאזױ געֿפַאנגען.

 שּפעטער, אין שטָאט, הָאט צילקע גענומען מורא הָאבן, ציטערן ֿפַאר יעדער זַאך. ּפונקט, װי מען װָאלט געברַאכט ַא
 סערנע ֿפון װַאלד און זי שּפרינגט אױף בַײ יעדן צו הױכן קלַאּפ, ָאדער ֿפַײף.

 זי הָאט מורא געהַאט צו שּפרינגען אױף דער גלַאטער ֿפרָאטירטער ּפָאדלָאגע בַײ די לוריעס. זי הָאט מורא צו עסן
 ֿפון די ּכלים. ַאלץ הָאט דָא ַאזױ געלױכטן און געשַײנט. אױף יעדן טריט — ליכט און גלַאנץ, בילדער און טעּפעכער.

 מען איז צו איר געװען זײער גוט. די לוריעס זענען גוטהַארציק און דערצו איז נָאך צילקע ַא יתומה.
 און ֿפַאר ֿפרעמדע ֿפלעגט מען איר טַאקע ַאזױ ָאנרוֿפן:

  — ַא יתומה ֿפון װַאלד…
  — ַא שײן מײדל, — ֿפלעגט עמעצער זָאגן.

  — נָאך גָאר ַא קָאזקעלע, — ֿפלעגט דער ַאלטער לוריע צוגעבן.
 ער הָאט ליב געהַאט צו שּפַאסן.
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 און די יתומה ֿפון װַאלד, דָאס קָאזקעלע, הָאט לַאנג ֿפַאר ַאלץ מורא געהַאט, זי הָאט שטענדיק זיך בַאהַאלטן, הָאט
 געװָאלט זַײן אין שָאטן און די לוריעס הָאבן געװָאלט ֿפַארקערט: מענטשן זָאלן זען ווָאס ֿפַאר ַא גוטע זײ זענען, זײ

 ֿפלעגן איר מיטנעמען אין געסט, ֿפלעגן זי ֿפירן אומעטום.
  אײן מָאל הָאט זי דערהערט ַא גװַאלדיקן ֿפַײף. זי הָאט זיך ַאזױ דערשרָאקן דעמלט, זי הָאט געװָאלט נעמען לױֿפן.
  — קָאזקעלע, דָאס ֿפַײֿפט דָאך די בַאן, דער לָאקָאמָאטיװ. ֿפון בַאן הָאט שױן צילקע ַא סך מָאל געהערט, נָאר זי

 הָאט עס נָאך קײן מָאל נישט געזען. דַאן װען זי הָאט דערהערט דעם ֿפַײף, איז זי געװען מיט די לוריעס בַײ זײערע
 קרוֿבים, אױך ַאזעלכע רַײכע און חשוֿבע. געלעבט הָאבן די קרוֿבים נישט װַײט ֿפון װָאקזַאל און די צוגן הָאבן ּכסדר
 גערױשט און געֿפַײֿפט. מען הָאט צילקען צוגעֿפירט צום ֿפענצטער און געװיזן ַא סך רױטע און טונקעלע װַאגָאנעס.
  — און יענע, די שװַארצע, װָאס שטײען און בלָאזן ֿפון זיך מיט ּפַארע, דָאס זענען די לָאקָאמָאטיװן, — הָאט מען

 איר דערקלערט.
 זי הָאט געגלָאצט אױף ַאלץ מיט מורא אין די אױגן און געװָאלט הָאט זי זיך בַאהַאלטן, נָאר זי הָאט דָאך געזען, װי

 די איבעריקע קינדער מיט סַאשען זענען רוִיק, ֿפלעגט זי זיך אױך בַארוִיקן.
 נָאר אומעטיק איז זי געװען. שױן צװײ מָאל איז געקומען ֿפון װַאלד דער טַאטע, געברַאכט אירע קלײדלעך, װָאס ניכע
 הָאט ֿפַארריכט און אױסגעװַאשן — און יעדעס מָאל הָאט דער טַאטע איבערגעלָאזט די זעלבע ֿפרַאגע, דעם זעלבן

 ָאנזָאג:
  — װען דו װָאלטסט װיסן, װי די מומע ניכע בענקט נָאך דיר… — צילקען ֿפלעגט דַאן נעמען שװעבן דער װַאלד

 ֿפַאר די אױגן מיטן טַײכל, מיט דעם שָאסײ־װעכטערס קינדער. זי הָאט שױן עטלעכע מָאל געטרַאכט צו ַאנטלױֿפן ֿפון
 דַאנען, ַארױסלױֿפן בגנֿבה און לױֿפן, לױֿפן ביז זי װעט קומען צוריק ַאהין. נָאר זי הָאט מורא געהַאט ַאלײן ַא טריט צו

 שטעלן. דָארטן אין װַאלד איז זי ַאזַא דרײסטע געװען, — אין מיטן נַאכט ֿפלעגט זי קײן מסטיבָאװע גײן — און דָא
 ֿפַאלט ָאן אױף איר ַאזַא ּפחד.

 שװַײגנדיק איז זי געװָארן דָא בַײ די לוריעס. יענע זָאגן אױף איר, ַאז זי איז גערָאטן אין גַאנצן אין שװַײגנדיקן טַאטן.
 ַאֿפילו מיט סַאשען, מיט װעלכן זי ֿפלעגט זיך ֿפרִיער אין װַאלד ַאזױ ֿפרײלעך שּפילן, מיט סַאשען הָאט זי אױך

 געשװיגן.
 יענער איז איצט געװען שױן ַא גַאנצער מענטש, הָאט געהַאט זַײנע אײגענע װיכטיקע ענינים. ער הָאט ָאנגעקליבן ַא

 גרױסע קָאלעקציע מַארקעס און גַאנצע טעג זײ געקלעּפט און איבערגעקלעּפט אין מַארקע־ַאלבָאם. אױסער דעם
 ֿפלעגן צו אים קומען זַײנע חֿברים, אױך ַאזעלכע גימנַאזיסטן, מיט װעלכע ער ֿפלעגט שטיֿפן און נָאכמַאכן די לערער.

 צילקען הָאט ער נישט ֿפַארגעסן, נָאר ער הָאט זי איצט נישט געקָאנט צובינדן צו זיך. ַא מָאל, ַאז דער שטיֿפער
 ֿפלעגט זַײן גוט געשטימט, ֿפלעגט ער זיך נעמען רײצן מיט איר. ער הָאט אונטערגעכַאּפט דָאס װָארט „קָאזקע“ ֿפון

 טַאטן און ֿפלעגט עס ֿפון מױל נישט ַארױסלָאזן:
  — נו, קָאזקע, גיב ַא לַאך!
  — גיב ַא שּפרונג, קָאזקע!

 
 און ָאט־ָאט, בַײ דער יתומה ֿפון װַאלד נעמט עּפעס שמײכלען צװישן די ליּפן, בַאלד װעט זי עֿפענען איר מַײלעכל און
 ענטֿפערן ֿפרײלעך, נָאר ֿפון די אײגלעך קוקט ַארָאּפ ַא לַײכטע בײזקײט און ֿפַארשליסט די ליּפן און ֿפַארטרַײבט דעם

 הַאלבן שמײכל.
 

 בַײ ַאלעמען איז געבליבן, ַאז זי װעט זיך אױסלַײטערן, זי איז דָאך ַא „דזשיקע“, זי קומט ֿפון װַאלד. עס װעט
 געדױערן און זי װעט װערן ַא מענטש מיט ַאלע מענטשן גלַײך. מען הָאט זי ָאנגעטָאן אין ַאנדערע קלײדלעך.

 דער לערער, װָאס הָאט געלערנט מיט לוריעס קינדער, הָאט אױך מיט איר געלערנט.
 דָאך, װָאס מער מען הָאט זי געליבט בַײ די לוריעס, ַאלץ מער שװַײגנדיק איז זי געװָארן און מער שרעקעדיק. אין די

 ֿפַארנַאכטן ֿפלעגט זי זיך ֿפַארקלַײבן אין ַא װינקל, ֿפון ַאלעמען זיך אױסבַאהַאלטן און װיֿפל דו זָאלסט זי נישט רוֿפן
 — זי ֿפלעגט נישט ענטֿפערן.
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 און בַײ די לוריעס איז אומעטיק נישט געװען. עס ֿפלעגן קומען ַא סך געסט, ּכמעט יעדן טָאג, יונגע און
 דערװַאקסענע. דער קלַאװיר ֿפלעגט שּפילן און געזַאנג ֿפלעגט הילכן.

 אין ַאזעלכע שעהען איז זיך צילקע געזעסן אין איר װינקל מיט אַײנגעּפרעסטע ליּפעלעך און געטרַאכט אירס ַא לַאנגן
 אומרוִיקן געדַאנק.

 זי הָאט געטרַאכט, ַאז דָארטן אין װַאלד קַײקלען זיך די ֿפַאליעס ֿפון טַײכל איבער די שטײנער און דער װַאלד שּפרײט
 אױס זַײנע ָארעמס איבערן װַאסערל און בענטשט אים; ַאז ניכע בענקט, דער טַאטע בענקט, דער גַאנצער װַאלד מיט

 יעדן װעװריק בענקען נָאך איר, נָאך צילקען.
 און זי הָאט עּפעס אױסגעטרַאכט.

 אײן מָאל הָאבן זיך די לוריעס געכַאּפט, ַאז צילקע איז נישטָא: װּו איז זי? הָאט איבער די צימערן געקלונגען איר
 נָאמען: „צילקע!“ אױף די טרעּפ, אױֿפן הױף, אױף דער גַאס — זי איז אין ערגעץ נישט געװען. הָאט מען זי געזוכט

 אױֿפן בױדעם, אין קעלער און ַאֿפילו אין ברונעם — אין ערגעץ נישט געװען.
 מען הָאט ּפָאליציע געמָאלדן.

 צום משרת איסר אין װַאלד ַארַײן הָאט מען ַאװעקגעשיקט ַא שליח: צילקע איז נעלם געװָארן! גָאט זָאל אױסהיטן —
 אֿפשר הָאט ַאן אומגליק געטרָאֿפן.

 דער שװַײגנדיקער איסר איז געקומען קײן גרָאדנע צו די לוריעס און די גַאנצע שטָאט הָאט זיך געלָאזט זוכן, ֿפָארשן.
 װּו איז צילקע?

 און צילקע איז געװען אין ַא דָארף בַײ די ּפױערים.
 ֿפַאר נַאכט, זיצנדיק בַײ די לוריעס, װען אין די איבעריקע חדרים הָאט מען געזונגען און געשּפילט, איז צילקע זײער

 אומעטיק געװען. װָאס העכער מען הָאט דָארט געזונגען, ַאלץ גרעסער איז געװען איר בענקשַאֿפט.
 און ַאלײן נישט װיסנדיק, װָאס זי טוט, הָאט זי ֿפַארלָאזן דָאס הױז און איז ַארָאּפ אױף דער גַאס. ֿפון אײן גַאס אױף
 דער צװײטער — ביז זי איז געקומען צום ֿפעלד. זי איז געגַאנגען ַאלץ ווַײטער. ַארום הָאבן זיך ֿפעלדער געצױגן,
 גרילן הָאבן געזעגט די לוֿפט, ַא שטיק הימל איז נָאך רױט געװען, נָאר װָאס ַא רגע איז ַאלץ טונקעלער געװָארן.

 און צילקע איז געגַאנגען ֿפָארױס.
 ָאט לױֿפט ָאן ַא װינטל, דערלַאנגט ַא גלעט דעם אײנזַאמען מײדל און גײט זיך װַײטער זַײן װעג.

 דעם װינטל איז בעסער ֿפַאר צילקען, עס בַאדַארף קײן הײם נישט, עס שרעקט זיך נישט ֿפַאר קײנעם.
 און זי…

 זי איז געגַאנגען אין איר געליבטן װַאלד, צו דער מומע ניכען, צום טַאטן צום שװַײגנדיקן. זי איז גיך מיד געװָארן, און
 װען נישט די שרעק, װָאס איז איר איצט בַאֿפַאלן, װָאלט זי ֿפון מידקײט אומגעֿפַאלן. זי איז געגַאנגען ַאלץ װַײטער.

 ֿפון די עקן װעלט הָאבן זיך נָאך געזען טונקעלע װעלדער. װּו איז ָאבער איר װַאלד? עס איז שױן נַאכט, ַארום און
 ַארום ליגט שױן די ֿפינצטערניש. װַײט־װַײט אין דער ֿפינצטערניש ֿפַײֿפט דער צוג, װי ַא ווילדע חיה — צילקע
 ציטערט אױף און נעמט לױֿפן ַא דערשרָאקענע, ַאן עלנטע. זי װָאלט שױן װעלן גײן צוריק, נָאר אומעטום איז

 ֿפינצטער.
 זי זעט קײנעם נישט, נָאר זי הערט ַא װַײטן רױש. דָאס איז דער צוג ערגעץ אין דער ֿפינצטערניש ַאנטלָאֿפן מיט ַא

 ברײטן שרעקעדיקן „הו־הו“.
 דערנָאך רַײסט זיך דער רױש ָאּפ און עס בלַײבט ַא גרױסע שטילקײט, ַאן אײנזַאמקײט ֿפַאר דער גַאנצער װעלט.

 אונטער די ֿפיס שַארט זיך ַא טרוקן בלַאט און דָאס שרעקט.
 עטלעכע הָאר ֿפון צילקעס קָאּפ ֿפַאלן ַארָאּפ אױף איר ּפנים…

 און דָאס דערשרעקט אױך. זי ציטערט ֿפון ַאלץ אױף.
 דערנָאך… דערנָאך — געדענקט זי ביז הַײנטיקן טָאג נישט װָאס עס איז ֿפָארגעקומען. זי הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט

 אין ַא דָארף, ַא ּפױערטע איז געזעסן נעבן איר און דערנָאך זענען ַא סך ּפױערים געקומען און יעדערער הָאט עּפעס
 געֿפרעגט, נָאר צילקע הָאט נישט געענטֿפערט. אױף ַא לַאנגער צַײט איז בַײ איר דָאס לשון ָאּפגענומען געװָארן.
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 װער װײס װָאס מיט איר װָאלט געװען, נָאר אינעם דָאזיקן דָארף הָאט ֿפַארבלָאנדזשעט ַא גרָאדנער יִיד און װען ער
 הָאט דערזען דָאס יִידישע מײדל, הָאט ער זיך דערמָאנט די געשיכטע ַאז ֿפון די לוריעס איז ַארױסגעגַאנגען ַא

 יתומה, ַא װַאלד־מײדל, און איז ֿפַארשװּונדן געװָארן. ער הָאט עס געגעבן צו װיסן אין שטָאט.
 מען הָאט צילקען ֿפון דָארטן צוגענומען און געברַאכט אין װַאלד. קומענדיק אין װַאלד איז זי ַארױֿפגעֿפַאלן דער מומע

 ניכען אױֿפן הַאלדז, הָאט זיך ֿפונַאנדערגעװײנט און הָאט צוריק רעדן גענומען.
 די ּפױערים, װָאס הָאבן געַארבעט אין װַאלד הָאבן דַאן געזָאגט צו איסרן, ער זָאל זי מער אין שטָאט נישט שיקן,
 װַײל דָאס קָאן זיך ענדיקן זײער שלעכט: דָאס קינד איז צו ֿפיל צונױֿפגעבונדן מיטן װַאלד, ַאזַא בײמעלע קָאן מען

 נישט איבערֿפלַאנצן.
 ביסלעכװַײז איז צילקע געקומען צו זיך און גענומען זיך שּפילן, לױֿפן און בלָאנדזשען איבערן װַאלד.

 אין שטָאט הָאט מען זי געלערנט ַא ביסל לײענען און חשבונען, הָאט זי איצט געהַאט ַאן ַארבעט: איבערצײלן די
 בײמער ֿפון װַאלד.

 ֿפלעגט זי ַאזױ ָאנהײבן צײלן: אײנס, צװײ, דרַײ, ֿפיר און שױן בַײ צװַאנציקער ֿפלעגט זי זיך ֿפַארּפלָאנטערן און מוזן
 אױֿפהערן. ַאלע סָאסנעס ֿפלעגן זיך צונױֿפגיסן, װי ַא גרױסע גָאלדענע װַאנט און ֿפון צילקעס קַאּפריז איז גָארנישט

 געװָארן.
 זי הָאט גיך אױֿפגעלעבט, נָאר דער זומער איז שױן געגַאנגען צום סוף.

 עס איז נָאך געװען ַא לַאנגער װַארעמער הערבסט.
 דערנָאך איז קַאלט געװָארן. די מומע ניכע הָאט צוגעמַאכט די טיר און געהײצט אין אױװן. בַײ נַאכט הָאט דער װַאלד

 געיָאמערט מיט טױזנטער קולות. צילקע הָאט ליב געהַאט די דָאזיקע נעכט ֿפון לַאנגן שװַײגן און ֿפינצטערניש. זי
 הָאט עס ליב געהַאט און דערבַײ הָאט זי זיך געשרָאקן. די מומע ניכע ֿפלעגט איר דערצײלן אין ַאזעלכע נעכט

 מעׂשיות ֿפון חומש…
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