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Chapter 2: Winter in the Forest 

 

 

 

 

Tsilke stayed in the forest from then on. Her father hired a private tutor and kept a close                  

eye on her, making sure she didn’t spend too much time running around with the road                

watchman’s children. 

The road watchman, Ivan, with his large blond beard, regularly visited that large             

cabin next to the narrow steam in the woods, to talk with old Nikhe and Iser. When                 

Tsilke had come back from Grodno, and everyone was trying to understand why she’d              

run away, Ivan shared his interpretation: 

“It’s the forest that called her; a little squirrel the likes of your daughter could               

never last in the big city. She was stricken with homesickness and it would have killed                

her in the end. Yes, indeed; the trees and the stream have gotten deep into her soul.” 

At that moment Tsilke passed by, and he asked her: 

“Tsilke, do you want to come with me to the city? To see all the bright lights and                  

the bustle . . .” 

Tsilke turned pale and, agitated, she ran off into the trees. 

Her father reprimanded Ivan for having mentioned the city. 

Tsilke grew like a young sapling. She was studious, but forgot her lessons almost              

as soon as she learned them. 

Nevertheless, something of the tutor’s stories stayed with her; and often,           

wandering in the woods, she would come to a standstill, open her eyes wide, and think . .                  

. 

About the large forest. 

About all people. 

About death . . . 

But her thoughts never found a response. The forest stood before her: a thousand              

mute trees gazing blindly down at Tsilke, the barefoot girl, whose shoulders had grown              

more shapely over the summer. 

In such moments Tsilke would grow tired of her own silence, and that of the               

forest. She would open her mouth and begin to shout, to sing into the trees. She heard                 
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the echo of her own voice and, not wanting to be overshadowed, cried ever louder and                

faster. The beginning of a long, amusing forest game. 

A girl, who’d grown up alone among the trees, playing with her own echo; and the                

echo, which lived alone on the treetops and in the empty shadows under the canopy,               

playing along. The game was encroached upon by the squeaking of a startled squirrel              

and the cries of an unfamiliar bird. 

The forest lived and remained silent. Tsilke lived and sang, and—like everything            

that lives under the sun—sometimes she experienced sadness. 

After all, the sky sometimes became gray and gloomy. A lone crow would sit and               

brood on a telegraph pole by the roadside, and all the trees in the forest seemed to                 

stretch out, longer than they really were, and mourn and mourn. 

So why shouldn’t the young Tsilke mourn too? She whose mother had died too              

young for her to remember, and whose father was so silent. 

On days like these Tsilke ran to Mistebove, or to the farm in Prudne, to spend                

time in the company of others. She would return with a head full of new songs, songs                 

which would crystallize there amid the green shadows. 

During those wordless nights. 

Spring and summer passed so quickly, but then came autumn when the doors             

would be closed and only three people would remain in the great silent forest: Iser,               

Nikhe and Tsilke . . . 

All around, a bitter wind blew, howling, frightening, like an angry wolf. Everyone             

would fall silent. The adults would naturally think back to the past, to bittersweet              

memories. But little Tsilke, what had she to dwell on? What did the autumn breeze have                

to offer her? She had nothing to reminisce about. And what did she have to look forward                 

to? Did she have something to believe in, someone to wait for?  

Perhaps she should look forward to the coming summer when she would once             

again be able to run around barefoot and half naked, to jump into the shallow stream                

and kick her feet, spraying the silvery chill into the shadows of the pines. 

“Aunt Nikhe, why is it not always summer? Where have all the songbirds gone?              

Why has the stream become so sad?” 

She would bombard her aunt with questions such as these during the autumn             

days.  

And when too much sadness and boredom had accumulated inside the warm            

cabin, Iser would head to the city to settle some business with the Luries while Aunt                

Nikhe stayed behind to darn socks. 

Later on they were joined by the tutor. 

Her tutor was a boy with long hair, who spoke only of Petersburg and the               

prospect of going to university. Tsilke did not understand him. But he had no one to                

confide in, and so he would pour his heart out to her. 
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“When I become a student . . .” he said to her once. 

“What then?” 

“I’ll take you with me to Petersburg and make somebody out of you.” 

“And am I not already somebody?” Tsilke asked. 

“No, you’re a wild little goat!” The tutor said. 

Tsilke was delighted with this answer and began to laugh and bleat and jump              

about like a goat. 

Nikhe stood up, sock in hand, and scolded her: 

“Tsilke, have you no shame carrying on like that in front of the tutor?” 

Tsilke hated to be scolded; in such moments she felt as though she had sinned               

terribly, and so, without a word, she would hide away in a corner. She would glance                

around the large warm room with the frightened, angry eyes of a captured animal. 

When she’d had enough of it all she would sneak out, wrapped in Nikhe’s shawl,               

and head to the home of Ivan, the road watchman, where there were three little Gentile                

children, two boys and a girl, with three heads of white hair. The walls of Ivan’s house                 

were adorned with icons and holy pictures, and there was always a smell of cabbage and                

other sour odors. 

Tsilke would play with those three children for hours. Everyone was fond of             

Tsilke at the road watchman’s house. 

The watchman’s wife cooked a large pot of potatoes, and Tsilke sat alongside the              

children at the table clutching large wooden spoons, eating with healthy appetites.  

Suddenly the door opened, and her father poked his head inside. 

With fear in her eyes Tsilke paused, the spoonful of potato in her hand hanging               

motionless in the air, as though frozen in place. 

Her father wordlessly took her by the hand and led her home. He did not speak                

but Tsilke sensed his anger. Once again she found herself sitting in the corner, listening               

to the howling wind, her eyes smouldering like a pair of angry fires. 

Her father remained silent. 

Aunt Nikhe sat quietly darning a sock. Her lips mumbling something, she was             

speaking to God, with God. 

The tutor sat deeply engrossed in his books; he taught himself more than he              

taught Tsilke. 

Later the first frost came, and the first snows began to fall. A gunshot rang out                

around the forest: the noblemen were on a hunt. 

Sometimes huntsmen would show up at the house where they would warm            

themselves over a glass of tea. 

They were tall, strong men and they came with dogs and guns and animal pelts. 
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Often, they would arrive with a bloodied, dead hare slung over their shoulders.             

Tsilke’s nostrils would twitch, as though she felt a sort of kinship, a camaraderie with               

the hunters. 

Later she would discuss it with the road watchman’s children. 

“The hare was so fresh, such bright red blood, and the dogs couldn’t stop sniffing               

at it. The poor hare.” 

Tsilke stared out the window for a long time, and wondered if the hare had had a                 

sister, or a brother who missed it. 

She herself felt the loss, and clenched her young fists. 

Afterward, the white winter arrived, and each day the trees took on new strange              

shapes on account of the powdery frost that covered them. Outlandish white forms. 

Overnight, the forest had become unrecognizable to Tsilke. The trees were clad in             

white furs like a group of hikers: where were they headed? The world was frozen and                

white as far as Prudne and Mistebove, even as far off as Grodno—everywhere the world               

was frozen and white. 

Tsilke stood there lost in thought. Suddenly a mound of snow fell noisily from a               

tree and Tsilke was torn away from her daydreams. 

She ran toward the road watchman’s house. 

It was warm inside. Tsilke quickly wrapped the little white-haired children in            

their fur coats and dragged them out into the forest. They crept around, treading over               

old pine-needles and white islands of snow. 

The forest children had few words; they played with hands and with feet,             

pretending to fight, like little wolf pups. 

Suddenly, several large hunting dogs appeared, dashing straight toward the          

children. Frightened, the children fled, wailing. 

But the dogs meant no harm; they sniffed the children and ran on until they were                

out of sight. From the house, Ivan and his wife rushed out, along with some farmers                

Tsilke did not recognize. They ran toward the children and comforted them before             

turning their ire toward Tsilke, angry that she, an older, reckless girl, had dragged the               

children outside in such cold weather. 

They cursed and shouted at her. 

And so she left. 

Alone, abandoned, wrapped in her aunt’s new shawl, Tsilke felt no desire to go              

home, she did not want to see her tutor, or watch Nikhe darning socks. So she crept                 

around in the forest, kicking snow dust up into the air. Sometimes she let out a cry. 

And a frozen echo called back to her. 

“It’s not like summer,” she thought, angrily wrenching a branch from a tree. If               

the trees would let her, she’d give them all a good thrashing. Why don’t they say                

anything? 
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She wandered like this for a long time, straying quite a distance. 

Suddenly a carriage approached and she saw her father—on his way back from             

Grodno. 

“What are you doing wandering around here?” he asked, and lifted her up onto              

the carriage beside him. 

“Nothing,” she answered. 

“What do you mean, ‘nothing’?” Iser said angrily. 

Only then did it occur to him that the child was lonely. 

“Maybe now you’d like to go to Grodno? There’s life in the city, other people.” 

Tsilke shook her head, “No.” 

Hearing the word “city” frightened her, and made her feel sorry for Aunt Nikhe,              

and for the whole forest. 

How would things be here without her? If she left, a great lingering solitude              

would envelope every tree, a sorrowful wind would encircle each one. 

So thought Tsilke until the carriage came to a stop by the threshold of their home.  

The door opened, just a crack, and a cloud of warm vapour escaped as Aunt               

Nikhe peered out. 

The door closed again. 

Silent, monotonous life resumed behind that closed door. 

Smoke drifted out of the chimney lending a bluish tinge to the green and white               

branches of the pine trees. The other two cabins stood cold and abandoned. 

Winter was settling in, making itself at home. The frost—a guest with no             

intention of ever leaving. 

Perhaps out there beyond the woods in the open fields, the wind still blew, lifting               

up thin layers of snow and sprinkling it along the ditches, over the untilled plots. The                

wind playing with the innocent snow, unable to leave it alone, while here the forest was                

in deep hibernation. 

Everything slumbered in such white calm: the lathered tips of the pines, the             

narrow, copper bellies of the trees, as silent as loaded cannons. 

Colorful winter birds chased one another, singing with each swooping pass. Even            

amid the frost there was room for courtship on God’s Earth.  

A frightened hare came into sight, cocking its long ears, attentive to the sounds              

and non-sounds of the forest. It raised a snow-covered paw, relishing the frozen             

rime-ice of the woods. 

Who would assail him here in such a silent world of snow and green foliage? 

But in the distance the lost echo of a gunshot rang out. 

The hare disappeared. 

One thicket of trees had untangled its branches as though by magic; while others              

stretched up straight toward the sky, like silver torches. Others still resembled broken             
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candelabras, and a little farther . . . look! The twisted hands of giants, vanquished by the                 

frost. 

But beneath all these images, under the rigid frost, resting watchfully, lay God’s             

eye: the greenery, heralding to men of faith that spring would return, and that the               

coming season would be the best and most beautiful of all. Everyone would fall in love                

with such a spring. The pine needles winked and smiled. 

Spring would come. It would come. 

Even the frozen air carried a sudden gust, a scent redolent of summer and              

fragrant evenings. But in the meantime the forest remained silent. Somewhere in the             

distance a mound of snow fell, and the crackle echoed through the forest. 

Three snow-covered cabins, and a little farther—a stable. A cloud of smoke rose             

from one of the chimneys and under it: a mass of crows, their blackness gleaming in the                 

surrounding whiteness. They did not croak: they were looking for food. 

A long time passed and the door did not open. Then half a day later, as shards of                  

cold sunlight were enveloping a row of trees in a frozen embrace, the door opened. A                

young woman emerged wearing a fur-coat and boots with a scarf wrapped around her              

head 

It was Tsilke. 

She was off to Mistebove . . . 

In Mistebove, winters were spent plucking feathers. Tsilke was a regular guest at             

several households. All around, people sang and plucked feathers. The plucking season            

lasts from just after Sukkes until Passover. 

Every woman and every child was covered in feathers from morning to night. It              

seemed to Tsilke as though it was they who made the snow with their feathers, the snow                 

that covered the entire forest, the river, and the road. 

In Mistebove they fried goose meat and ate cracklings. The frost lingered on the              

streets, while inside the houses it was warm, there being no shortage of firewood in the                

area. 

So, the women and girls plucked. They went out to run errands in feathers, they               

paid visits in feathers.  

Alongside the snow, the wind blew tufts of pure downy fluff, whiter and lighter              

than the snow itself. 

Warm vapor poured from the houses and the chimneys sent blue zig-zags up             

toward the sky. 

Life was peaceful and warm in Mistebove. 

Tsilke would go there to escape from the lonely forest where she spent entire days               

alone with Aunt Nikhe, who grumbled like an old crow only to fall into protracted               

silences.  

Long days went by without either of them uttering a single word. 
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Young Tsilke resented her old aunt because she was old and grumpy. 

Old Nikhe resented Tsilke because she was young and wild. 

And this silence drove Tsilke to pull on a pair of large boots and wrap herself up                 

in a fur coat and headscarf. 

She fled to Mistebove. 

She would sit there all day in the house of Barash the starosta, who was known                

for giving passports to anyone who wanted one.  

Barash had a young son, Froyke, who wore shiny boots and was always singing              

and making jokes. 

Tsilke would spend days on end there with Froyke’s sister, plucking feathers and             

singing strange songs: 

“What do they say? 

What do they say? 

Women like it when you pay . . .” 

 

She sang without understanding the words, but it was so nice to have warmth and               

company. 

They baked potatoes and ate them with delight. 

The men went to the synagogue in the evenings, leaving the women behind. They              

lit the fire and sang until they grew tired. The sack of feathers seemed to never get any                  

smaller, but no one was bothered by it. At the Barash’s place there was also a                

grandfather, or a great-grandfather, Tsilke wasn’t sure which. They called him           

“Nikolayevsker.” He had a broad, white beard and he rolled his R’s when he spoke. He                

couldn’t say more than a few words in a row without laughing. 

Laughter, like clapping thunder, punctuated his every sentence. 

No one understood what the old man was saying, but his company was pleasant.              

His old-age was comforting.  

It made one think: 

“Oh how long a person can live, ho ho!” 

He would sit off to one side, but the feathers, those downy flecks, did not spare                

him either, and he would become even whiter. 

“Grandad is completely white!” the children would laugh. 

“He’ll dream about down quilts.” 

“A hundred years ago, he wasn’t so old.” 

“Not everyone lives to be as old as him,” one of the old women would say,                

bringing the joking to an end. 

Tsilke often spent the night there and the girls, Froyke’s sisters, would tell             

strange stories: stories of love, romance and jealousy. 
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Tsilke understood very little of what they said, but did not like to ask questions.               

She preferred to grasp everything with her own reason; she had to get there by herself. 

Barash had a horse and sled. One time Froyke prepared the sled and they set off                

over the snow, shouting aloud, like the little Gentile children from the village. 

Somehow Froyke managed to pack the sled with girls, while he, the lone             

male—young and joyful—would hold the reins and drive the horse. 

Tsilke noticed something strange: Froyke would often neglect the reins, turning           

his attention to one of the girls nestled up next to him in the sled, and start to kiss her.                    

The other girls acted as if nothing was amis. Tsilke turned away, angry at Froyke and the                 

girl he was kissing, while at the same time her blood boiled with an incomprehensible               

agitation. 

She wanted to go home and asked Froyke to turn around and bring her back to                

the forest. 

Froyke obeyed. He brought her home. 

As she crawled out of the sled her legs felt unwieldy and a desultory anger rose                

inside her. 

The sled was already on its way back to Mistebove and she heard the echo of its                 

clamor lingering long after it was gone. 

Hahaha! The forest laughed along. 

And she stood there, staring at the three snow-topped cabins, only one of which              

was insulated and warm. 

She stood and listened to the silence of the forest. 

Slowly, she emerged from her reverie, and remembered Mistebove, the feathers,           

and the girls that Froyke kissed; it all seemed so far off, so distant. 

Suddenly her aunt Nikhe was standing in front of her. 

“Why don’t you go inside. I heard that you’d come back. Go on in.” 

It took Tsilke a moment to understand what Nikhe had said, and she strode              

inside. 

Just as though she really were alienated from people, from everyone and the             

whole world. 

Once indoors, Tsilke’s aunt had plenty to reproach her. 

“Why did you have to bring so many feathers home with you? Everything you              

touch is covered in feathers.” 

“Don’t be angry,” Tsilke pleaded. 

And remembering that the child was a poor orphan, Nikhe suddenly felt            

kindhearted pity for her. 

“Whatever my Tsilke wants.” 

But Tsilke did not ask for anything. She went to bed in silence and the house                

became so quiet and lonely. 
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She dreamed of Mistebove, and Froyke kissing girls; she dreamed of many small             

white geese flying—the higher they flew the more downy feathers they scattered over the              

earth, over the trees and all the houses. 

When would the long, endless whiteness of the world come to an end? 

She opened her eyes at dawn. It was dark inside and her aunt Nikhe was already                

reciting psalms, the melody of her voice feeding into the sorrowful atmosphere. 

Tsilke impulsively dove back under her quilt and was asleep again in the blink of               

an eye. 

When she awoke for the second time, it was already bright and the forest outside               

stood by like a frozen orchestra, waiting for the conductor to give the signal with his                

baton.  

In the meantime the frost breathed without breath and each snowflake pressed            

itself more snugly against its neighbor, gazing with its microscopic diamond eye at the              

other snowflakes . . .  

And at the uncovered green pine needles. 

For now there was not a sound, not a rustle. 

The half covered pine branches resembled enormous eagle wings. So many eagle            

wings piled one on top of the other, and sticking out from underneath all those               

wings—little silver talons. 

A flock of crows flew by, low to the ground, their wings emitting a faint song, like                 

delicate strings strumming transparent notes. 

The silence remained mute for its own sake, the whiteness was white for no one               

but itself. 

The three houses were decked in white, but one of them had a little path leading                

to it, and a few dark spots on the frozen window panes. 

It was warm inside. 

The surrounding forest sensed the presence of a warm house, which seemed to             

draw the frozen branches towards the heat. The snow did not feel secure here: every               

warm breath posed a threat to its luster. 

Tsilke lay in bed all day under the soft quilt while her aunt danced around her                

like a kind-hearted mother. 

A pot boiled on the stove and some chickens and a rooster strutted around the               

room, having been brought inside so as not to freeze. 

“Such a frosty day,” said Aunt Nikhe. “Your poor father; he’s freezing somewhere             

out there in the woods.” 

Tsilke grew pensive. 

Her father . . . 

For as long as she could remember he had never talked to her the way Aunt Nikhe                 

did, or the way anyone talked to her. 
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He always approached her mutely, caressing her in silence, uttering only a few             

silent words. 

He was as quiet as the frost. 

Tsilke trained her ears toward the trees, hoping to catch a sound, a rustle . . . But                  

no—only the crackling of the firewood. 

She lay in bed, gazing into the flames of the stove. 

Suddenly she heard a faint noise from outside. Sleds passing, lumber being            

transported out of the forest. The sleds sliced through the frozen snow with the sound of                

blades clashing against one another. 

And then all was quiet again . . . The sleds came to a halt. Several farmers with                  

frosted moustaches had come to pay Iser a visit. 

To warm themselves up. 

To have a smoke. 

They talked about the frost and clapped their hands together, stamped their feet. 

“Some people have been found frozen to death,” said one. 

“There’ve never been frosts like this!” 

Tsilke lay under her quilt and observed the farmers. 

The farmers saw her and smiled. 

“That’s the life, eh? Lying there like an empress, all snug under her covers.” 

“Old Nikhe, why don’t you roast up a nice pigeon for that empress of yours?” 

“It’s a groom she needs.” 

Tsilke was embarrassed and hid herself completely under the quilt, where she            

had no idea what the farmers were talking about, or whether they had left or not. 

She thought about the words: “It’s a groom she needs.” 

And she remembered that in Mistebove, where they plucked feathers, all the girls             

talked about fiancés and kissing . . .  

Her head emerged suddenly out from under the covers. The farmers had gone.             

Her aunt was sitting in the corner, mending socks. 

Tsilke let out a laugh, and began shouting: 

“Aunt Nikhe, when are you going to bring me a groom? I want a fiancé, all the                 

other girls have fiancés.” 

Aunt Nikhe came over, still holding the sock, and said kindly: 

“It will happen, God willing, There’ll be a fiancé for you yet, my child. A Jewish                

daughter will not be left wanting; you’ll have a husband, you’ll have children.” 

Tsilke laughed aloud: she was practically a child herself, and she would have             

children of her own? Some stranger would come along and become her husband? 

No, she didn’t want that. 

She didn’t want a stranger for a husband. 

 

10 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (February 2021) 

Aunt Nikhe regarded her with curiosity. How quickly Tsilke was growing           

up—already a young woman. 

How long ago was it that she played with the road watchman’s children— grown              

themselves now; one of the sons has already gone to serve in the army. 

And how long ago was it that Tsilke ran away from Grodno and got lost, causing                

such a fuss throughout the whole province. 

The old woman remembered that Sasha had visited the previous summer, old            

Lurie’s eldest son, and that he had spent hours on end with Tsilke. 

In the thick tangle of the woods.  

A boy with a girl together in the forest. 

She remembered and looked at Tsilke. The latter slid a bare leg out from under               

the quilt and began petulantly striking the covers. 

“I don’t want a groom, I don’t. I want to marry Sasha. He’s very good to me.                 

During the summer he said that if I want, he’ll marry me.” 

“That’s how it is, is it?” Said Nikhe, shaking her head. 

“Yes, yes, Aunt Nikhe.” 

“My dear child! In winter one forgets the promises made in summer. Words are              

like the birds: they fly away.” 

“No, no, no,” Tsilke kicked her leg and resumed punching the quilt. “It has to be                

Sasha; he tells such lovely stories about foreign lands. He’s so kind . . .” 

And she sprang from the bed, ran toward the cupboard and took out a packet of                

letters which she brought back with her to the bed. 

“Listen to what he wrote.” 

Aunt Nikhe lent her full attention. 

Tsilke read:  

“Tsilke, it’s so boring now in Grodno, but I work all day. It occurred to me to                 

write something, a short story about you in the forest. You cheered me up so much last                 

summer that I don’t know if I will ever be able to forget you. Thank you again for the                   

kiss you gave me by the twin pines—” 

“What! You kissed him?” 

“Yes, and he kissed me back . . . There’s no need to be so shocked, all boys and                   

girls kiss.” 

“How do you know that?” 

“I’ve seen it in Mistebove.” 

And as if to tease her aunt, Tsilke hid once again under the covers. To dream and                 

to think.  

All alone in the forest, in the frosty woods where it seemed as though the trees                

would be frozen forever.  

The forest consumed days, white-calm days. 
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Often, when the forest was especially still, Tsilke liked to imagine she could hear              

the whole wide world in that stillness, and in those moments the world seemed even               

larger to Tsilke, a whole lot bigger. 

She often felt curious. She wondered how people lived out there in the big cities,               

but she did not yearn to be elsewhere. 

Yet, the kind of events easily forgotten by others were for Tsilke things to              

remember for a long time. 

Tsilke was also greatly influenced by the story books she read. She lived with her               

fantasies, not sharing them with anyone. After all, Aunt Nikhe had her own world too;               

she spoke only of Rachel and Leah, about the pious forefathers. 

Once, on a mild winter’s day, as the snow was falling from the trees in clumps,                

scattering like salt-groats, as the inner warmth of the room melted the outer frost on the                

window panes, Tsilke looked out into the surrounding whiteness and spotted the road             

watchman walking past. 

He was on his way from Mistebove and out of boredom Tsilke ran out to him to                 

ask what news there was from the town, from the Barashes.  

“In Mistebove . . .” He answered, “There’s quite a commotion today in             

Mistebove.” 

“What’s happening?” Tsilke asked. 

“The whole town is at the graveyard, there’s shouting and cursing—some thieves            

have plundered one of the graves.” 

“What?” Tsilke asked, her curiosity piqued. 

But the watchman did not stop and Tsilke watched him walk until she saw only               

the back of his head. 

He said no more; he still thought of Tsilke as a small child, with whom adults did                 

not talk too much. 

She was lost in thought for a moment . . . 

Mistebove . . . graveyard . . . thieves . . . 

What happened there? 

She gazed through the trees. The stream was frozen. The sky peering out from              

behind the pines was still grey, yet it somehow felt as though winter were coming to an                 

end. Even the crows cawed with more energy.  

Spring was on the way, Tsilke thought, with summer close behind, and it would              

soon be time to run around barefoot again. 

She considered for a moment and leapt from the spot. 

She ran into the house and dug out her father’s boots from under the bed: the                

snow would soon thaw and she could find herself caught in a marsh. 

Her haste did not escape the attention of Aunt Nikhe. 

“Tsilke, where are you off to in such a hurry?” 
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“To Mistebove,” Tsilke answered hastily. 

“And what has you in such a hurry to get to Mistebove?” 

“Hmm? It’s nothing, just that Ivan says there’s a commotion going on . . . at the                 

graveyard . . . thieves . . .” 

Aunt Nikhe heard no more than that. Tsilke had already dressed, wrapped her             

head in a scarf, and was gone. Nikhe ran to the door and called out after her, but only                   

the old, familiar pine trees heard her cry: 

“Tsilke! Tsilke!” 

The pines did not listen: today was the day to start shedding their snow, it was                

time to shake the winter off. 

The snow would soon lie on the earth and, unnoticed, begin to make its way in                

melted currents towards the stream, and from the stream . . .  

Who knows where the long winter’s snow ends up. The winter will vanish with              

the wind. 

The green earth, the dark earth, will emerge and the old pine trees will soon               

acquire new fresh needles. 

Like scraps of life detaching themselves from the pines, red squirrels will return.             

The whole world, along with the forests, awaited that happy day. The winter had              

trampled the summer beneath its giant feet of ice, but soon enough the summer would               

free itself again. The sky already knew this secret and so it smiled. The breeze also knew,                 

and so it ran from tree to tree, breathing over the deposited snow, warming it and                

melting it. 

The animals stirred in the barn; it was getting warmer and they were eager to               

come out. The farmers hurried to lug their timber while the path was still frozen solid.                

Soon there would be no more time.  

Before long the path would be covered in mud and they would be obliged to               

return to work in the fields. 

When Tsilke arrived in Mistebove she found the village deserted. Every single            

soul was at the graveyard. 

Tsilke made her way to the cemetery. It was a small graveyard that stood on a hill.                 

The ancient trees, which provided so much shade in the summer, stood bare and alone,               

like bodies left without a tomb. 

Children, old people, and parents clambered around between the snow-topped          

gravestones.  

The shouting has stopped; the incident was being discussed.  

Tsilke found her friends, Barash’s daughters, and from them she learned what            

had happened: 

An old widow had lived in the village. She had three sons, strong,             

broad-shouldered young men whom everyone in the area was terrified of. All three of              
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them were thieves. No sooner would they finish one term in prison, then they would end                

up right back inside. The widow knew her children were sinners but she loved them and,                

reciting psalms day and night, she would beg God to forgive them. 

The sons, the three thieves, loved their mother very much. 

Because she prayed for them. 

Because she was a good mother and she loved them, even though they brought              

her nothing but pain. 

Because everybody pointed to her, saying: “Just look at the kind of children she              

raised: murderers, thugs . . .” 

They loved their mother because she was a mother. 

And now she was dead. 

The three children had been away at the time, either in prison, or on a job. 

Everyone in the area knew that gang. They kept the police busy, but they were               

agile. 

The thieves’ old mother had died. The villagers decided that the mother of such              

children should not be buried in the same place as decent upstanding people, and so               

they buried her in a spot behind the fence. There were those who pleaded her case:                

“What’s this all about? How is she to blame? She was a good pious woman.” 

But it was no use. The old woman now lay beyond the fence, with the suicides and                 

the other sinners. 

Time passed.  

When the three sons heard what had happened they rushed back to Mistebove to              

settle the score with the townsfolk. 

Fear descended upon the town. The townsfolk attempted to buy off the three             

sons, offering them money if they would leave. 

The sons went to the rabbi, and showered him with curses; they did not take any                

money—you don’t sell out your mother for money. 

All three of them said Kaddish for their mother and left the synagogue with angry               

glances. 

They caused upset any chance they could. 

People were afraid. 

Three such thieves—bandits. 

In the synagogue after the Kaddish, they would often turn to one of the              

townsfolk: 

Why had they treated her, their pious mother, with such dishonor? 

Behind the fence . . . 

Buried like a wretched creature. 

But people would respond: “It’s too late now: what’s buried is buried.” 

While others would say: 
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“If she is deserving, God will welcome her to paradise anyway.” 

But this was not enough for the three loyal sons. 

And so on the last night the three brothers set out to fulfill an unusual mission: 

They exhumed their mother’s body, dug a fresh grave in the part of the cemetery               

where Mistebove’s best and brightest were buried, and there they laid their mother to              

rest. 

It was difficult and secretive work. The thieves worked carefully; their hearts had             

never beat so loudly. 

What if they were disturbed? 

They placed lanterns beside the grave and dug and dug . . . 

The three sinners worked in silence and finished what needed to be done. 

Let the world know that a mother is a sacred thing, that mothers must be               

respected. 

Hearing this story left Tsilke feeling quite bewildered. 

Thieves, at night, in the graveyard . . . 

She walked around among the people, treading down the snow in her large boots,              

but she did not hear what people said to her. 

She had only one thought: her mother, too, lay buried in this very             

graveyard—under which headstone, she did not know; they were all covered in snow. 

She heard another few phrases: 

The thieves had also threatened that if anyone touched their mother they would             

burn the whole village to the ground. 

“Those thieves did well for themselves. Eh, Tsilke?” 

It was Froyke Barash, shouting straight into her ear. 

He burst out laughing. 

Froyke was always laughing, and he always looked at her with such eager eyes. 

She tried to get away from him but he followed her, making fun of how she was                 

dressed, deriding her boots. 

“If you were a boy, Tsilke, instead of a girl. You’d be just the man to have a good                   

drink of schnapps with.” 

She ran away from him, angry and afraid. 

Back at home Tsilke had a lot to say about the whole event to her aunt Nikhe. 

Nikhe believed that the thieves were wrong to dig up the grave, as that which the                

earth swallows, may not be taken back by force. 

Tsilke defended the thieves 

“I’d have done the same thing,” she said, but her aunt did not respond. 

Days followed, long and tedious, wet and foggy. Spring was slowly approaching. 

The forest floor was damp from the thawing snow and the fog. The stream grew               

ever wider and deeper, until one morning it seemed as though the whole world would be                
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submerged: Such a squirt, such a narrow stream stretching out so long and wide. A               

section of the forest was flooded and the pine trees stood up to their knees in water,                 

reflecting in its turbid shine. A patch of blue sky rested on high, shrouded from time to                 

time in white clouds. The water soon reached as far as Iser’s house. 

Tsilke stood on the stoop in front of the house, watching the currents moving,              

here slowly, there quickly. On the surface of the water she could see last year’s leaves,                

pine needles, and strange clumps of dried grass. 

The air around was damp and crisp. The whole forest was refreshed. 

Tsilke cried out, perhaps for the tenth time already: 

“Aunt Nikhe, come outside! Come and look at the water!” 

 Her aunt came out for a moment and reproached her good-naturedly: 

“What? You think I’ve never seen water before?” She went back inside, returning             

to her work. 

You couldn’t tell which direction the water was coming from. It seemed as if it               

was streaming out of the ground, and Tsilke desperately longed for it not to stop, for the                 

water to never diminish, for it to rise up ever higher and higher. 

Until Tsilke and Aunt Nikhe would be forced to take refuge up in the attic. 

Later Shloyme came by from the distillery; he was on his way to the city. 

“Say hello to Sasha. Tell him to visit us in the summer; I’ll be waiting for him.” 

Shloyme smiled: 

“And is he waiting for you too?” 

The question made Tsilke sad, but soon she relaxed. Summer . . . he’d have to                

come in the summer . . . it would all be fine in summer. 

And she gazed out into the depths of the woods: 

She could see several piles of snow. In that moment all she wanted to do was grab                 

a broom and sweep away the last of the winter as quickly as possible. Quickly, quickly,                

drive away these boring days. 

The summer would have to come for Sasha. 

For all of Tsilke’s unconscious hopes. 

For her aunt, for her silent father who was still away taking care of the Luries’                

affairs. 

May the summer come quickly, for the forest. For the squirrels, For Aunt Nikhe              

who would open the windows and take the Bible in her hand . . . 

As she did every Shabbes in summertime. 

Overnight the water had stopped rising and by dawn it had already begun to              

recede. The pine trees regained their knees, the whole forest breathed easily with a cool               

breeze, as the last of the snow disappeared. 

Everything was waiting for something. Tsilke too. 
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 װינטער אין װַאלד
 
 
 
 

 ֿפון דעמָאלט ָאן איז שױן צילקע געבליבן אין װַאלד. דער ַאלטער איסר הָאט צוגענומען ֿפַאר איר ַא לערער
 און שטַארק ַאכטונג געגעבן, ַאז זי זָאל צו ֿפיל נישט ַארומלױֿפן מיט די קינדער ֿפון שָאסײ־װעכטער.

 און דער שָאסײ־װעכטער, איװַאן, מיט ַא גרױסער בלָאנדער בָארד, ֿפלעגט ָאֿפט צוקומען צום גרױסן
 הױז, װָאס איז געשטַאנען בַײם שמָאלן טַײכל אין װַאלד. ער ֿפלעגט רעדן מיט דער ַאלטער ניכען און מיט

 איסרן בעת צילקע איז צוריקגעקומען ֿפון גרָאדנע, און קײנער הָאט נישט ֿפַארשטַאנען ֿפַאר װָאס זי איז ֿפון
 דָארטן ַאנטלָאֿפן, הָאט ער, איװַאן, אױך ַארױסגעזָאגט זַײן מײנונג:

 — דער װַאלד הָאט זי גערוֿפן. ַאזַא װעװריק, װי אַײער טָאכטער, װעט זיך אין שטָאט נישט אױֿפהַאלטן.
 זי הָאט געבענקט, זי װָאלט דָארט ֿפון בענקשַאֿפט געשטָארבן... יָא, יָא... די סָאסנעס און דָאס טַײכל איז

 בַײ איר אין דער נשמה ַארַײן.
 דערבַײ איז צילקע ֿפַארבַײגעגַאנגען, הָאט ער בַײ איר ַא ֿפרעג געטָאן?

 — צילקע, דו װילסט אין שטָאט? דָארט איז ַאזױ ליכטיק, רוישיק...
 צילקע איז בלײך געװָארן און ַאנטלָאֿפן ַאן אױֿפגערעגטע אונטער די בײמער ערגעץ.

 און דער ַאלטער איסר הָאט זיך געבײזערט אױף איװַאנען, ֿפַאר װָאס ער הָאט די שטָאט דערמָאנט.
 צילקע איז געװַאקסן, װי ַא יונגע סָאסנע. זי הָאט געלערנט און ּכמעט ַאלץ ֿפַארגעסן, װָאס זי הָאט

 געלערנט...
 דָאך ֿפון די ַאלע ביכלעך־מעׂשיות און ֿפון ַאלץ, װָאס דער לערע ֿפלעגט איר דערצײלן, איז עּפעס

 געבליבן אין איר נשמה און נישט אײן מָאל ֿפלעגט טרעֿפן, ַאז בלָאנדזשענדיק אין װַאלד ֿפלעגט זי בלַײבן
 שטײן, אױֿפעֿפענען ַא ּפָאר אױגן און זיך ֿפַארטרַאכטן...

 ֿפון דער גרױסער װעלט.
 ֿפון ַאלע מענטשן.

 ֿפון טױט...
 און קײנער ֿפלעגט קײן ענטֿפער אױף די געדַאנקען נישט געבן. דער װַאלד איז געשטַאנען ַאנטקעגן די

 אױגן מיט טױזנטער שװַײגנדיקע בײמער און בלינד געקוקט אױף דעם בָארװעסן מײדעלע, אױף צילקען,
 בַײ װעמען די ַאקסלען זענען רונדער געװָארן איבערן זומער.

 ֿפלעגט צילקען אין ַאזַא רגע דערעסן איר אײגן שװַײגן און דעם װַאלדס שװַײגן. עֿפנט זי אױף איר מױל
 און נעמט שרַײען, זינגען אין װַאלד. זי הערט דעם עכָא ֿפון איר קול, װיל זי נישט, ַאז עּפעס זָאל זי

 איבערשרַײען. שרַײט זי נָאך העכער און ֿפלינקער. גײט עס ַאװעק ַא לַאנג, ַא ֿפרײלעך שּפיל אין װַאלד.
 ַא מײדל, װָאס װַאקסט דָא אײנזַאם צװישן די בײמער, שּפילט זיך מיטן װידערקול.

 און דָאס װידערקול, װָאס לעבט דָא אײנזַאם אױף די שּפיצן ֿפון די בײמער און צװישן די לײדיקע שָאטנס
 אונטער די בײמער, דָאס װידערקול שּפילט זיך מיט צילקען, אין דעם דָאזיקן שּפיל רַײסט זיך אױך ַארַײן ַא

 קװיטש ֿפון ַא צעשרָאקענעם װעװריק, ֿפון ַאן אומבַאקַאנטן ֿפױגל...
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 װַאלד לעבט און שװַײגט. צילקע לעבט און זינגט און ַא מָאל װערט זי אומעטיק, װי ַאלץ, װָאס לעבט
 אונטער דער זון.

 װערט דָאך ַא מָאל דער הימל ַאזױ גרָא ֿפַארטרױערט. זיצט דָאך אױֿפן שָאסײ, אױף די
 טעלעגרַאף־דרָאטן ַא קרָא און טרױערט, און די ַאלע בײמער ֿפון װַאלד צִיען זיך ָאֿפט אױס לענגער, װי זײ

 זענען און טרױערן, טרױערן.
 ֿפַאר װָאס זָאל זיך נישט ֿפַארטרױערן ַאזַא צילקע, װעלכע הָאט קײן מָאל נישט געזען איר

 יונג־ֿפַארשטָארבענע מַאמע און בַײ װעלכער דער טַאטע איז ַאזַא שװַײגנדיקער.
 אין ַאזעלכע טעג לױֿפט זי קיין מסטיבָאװע, ָאדער אין דעם ֿפָאלװַארק ּפרודנע, טומלט זיך ַא ביסל

 צװישן די מענטשן און קומט צוריק מיט נַײע געזַאנגען, װעלכע װעבן דָא זיך אױס אין די גרינע שָאטנס.
 אין די שװַײגנדיקע נעכט.

 ֿפרילינג און זומער ֿפלעגט זײער גיך ַאריבערלױֿפן, נָאר שּפעטער אין הערבסט, װען די טיר ֿפלעגט מען
 צומַאכן און אין גרױסן שטומען װַאלד בלַײבן בלױז די דרַײ מענטשן: איסר, ניכע און צילקע...

 און ַארום כַאּפט זיך ַארַײן ַא װינט. װי ַא בײזער װָאלף צעיָאמערט ער זיך און שרעקט. ַאלע דרַײ ֿפלעגן
 מיט ַא מָאל שװַײגנדיקער װערן. די צװײ ַאלטע הָאבן ַאװדאי אין ַאזעלכע רגעס געטרַאכט ֿפון זײער
 ֿפַארגַאנגענהײט, ֿפון אומעטיקע און געמיטלעכע טעג. ָאבער די קלײנע צילקע — ֿפון װָאס הָאט זי

 געטרַאכט? װָאס הָאט זי גענומען ֿפון דעם הערבסטװינטל? דערמָאנען זיך, הָאט זי נישט געהַאט װָאס און
 טרַאכטן ֿפון דער צוקונֿפט, גלױבן אין עּפעס, װַארטן אױף װעמען...

 אֿפשר אױף דעם נַײעם זומער, מען זָאל װידער קָאנען ַארומלױֿפן בָארװעס און הַאלב נַאקעט, שּפרינגען
 אין ֿפלַאכן טַײכל און שּפריצן מיט די ֿפיס די זילבערנע קַאלטקײט, װָאס טרָאגט זיך צװישן די שָאטנס ֿפון די

 סָאסנעס.
 — מומע, ֿפַאר װָאס איז נישט אײביק זומער? װּו זענען ַאהינגעקומען די ַאלע זינגערס ֿפון װַאלד? ֿפַאר

 װָאס איז דָאס טַײכל ַאזױ עלנט געװָארן?
 ָאט ַאזעלכע ֿפרַאגן ֿפלעגט ֿפון איר הערן די מומע ניכע אין די הערבסטטעג.

 און ַאז אין דעם װַארעמען װַאלדהױז ֿפלעגט זיך ָאנקלַײבן צו ֿפיל אומעט און לַאנגװַײליקײט, דַאן ֿפָארט
 איסר ַאװעק אין שטָאט ַארַײן „מַאכן חשבונות“ מיט די לוריעס און די מומע ניכע ֿפלעגט צירעװען זָאקן.

 שּפעטער איז אױך צוגעקומען דער לערער.
 ער הָאט געהַאט לַאנגע הָאר און הָאט נָאר גערעדט ֿפון ּפעטערבורג, ֿפון אוניװערסיטעט. צילקע הָאט

 אים נישט ֿפַארשטַאנען. נָאר יענער הָאט נישט געהַאט ֿפַאר װעמען צו רעדן, ֿפלעגט ער ֿפַאר איר ַאלץ
 אױסדערצײלן.

 — װען איך װעל זַײן ַא סטודענט, — הָאט ער ַא מָאל צו איר געזָאגט.
 — װעט װָאס זַײן?

 — װעל איך דיך צונעמען אין ּפעטערבורג און איך װעל דיך מַאכן ֿפַאר ַא מענטש.
 — און װָאס בין איך איצט? — הָאט צילקע געֿפרעגט.

 — ַא קָאזקע! — הָאט דער לערער געענטֿפערט.
 צילקען איז ֿפון דעם ענטֿפער געװָארן ֿפרײלעך און זי הָאט גענומען מעקען, װי ַא קָאזע און שּפרינגען

 און לַאכן.
 די מומע הָאט זיך ָאּפגעריסן ֿפון איר ָארט מיט דער זָאק אין הַאנט און גענומען שטרָאֿפן צילקען:

 — צילקע, דו שעמסט זיך נישט ֿפַארן לערער?
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 און צילקע הָאט ֿפַײנט געהַאט שטרָאֿפרײד, איר ֿפלעגט זיך אױסדוכטן אין ַאזעלכע מינוטן, ַאז זי הָאט
 שטַארק געזינדיקט, ֿפלעגט זי זיך ֿפַאררוקן אין ַא װינקל און שװַײגן. די ּפָאר העלע אײגעלעך ֿפלעגן

 ַארומשװעבן איבערן גרױסן װַארעמען חדר. ָאנגעשרָאקענע און בײזע, װי בַײ ַא געֿפַאנגענער חיה.
 און ַאז ַאלץ ֿפלעגט איר דערעסן, ֿפלעגט זי זיך ַארױסגנֿבענען ֿפון שטוב, אַײנװיקלען זיך אין ניכעס

 ֿפַאטשײלע און ַאװעק צום שָאסײ־װעכטער. דָארט זענען דרַײ קינדער: צװײ שקצימלעך און אײן שיקסעלע.
 ַאלע דרַײ מיט װַײסע הָאר אױף די קעּפלעך. אױף די װענט זענען געהַאנגען איקָאנעס און הײליקע בילדער

 און אין שטוב הָאט שטענדיק זיך געשּפירט ַא ריח ֿפון קרױט און נָאך עּפעס זױערקײטן.
 מיט די דָאזיקע דרַײ קינדער ֿפלעגט זיך צילקע שּפילן שעהען. בַײ דעם װעכטער אין שטוב הָאט מען זי

 זײער ליב געהַאט.
 די װעכטערקע ֿפלעגט ָאּפקָאכן ַא גרױסן טָאּפ קַארטָאֿפל און די קינדער מיט צילקען ֿפלעגן זיך

 ַארומזעצן מיט גרױסע הילצערנע לעֿפל און עסן מיט ַא געזונטן ַאּפעטיט.
 מיט ַא מָאל עֿפנט זיך די טיר און איסר רוקט ַארַײן זַײן קָאּפ.

 צילקע בלַײבט זיצן מיט דערשרָאקענע אױגן, דער לעֿפל מיט די קַארטָאֿפל בלַײבט בַײ איר אין הַאנט,
 װי ֿפַארגליװערט.

 דער טַאטע נעמט זי שװַײגנדיק ֿפַאר דער הַאנט און ֿפירט ַאװעק ַאהיים. קײן אײן װָארט רעדט ער
 נישט, נָאר צילקע ֿפילט זַײן ּכעס און װידער זיצט זי אין ַא װינקל און הערט זיך אַײן, װי דער װינט רױשט.

 אירע אײגעלעך בליצן, װי צװײ בײזע ֿפַײערלעך.
 דער טַאטע שװַײגט.

 די מומע ניכע שװַײגט און צירעװעט ַא זָאק. אירע ליּפן מורמלען עּפעס. זי רעדט צו גָאט, מיט גָאט.
 און דער לערער זיצט און גריבלט זיך אין ביכער, ער הָאט מיט זיך מער געלערנט, װי מיט צילקען.

 דערנָאך קומט דָאס ערשטע ֿפרעסטל, דער ערשטער שנײ ֿפַאלט ַארױס. אין װַאלד דערהערט זיך ַא
 שָאס: די ַארומיקע ּפריצים גײען אױף יַאגד.

 ַא מָאל ֿפלעגן ַאזעלכע יעגערס ֿפַארבלָאנדזשען צו זײ אין שטוב זיך ָאנװַארעמען און אױסטרינקען ַא
 גלעזל טײ.

 דָאס זענען געװען הױכע געזונטע מענער מיט ּפעלצלעך, מיט הינט און מיט ביקסן.
 ַא סך מָאל ֿפלעגן זײ קומען מיט ַא ֿפַארבלוטיקטן טױטן הָאז ַאריבערגעװָארֿפן איבער דער ּפלײצע.

 אירע נָאזלעכער ֿפלעגן נעמען ציטערן, ּפונקט װי זי װָאלט עּפעס ַא ֿפרַײנדשַאֿפט, ַא קרוֿבהשַאֿפט
 דערֿפילט אין די יעגערס.

 און מיט די קינדער ֿפון שָאסײ־װעכטער ֿפלעגט זי דערנָאך דָאס געשעעניש ַארומרעדן.
 — דער הָאז איז געװען ַאזַא ֿפרישער, מיט ַאזַא רױט בלוט און די הינט הָאבן אים ּכסדר בַאשמעקט, ַא

  שָאד דעם הָאז.
 ֿפלעגט זי ַארױסקוקן לַאנג ֿפון ֿפענצטער און טרַאכטן צי דער הָאז הָאט נישט געהַאט ַא שװעסטערל, צי

 ַא ברודערל, װעלכע בענקען איצט נָאך אים.
 און זי ַאלײן הָאט געבענקט און שטַײף צונױֿפגעדריקט אירע יונגע ֿפױסטעלעך.

 דערנָאך ֿפלעגן זיך ָאנהײבן די װַײסע װינטערטעג און יעדן טָאג ֿפלעגן די בײמער ַאנדערע משונהדיקע
 געשטַאלטן ֿפון ֿפרָאסטשטױב בַאקומען. מָאדנע װַײסע געשטַאלטן.

 איבער נַאכט ֿפלעגט צילקע דעם װַאלד נישט דערקענען. די בײמער הָאבן זיך ַאלע אין װַײסן
 ָאנגעּפעלצט, װי ַא װַײסע מחנה װַאנדערער: װּו קלַײבן זײ זיך ַאװעקצוגײן? דָא איז די װעלט ֿפַארֿפרױרן און
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 װַײס, ָאבער װַײט־װַײט ביז ּפרודנע, ביז מסטיבָאװע, ביז גרָאדנע — אומעטום איז דָאך די װעלט איצט
 ֿפַארֿפרױרן און װַײס.

 שטײט זי ַאזױ און טרַאכט. ּפלוצלונג ֿפַאלט ֿפון ַא בױם ַארָאּפ ַא הױֿפן װַײסקײט און צילקע כַאּפט זיך
 אױף ֿפון אירע חלומות.

 און זי נעמט לױֿפן צום שָאסײ־װעכטערס הַײזל.
 דָארט איז אינעװײניק װַארעם, זי ּפעלצט אױף גיך ָאן די װַײסהָאריקע יַאטלעך און שלעּפט זײ ַארױס אין

 װַאלד ַארַײן.
 קריכן זײ ַארום אױף די ַאלטע סכך־נָאדלען און אױף די װַײסע אינדזעלעך שנײ.

 װײניק װערטער הָאבן זײ — די װַאלדקינדער, שּפילן זײ זיך מער מיט די הענטלעך, מיט די ֿפיסלעך,
 נעמען זיך אױף צו ֿפלַײסן שלָאגן, װי יונגע װעלֿפעלעך.

 מיט ַא מָאל לױֿפן ָאן עטלעכע גרױסע יַאגדהינט. זײ לױֿפן גלַײך אױף די קינדער. די צעשרָאקענע נעמען
 ַאנטלױֿפן און יָאמערן.

 ָאבער די הינט זענען גָארנישט אױסן, זײ בַאשמעקן די קינדער און לױֿפן, ֿפַארשװינדן װַײטער. נָאר ֿפון
 שָאסײ־װעכטערס הױז איז מען שױן ַארױסגעלָאֿפן. דער װעכטער איװַאן, זַײן װַײב מיט נָאך ֿפרעמדע
 ּפױערים. זײ לױֿפן צו צו די קינדער, בַארוִיקן זײ און אױף צילקען ֿפַאלן זײ ָאן. װָאס זי, ַאזַא גרױסע און

 צעלָאזענע, הָאט ַארױסגעשלעּפט די קינדער אין ַאזַא קעלט.
 זײ זידלען צילקען און בײזערן זיך אױף איר.

 טרָאגט זי זיך שױן ָאּפ ֿפון דַאנעט.
 ַאלײן, ַא ֿפַארלָאזענע, אַײנגעװיקלט אין דער מומעס נַײעם שַאל. עס װילט זיך איר צוריק אין שטוב

 נישט ַארַײן, עס װילט זיך נישט צום לערער, צו ניכען מיט די זָאקן.
 קריכט זי ַאזױ ַארום אין װַאלד, מַאכט שנײעלעך און שרַײט ֿפון צַײט צו צַײט.

 ַא ֿפַארֿפרױרן עכָא ענטֿפערט ָאּפ. „נישט ַאזױ, װי זומער“ — טרַאכט צילקע. און ֿפַאר ּכעס רַײסט זי ָאּפ
 ַא צװַײגל ֿפון ַא בױם. װען די בײמער װָאלטן זיך לָאזן, װָאלט זי זײ גוט ָאנגעשלָאגן: ֿפַאר װָאס שװַײגן זײ

 ַאלע?
 זי בלָאנדזשעט ַאזױ לַאנג, װַײט.

 ּפלוצלונג ֿפָארט ָאן ַא ֿפור און זי דערזעט דעם טַאטן:
 „שױן געקומען ֿפון גרָאדנע“. דער טַאטע דערזעט זי און ֿפרעגט:

 — װָאס בלָאנדזשעסטו דָא? — און נעמט זי ַארױף צו זיך.
 — גָארנישט, — ענטֿפערט צילקע.

 — װָאס גָארנישט? — בײזערט זיך איסר.
 מיט ַא מָאל בַאטרַאכט ער זיך, ַאז דָאס „קינד“ לעבט דָא ַאזױ אײנזַאם.

 — װָאלטסט אֿפשר איצטער װעלן ֿפָארן קײן גרָאדנע! דָארט איז ֿפרײלעך, דָארט זענען דָא ַא סך
 מענטשן.

 צילקע שָאקלט מיטן קָאּפ: „נײן“.
 דערהערט זי „שטָאט“ — דערשרעקט זי זיך און זי בַאקומט ַאזַא רחמנות אױף דער מומע ניכען און

 אױף דעם גַאנצן װַאלד.
 װי װעט דָא ַאלץ ָאן איר זַײן? זי װעט ַאװעקֿפָארן און עּפעס ַא גרױס שטיק עלנט װעט דָא בלַײבן ַארום

 יעדן בױם, ַארום יעדן בױם װעט שװעבן דער װינט און װײנען.
 ַאזױ טרַאכט זי, צילקע, ביז די ֿפור קומט צו ֿפָארן און בלַײבט שטײן בַײם שװעל.
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 די טיר עֿפנט זיך. די מומע ניכע רוקט ַארױס דעם קָאּפ און ַא שטרָאם װַארעמע ּפַארע כַאּפט זיך
 ַארױס.

 די טיר ֿפַארמַאכט זיך.
 ַא שװַײגנדיק מָאנָאטָאן לעבן גײט אינעװײניק.

 ֿפון קױמען ציט ַא רױך און בלױט זיך צװישן די גרין־װַײסע צװַײגן ֿפון די סָאסנעס. די איבעריקע צװײ
 הַײזער שטײען אין װַאלד ֿפַארלָאזן און ֿפַארֿפרױרן.

 דער װינטער לעבט זיך אַײן אין װַאלד, בַארוִיקט זיך. דער ֿפרָאסט ֿפילט זיך זיכער, װי ער װָאלט דָא
 אױף אײביק ַארָאּפגעקומען.

 אֿפשר דָארט, הינטער די װעלדער, אױף די ֿפרַײע ֿפעלדער, ָאטעמט נָאך דער װינט און הײבט אױף
 דינע שנײשַאלן און זײמט מיט זײ ַארום די גרָאבנס, די נישט־צעַאקערטע בײטן. לָאזט ער נישט, דער

 װינט, אַײנליגן דעם אומשולדיקן שנײ און שּפילט זיך מיט אים בעת דָא אין װַאלד שלָאֿפט ַאלץ מיטן אמתן
 װינטערשלָאף.

 ַאלץ שלָאֿפט מיט ַאזַא װַײסער רוִיקײט. די ָאנגעזײֿפטע שּפיצן ֿפון די סָאסנעס, די קוּפערנע שמָאלע
 בַײכער ֿפון די בײמער שװַײגן װי ָאנגעלָאדענע הַארמַאטן.

 עטלעכע קָאלירטע װינטער־ֿפײגעלעך יָאגן זיך נָאך און זײ זינגען זיך צו יעדן ֿפלי זײערן. אױך אין
 ֿפרָאסט ליבט מען זיך אױף גָאטס װעלט.

 נָאר ָאט שּפרינגט ַארױס ֿפון ערגעץ ַא צעשרָאקענער הָאז, שטעלט ער ָאן די לַאנגע אױערן, הָארכט די
 קלַאנגען און נישט־קלַאנגען ֿפון װַאלד הײבט אױף אײן בַאשנײט ֿפיסל און בַאלעקט זיך מיט דעם

 ֿפַארגליװערטן שנײֿפרָאסט ֿפון װַאלד...
 װער װעט אים דָא בַאלײדיקן אין ַאזַא שטילער װעלט ֿפון שנײ און גרינעם סכך?

 כָאטש װַײט־װַײט הערט זיך ַא ֿפַארלױרענער עכָא ֿפון ַא שָאס.
 דער הָאז ֿפַארשװינדט.

 דער װַאלד ּפלָאנטערט ֿפַארּכישוֿפט אױס די צװַײגן, ַאנדער צִיען זיך גלַײך צום הימל, װי זילבערנע
 ֿפַאקלען. די ַאנדערע זעען אױס, װי צעברָאכענע קַאנדעלַאברעס און נָאך ַא ביסל װַײטער... גיב ַא קוק!

 צונױֿפגעקורטשעטע הענט ֿפון גיבורים, — דער ֿפרָאסט הָאט זײ בַאזיגט.
 נָאר אונטער די ַאלע בילדער, אונטערן ֿפרָאסט און גליװער רוט און קוקט ַארױס גָאטס אױג — די

 גרינקײט און זָאגט ָאן דעם גלױביקן מענטשן, ַאז עס װעט װידער זַײן ֿפרילינג, ַאז דער ֿפרילינג, װָאס װעט
 קומען װעט זַײן דער שענסטער און דער בעסטער. ַאלע מענטשן װעלן זיך ֿפַארליבן אין ַאזַא ֿפרילינג. די

 סכך־נָאדלען װינקען און שמײכלען...
 עס װעט זַײן ֿפרילינג, עס װעט זַײן.

 ַאֿפילו אין דער ֿפַארֿפרױרענער לוֿפט שװעבט ּפלוצלונג ַא שטרָאם, ַא ריח, װָאס דערמָאנט זומער און
 שמעקנדיקן ֿפַארנַאכט.

 איצטער שװַײגט נָאך דערװַײל דער װַאלד. ֿפון ערגעץ איז ַא הַײֿפל שנײ ַארָאּפגעֿפַאלן און ַאזַא שָארך
 הָאט אױך ַאן עכָא אין װַאלד.

 דרַײ ֿפַארשנײטע הַײזער שטײען דָא און ַא ביסל װַײטער — ַא שטַאל. ֿפון אײן הױז גײט ַא רױך און
 אונטער אים זענען ָאנגעֿפלױגן ַא גַאנצע מחנה קרָאען. זײער שװַארצקײט גלַאנצט אין דער ַארומיקער

 װַײסקײט. זײ שרַײען נישט, זײ זוכן עּפעס צו עסן.
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 לַאנג געדױערט און קײן טיר עֿפנט זיך נישט. שּפעטער, נָאך ַא הַאלבן טָאג, װען שטיקער קַאלטע זון
 נעמען ַארום מיט ֿפַארגליװערטע ָארעמס ַא גַאנצע רײ בײמער, שּפעטער עֿפנט זיך ּפלוצלונג ַא טיר און עס

 גײט ַארױס ֿפון דָארטן ַאן ָאנגעּפעלצטע ֿפרױ אין שטיװל, מיט ַא טוך ַארומגעװיקלט דעם קָאּפ.
 דָאס איז צילקע.

 שּפרַײזט קײן מסטיבָאװע...
 און אין מסטיבָאװע ֿפליקט מען ַא גַאנצן װינטער ֿפעדערן. צילקע הָאט דָארט עטלעכע בַאקַאנטע

 הַײזער, װּו זי קומט ַארַײן.
 און אומעטום זינגט מען און מען ֿפליקט ֿפעדערן. גלַײך נָאך סוּכות הײבט זיך דָאס ָאן, ביז ּפסח.

 ַאלע װַײבער, ַאלע קינדער זענען טָאג און נַאכט אַײנגעֿפעדערט. צילקען דַאכט זיך, ַאז זײ מַאכן דָאס
 דעם גַאנצן שנײ מיט זײערע ֿפעדערן, דעם שנײ, װָאס ֿפַארדעקט זײער גַאנצן װַאלד מיטן טַײכל, מיטן

 שָאסײ.
 מען ּפרעגלט גענדז אין מסטיבָאװע און מען עסט גריבענעס. אױֿפן גַאס שטײט לַאנג דער ֿפרָאסט און

 אין די הַײזער איז ַאזױ װַארעם, װַײל קײן הָאלץ ֿפעלט נישט אין דער בַאװַאלדיקטער געגנט.
 ֿפעדערט מען... מײדלעך און װַײבער, מען גײט ַארױס ַאזױ אין גַאס אַײנקױֿפן, מען גײט צו גַאסט

 אַײנגעֿפעדערטע.
 אין דער לוֿפטן טרָאגן זיך אין אײנעם מיטן שנײ װַײסע אומשולדיקע ּפוכעלעך, װַײסער און לַײכטער, װי

 דער שנײ ַאלײן.
 ֿפון די הַײזלעך שלָאגט ַארױס ַא װַארעמע ּפַארע און די קוימענס שיקן בלָאע זיגזַאגן צום הימל.

 רוִיק און װַארעם גײט דָאס לעבן אין מסטיבָאװע.
 צילקע קומט ַאהין. זי ַאנטלױֿפט ֿפון זײער עלנטן װַאלד. גַאנצע טעג איז זי ַאלײן מיט דער מומע ניכע.

 יענע בײזערט זיך, װי ַאן ַאלטע קרָא. דערנָאך נעמען זײ בײדע שװַײגן. טעג, לַאנגע טעג נָאך ַאנַאנד שװַײגן
 זײ, רעדן קײן װָארט נישט אױס.

 די יונגע צילקע איז אין ּכעס אױף דער ַאלטער ניכע, װַײל זי איז ַאלט און בײז.
 די ַאלטע ניכע איז אין ּכעס אױף דער יונגער צילקע, װַײל יענע איז יונג און װילד.

 און ֿפון דעם שװַײגן קומט ַארױס דָאס, װָאס צילקע ציט ַארױף אױף זיך די גרױסע שטיװל, ּפעלצט זיך
 אַײן און װיקלט זיך ַארום מיט ַא טוך.

 זי ַאנטלױֿפט קײן מסטיבָאװע.
 ַא גַאנצן טָאג זיצט זי דָארטן בַײ בַארַאשן דעם סטַארָאסטע, װעלכער גיט ַאלעמען ַארױס ּפעסער.

 דער בַארַאש הָאט ַא יונגן זון, ֿפרױקע, טרָאגט ער גלַאנציקע שטיװעלעך און שטענדיק זינגט ער און
 שטענדיק שּפַאסט ער.

 דָארטן זיצט צילקע גַאנצענע טעג מיט ֿפרױקעס שװעסטער, זי ֿפליקט אױך ֿפעדערן און זינגט דערבַײ
 מָאדנע לידלעך:

 װָאס זָאגט זי װעלט?
 װָאס זָאגט זי װעלט?

 ַאז ֿפרױען ליבן געלט...
 זי זינגט און ֿפַארשטײט ניט, װָאס זי זינגט, נָאר דָא מיט די מענטשן איז ַאזױ גוט ַאזױ װַארעם...

 מען בַאקט ָאּפ קַארטָאֿפל און מען דערקװיקט זיך מיט זײ.
 די מַאנסבילן גײען ַאװעק אין בית־המדרש. עס בלַײבן די װַײבער, ֿפַארנַאכטצַײט. מען צינדט ָאן ֿפַײער,

 מען זינגט לַאנג, לַאנג, ביז מיד װערן און דָאס זעקל מיט די ֿפעדערן װערט נישט קלענער. און עס װעט,
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 דַאכט זיך, קײן מָאל שױן קלענער נישט װערן. נָאר קײנעם ַארט נישט, קײנעם טוט עס נישט בַאנג. ֿפַארַאן
 אױך בַײ די בַארַאשעס ַא זײדע, צי ַאן עלטער־זײדע. צילקע הָאט נישט גענױ געװּוסט. גערוֿפן הָאט מען

 אים „ניקָאלַײעװסקער“, ַא ברײטע װַײסע בָארד הָאט ער געהַאט און גערעדט הָאט ער מיטן „ר“.
 ָאּפגעזָאגט צװײ װערטער און געלַאכט, געזָאגט ַא װָארט און געלַאכט.

 בעת ער ֿפלעגט לַאכן, ֿפלעגט שטענדיק אױסדוכטן, ַאז עס דונערט.
 קײנער הָאט נישט ֿפַארשטַאנען, װָאס דער ַאלטער רעדט, נָאר עס איז געװען ָאנגענעם אין זַײן

 געזעלשַאֿפט. ער הָאט מיט זַײן ַאלטקײט געטרײסט די מענטשן.
 עס הָאט זיך געטרַאכט דערבַײ:

 װי לַאנג ַא מענטש קָאן לעבן, הָא־הָא!
 ער ֿפלעגט זיצן ֿפון װַײטן אין ַא װינקל, נָאר די ֿפעדערלעך, די ּפוכיקע ּפינטעלעך הָאבן אים נישט

 אױסגעמיטן. ער ֿפלעגט נָאך װַײסער װערן.
 — דער זײדע איז שוין אין גַאנצן װַײס, — ֿפלעגן לַאכן די קינדער.

 — עס װעט זיך אים חלומען װײכע ּפערענעס.
 — מיט הונדערט יָאר צוריק איז ער געװען ייִנגער.

 — נישט ַאלע װעלן צו זַײנע יָארן דערלעבן, — דָאס ֿפלעגט זָאגן אײנע ֿפון די עלטערע ֿפרױען און די
 שּפַאסן ֿפלעגן גלַײך אױֿפהערן.

 ַא סך מָאל בלַײבט דָארט צילקע נעכטיקן און די מײדלעך, ֿפרױקעס שװעסטערס, דערצײלן מָאדנע
 מעׂשיות: ֿפון ליבע, ֿפון ֿפַארליבענישן, ֿפון אײֿפערזוכט.

 צילקע ֿפַארשטײט זײער װײניק ֿפון זײערע רײד, נָאר זי הָאט נישט ליב צו ֿפרעגן. זי מוז ַאלץ דערגײן
 מיט איר אײגענעם ׂשכל ַאלײן, ַאלײן דַארף זי ַאלץ דערגײן.

 דער בַארַאש הָאט ַאן אײגן ֿפערד מיט ַא שליטן. שּפַאנט ֿפרױקע אַײן ַא מָאל דָאס ֿפערדל און מען לָאזט
 זיך איבערן שנײ און מען שרַײט, ַאזױ װי די דָארֿפישע שקצים מיט די שיקסעס.

 עּפעס ַאזױ ֿפיל מײדלעך ּפַאקט ער ַארַײן, דער ֿפרױקע, אין שליטן און ער אײנער, ַא יונג לוסטיק בחורל
 הַאלט די לײצעס און שמַײסט דָאס ֿפערד.

 און צילקע הָאט בַאמערקט ַא מָאדנע זַאך: ַא סך מָאל לָאזט ער ָאּפ די לײצעס און כַאּפט זיך צו צו ַא
 שכנטע, װָאס טוליעט זיך אין שליטן און ער נעמט זי קושן; די איבעריקע מײדלעך מַאכן זיך נישט

 זעענדיק. זי, צילקע, ֿפַארדרײט אױך דעם קָאּפ און זי װערט עּפעס בײז אױף ֿפרױקען און אױף דעם מײדל,
 װָאס ער קושט און אין דער זעלבער צַײט נעמט בַײ איר דָאס בלוט זידן ֿפון ַאן אומֿפַארשטענדלעכער

 אױֿפרעגונג.
 זי װיל שױן גיכער ַאהײם, בעט זי ֿפרױקען, ער זָאל ַא קירעװע טָאן צו זײ אין װַאלד.

 ֿפרױקע ֿפָאלגט, ער ֿפירט זי ָאּפ ַאהײם.
 קריכט זי ַארױס ֿפון שליטן מיט ַאזעלכע שװערע ֿפיס, מיט ַא בײזקײט אױף װעמען.

 דער שליטן איז שױן ַאװעקגעֿפָארן צוריק קײן מסטיבָאװע. זי הערט נָאך לַאנג דעם עכָא ֿפון די
 געשרייען.

 כַא, כַא, כַא! דער װַאלד מיט.
 און זי שטײט און גלָאצט מיט די אױגן אױף די דרַײ ֿפַארשנײטע הַײזער, ֿפון װעלכע אײנס איז בלױז

 בַאװָארנט און ָאנגעװַארעמט.
 זי שטײט און הערט זיך צו צום װַאלדס שװַײגן.
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 לַאנגזַאם קומט זי צו זיך. זי דערמָאנט זיך איצט מסטיבָאװע מיט די ֿפעדערן, מיט די מײדלעך, װָאס
 ֿפרױקע קושט און ַאלץ זעט אױס ַאזױ װַײט, ַאזױ װַײט.

 ּפלוצלונג װַאקסט ֿפַאר איר אױס די מומע ניכע.
 — ֿפַאר װָאס גײסטו נישט אין שטוב ַארַײן, איך הָאב דערהערט, װי דו ביסט צוגעֿפָארן. ֿפַאר װָאס

 גײסטו נישט ַארַײן...
 עס געדױערט עטלעכע סעקונדן ביז זי ֿפַארשטײט די מומע, ביז זי נעמט שטעלן טריט.

 ּפונקט, װי זי װָאלט באמת ֿפרעמד געװען מיט די מענטשן.
 מיט ַאלעמען, מיט דער גַאנצער װעלט.

 און אין שטוב, װען זײ גײען ַארַײן הָאט די מומע ּפרעטענזיעס צו צילקען.
 — װָאס הָאסטו מיטגעברַאכט ַאזױ ֿפיל ֿפעדערן? צו װָאס צילקע רירט זיך נישט צו װערט עס בַאלד

 ֿפַארֿפעדערט.
 — מומע, בײזער זיך נישט.— בעט זיך צילקע.

 און די מומע ניכע דערמָאנט זיך, ַאז דָאס „קינד“ איז ַאן עלנטע יתומה, קריגט זי אױף איר ַאזױ ֿפיל גוטן
 רחמנות.

 װָאס זי זָאל נישט בעטן די צילקע...
 נָאר יענע בעט גָארנישט, זי לײגט זיך שװַײגנדיק שלָאֿפן און אין שטוב װערט ַאזױ שטיל, ַאזױ שטיל און

 אײנזַאם...
 חלומט זיך איר מסטיבָאװע, ֿפרױקע מיט די מײדלעך, װעלכע ער קושט; חלומען זיך איר ַא סך קלײנע

 װַײסע גענדזלעך, זײ ֿפלִיען און װָאס העכער זײ ֿפלִיען ַאלץ מער ּפוך שיט זיך אױף דער ערד, אױף ַאלע
 בײמער, אױף ַאלע הַײזלעך.

 װען װעט זיך דָאס ענדיקן די לַאנגע־אײביקע װַײסקײט ֿפון דער װעלט?
 ביז זי עֿפנט בַאגינען די אױגן. טונקל אין שטוב, די מומע ניכע זָאגט שױן ּתהילים. ֿפון איר ניגון װערט

  ַאזױ אומעטיק.
 גיט זיך צילקע מיט קַאּפריז װידער ַא װָארף אונטער דער ּפערענע און שלָאֿפט אַײן אין אײן אױגנבליק.

 װען זי כַאּפט זיך אױף צום צװײטן מָאל איז אין צימער שױן ליכטיק און אין דרױסן דער װַאלד...
 װי ַא ֿפַארגליװערטער ָארקעסטער שטײט און װַארט...
 זָאל נָאר דער דיריזשָאר ַא װינק טָאן מיטן שטעקעלע.

 דערװַײל, ָאבער, ָאטעמט דער ֿפרָאסט ָאן ַאן ָאטעם און שנײ צו שנײעלע ּפרעסט זיך ֿפעסטער צונױף
 און קוקט מיט זַײן מיקרָאסקָאּפיש בריליַאנטן אײגעלע אױף די איבעריקע שנײעלעך...

 און אױף די ָאּפגעדעקטע גרינע סכך־נָאדלען.
 דערװַײל הערט זיך קײן אײן קלַאנג נישט. קײן שָארך נישט.

 די הַאלב־ֿפַארשנײטע סכך־צװַײגן זעען אױס װי גרױסע ָאדלער־ֿפליגל. ַא סך, ַא סך ָאדלער־ֿפליגל
 ָאנגעװָארֿפן אײנס אױף דעם צװײטן, און ֿפון אונטער די ֿפליגל רוקן זיך ַארױס לַאּפקעס מיט זילבער,

 לַאּפקעס מיט זילבער.
 עטלעכע קרָאען ֿפלִיען נידעריק ֿפַארבַײ און זײערע ֿפליגל זינגען קױם־קױם, װי דינע סטרונעס ציטערן

 דינע דורכזיכטיקע טענער.
 און דָאס שװַײגן שװַײגט ֿפַאר זיך ַאלײן. די װַײסקײט װַײסלט זיך ֿפַאר זיך ַאלײן...

 די דרַײ הַײזער אין װַאלד זענען װַײס ֿפַארשָאטן, בלױז צו אײנעם ֿפירט ַא שמָאל שטעגל און עטלעכע
 ֿפַארֿפרױרענע שױבן הָאבן שװַארצע ֿפלעקן.
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 אינעװײניק איז װַארעם.
  ַארום — ַא שטיק װַאלד ֿפילט, ַאז דָא שטײט ַא װַארעמע שטוב.

 דוכט זיך, ַאז די ֿפַארֿפרױרענע צװַײגן צִיען זיך צו דער װַארעמקײט. דער שנײ ֿפילט זיך דָא נישט זיכער.
 ֿפַאר זַײן גלַאנץ איז יעדער װַארעמער ָאטעם געֿפערלעך.

 צילקע ליגט הַײנט ַא גַאנצן טָאג אין בעט אונטער דער װײכער ּפערענע און די מומע טַאנצט ַארום איר,
 װי ַא גוטע מַאמע.

 עס קָאכט זיך עסן און אין חדר שּפַאצירן ַארום עטלעכע הינער מיט ַא הָאן, װָאס מען הָאט
 ַארַײנגענומען, זײ זָאלן נישט ֿפַארֿפרױרן װערן.

 — ַאזַא ֿפרָאסט הַײנט, — זָאגט די מומע ניכע, — ַא רחמנות אױף דַײן טַאטן, ער ֿפרירט דָארט
 ערגעץ אין די ַארומיקע װעלדער.

 צילקע ֿפַארטרַאכט זיך.
 דער טַאטע...

 זינט זי געדענקט אים, הָאט ער נָאך קײן מָאל מיט איר נישט גערעדט ָאט ַאזױ, װי עס רעדט צו איר
 מומע ניכע, װי עס רעדן ַאנדערע צו איר.

 שטענדיק קומט ער צו איר מיט שװַײגן, גלעט זי שװַײגנדיק און רעדט געצײלטע קלַאנגלָאזע װערטער.
 און ַאזױ װי דער ֿפרָאסט שװַײגט ער, דער טַאטע.

 און צילקע הערט זיך לַאנג צו צום װַאלד, טָאמער װעט זיך ַא קלַאנג, ַא שָארך דערהערן... נײן, בלױז
 אין אױװן קלַאּפט דָאס הָאלץ און שּפריצט מיט ֿפונקען.

 זי ליגט ַאזױ אין בעט און קוקט אױֿפן ֿפַײער ֿפון אױװן.
 ּפלוצלונג דערהערט זיך ַא לַײכטער רױש אין װַאלד. שליטנס ֿפָארן, מען ֿפירט ַארױס געהילץ. און די

 שליטנס שלַײֿפן דעם ֿפַארֿפרױרענעם שנײ, ּפונקט װי מעסער מיט מעסער װָאלט זיך ֿפעכטן.
 דערנָאך װערט װידער שטיל... די שליטנס שטעלן זיך ָאּפ. עטלעכע ּפױערים מיט ֿפַארֿפרָאסטעטע

 װָאנצן קומען ַארַײן צו איסרן אין שטוב.
 זיך ָאנװַארעמען.

 ֿפַאררײכערן.
 זײ רעדן װעגן ֿפרָאסט און קלַאּפן הַאנט ָאן הַאנט, ֿפוס ָאן ֿפוס...
 — מען הָאט געֿפונען ֿפַארֿפרױרענע מענטשן, — זָאגט אײנער.

 — ַאזעלכע ֿפרעסט זענען נָאך נישט געװען!...
 צילקע ליגט אונטער דער ּפערענע און קוקט אױף די ּפױערים.

 די ּפױערים קוקן אױף איר און שמײכלען:
 — ָאט ַא לעבן, װי ַא קײסערין ליגט זי זיך אונטער דער ּפערענע און װַארעמט זיך...

 — ַאלטע ניכע, ֿפַאר װָאס ברָאטסטו נישט ָאּפ קײן טַײבעלע ֿפַאר דַײן קײסערין!
 — ַא חתן בַאדַארף מען איר ברענגען.

 צילקע ֿפַארשעמט זיך און בַאהַאלט זיך אין גַאנצן אונטער דער ּפערענע.
 און זי װייסט שױן נישט, װָאס די ּפױערים רעדן דָארט און צי זײ זענען שױן ַאװעקגעגַאנגען.

 זי טרַאכט ֿפון די װערטער: „ַא חתן בַאדַארף מען איר ברענגען“.
 און זי דערמָאנט זיך, ַאז אין מסטיבָאװע, װּו מען ֿפליקט שטענדיק ֿפעדערן, אין מסטיבָאװע רעדן ַאלע

 מײדלעך ֿפון חתנים, ֿפון קושן זיך...
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 מיט ַא מָאל רוקט זי הַאסטיק ַארױס דעם קָאּפ ֿפון אונטער דער ּפערענע. די ּפױערים זענען שױן
 נישטָא, די מומע זיצט אין ַא װינקל און צירעװעט ַא זָאק.
 לַאכט זי זיך ֿפונַאנדער אױֿפן קול און נעמט שרַײען...

 — מומע ניכע, װען װעסטו מיר ברענגען ַא חתן, איך װיל ַא חתן, ַאלע מײדלעך הָאבן חתנים.
 די מומע ניכע גײט צו מיט דעם זָאק נענטער און רעדט גוטמוטיק.

 — עס װעט זַײן, מיט מזל, קינד. עס װעט זַײן ֿפַאר דיר ַא חתן, ַא יִידישע טָאכטער װערט נישט
 ֿפַארלױרן. װעסט הָאבן ַא מַאן, װעסט הָאבן קינדערלעך.

 לַאכט צילקע אױֿפן קול, זי איז נָאך ַאלײן, ַאזױ װי ַא קינד און זי װעט הָאבן קינדערלעך. און עּפעס ַא
 ֿפרעמדער מענטש װעט קומען און װעט זַײן איר חתן.

 נײן, זי װיל נישט.
 זי װיל נישט קײן ֿפרעמדן חתן.

 די מומע ניכע קוקט זי נַײגעריק ָאן.
 ָאט װי גיך זי איז אױסגעװַאקסן, די צילקע, שױן דָאך באמת ַא ּכלה־מױד.

 און װי לַאנג — הָאט זי זיך געשּפילט מיט דעם שָאסײ־װעכטערס קינדער און דעם װעכטערס קינדער
 זענען שױן אױך גרױסע, אײן זון איז שױן ַאװעק דינען.

 און װי לַאנג איז צילקע ַאנטלָאֿפן ֿפון גרָאדנע, ֿפַארבלָאנדזשעט זיך און די גַאנצע גובערניע הָאט
 געטומלט מיט דער געשיכטע.

 זי דערמָאנט זיך, די ַאלטע, ַאז זומער איז דָא געװען סַאשע, דעם ַאלטן לוריעס קדיש און ער ֿפלעגט
 אױף לַאנגע שעהען ֿפַארֿפַאלן װערן מיט צילקען.

 אין געדיכטן ּפלָאנטער ֿפון װַאלד.
 ַא בחור מיט ַא מײדל צוזַאמען אין װַאלד.

 זי דערמָאנט זיך עס און קוקט אױף צילקען.
 און יענע רוקט ַארױס ֿפון אונטער דער ּפערענע ַא נַאקעטן ֿפוס און נעמט קַאּפריזיש קלַאּפן אין דער

 ּפערענע.
 — איך װיל נישט קײן חתן, איך װיל נישט. איך װיל חתונה הָאבן מיט סַאשען. ער איז ַאזַא גוטער צו

 מיר. זומער הָאט ער געזָאגט, ַאז װען איך װיל װעט ער מיט מיר חתונה הָאבן.
 — ַאזױ גָאר... — שָאקלט מיטן קָאּפ די מומע ניכע.

 — יָא, יָא, מומע ניכע...
 — קינד מַײנס! װינטער ֿפַארגעסט מען, װָאס מען הָאט זומער צוגעזָאגט. װערטער זענען װי די

 ֿפײגעלעך, זײ ֿפלִיען ַאװעק.
 — נײן, נײן, נײן, — קלַאּפט צילקע מיטן ֿפוס און שלָאגט די ּפערענע. — נָאר מיט סַאשען. ער

 דערצײלט ַאזעלכע שײנע מעׂשיות ֿפון אױסלַאנד. ער איז ַאזַא גוטער...
 און זי שּפרינגט ַארָאּפ ֿפון בעט, לױֿפט צו צום קַאמָאד און ברענגט מיט זיך מיט אין בעט ַא ּפעקל

 בריוו.
 — הער, מומע, װָאס ער שרַײבט צו מיר.

 די מומע שטעלט ָאן אױגן און אױערן.
 צילקע לײענט:

 „צילקע, אין גרָאדנע איז איצט זײער לַאנגװַײליק, נָאר איך ַארבעט גַאנצע טעג. מיר איז אַײנגעֿפַאלן
 ָאנשרַײבן ַא זַאך, ַא דערצײלונג ֿפון דיר ֿפון װַאלד. דו הָאסט מיך ַאזױ אױֿפגעמונטערט אין דעם לעצטן
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 זומער, ַאז איך װײס שױן נישט צי איך װעל דיך קָאנען ֿפַארגעסן. איך דַאנק דיר נָאך ַא מָאל ֿפַאר דעם
 קוש, װָאס דו הָאסט מיר געגעבן לעם דער צװילינג־סָאסנע.

 — װָאס, דו הָאסט אים געקושט?
 — יָא און ער מיך אױך... װָאס הָאט זיך די מומע ניכע ַאזױ דערשרָאקן, ַאלע מײדלעך מיט בחורים

 קושן זיך.
 — ֿפון װַאנען װײסטו עס?

 — איך הָאב געזען אין מסטיבָאװע.
 און ַאזױ װי זי װָאלט קָאקעטירן מיט דער מומען — בַאהַאלט זי זיך װידער אונטער דער ּפערענע.

 טרױמט און טרַאכט.
 אײנע ַאלײן אין װַאלד, אין ֿפרָאסטיקן װַאלד, װּו עס דוכט זיך אױס, ַאז די בײמער װעלן שױן אײביק

 ֿפַארגליװערט זַײן.
 טעג, װַײס־רוִיקע טעג נעמט ער צו, דער װַאלד.

 ָאֿפט, ַאז אין װַאלד ֿפלעגט זַײן זײער שטיל, ֿפלעגט צילקען זיך אױסדוכטן, ַאז זי הערט אין דער
 שטילקײט די װַײטע גרױסע װעלט, און די דָאזיקע װַײטע, גרױסע — ֿפלעגט צילקען אין ַאזעלכע רגעס נָאך

 אױסזען גרעסער, ַא סך, ַא סך גרעסער.
 נַײגעריק איז זי ָאֿפט געװען. געטרַאכט הָאט זי, װי לעבן זײ די מענטשן אין די גרױסע שטעט, נָאר זי

 הָאט נישט געבענקט.
 דָאך, יעדעס געשעעניש, װָאס ַאנדערע ֿפלעגן גיך ֿפַארגעסן, איז ֿפַאר צילקען געװען ַא זַאך אױף לַאנג

 צו געדענקען.
 דערצו הָאט זי נָאך געלעזן ביכלעך, װעלכע הָאבן אױף איר שטַארק געװירקט. זי ַאלײן הָאט געלעבט

 מיט איר ֿפַאנטַאזיע, מיט קײנעם זיך נישט געטײלט. די מומע ניכע הָאט דָאך אױך איר װעלט, זי רעדט
 בלױז װעגן רחל און לאה... װעגן די ֿפרומע ָאֿבות.

 אײן מָאל, אין ַא לינדן װינטערטָאג, בעת דער שנײ איז געֿפַאלן שטיקערװַײז ֿפון די בײמער און זיך
 צעשָאטן װי זַאלצקַאשע, בעת די ֿפענצטער ֿפון זײער שטוב הָאבן זיך ֿפון דער אינערלעכער װַארעמקײט

 אין גַאנצן בַאֿפרַײט ֿפון דעם ֿפרָאסט און צילקע הָאט ַארױסגעקוקט אױף דער ַארומיקער װַײסקײט, איז
 ֿפַארבַײגעגַאנגען דער שָאסײ־װעכטער.

 ער איז געגַאנגען ֿפון מסטיבָאװע, און ֿפון לַאנגװַײליקײט איז צילקע ַארױסגעלָאֿפן צו אים אױסֿפרעגן
 װָאס עס הערט זיך דָארט, אין שטעטל, בַײ די בַארַאשעס.

 — אין מסטיבָאװע, — הָאט דער שָאסײ־װעכטער געענטֿפערט — אין מסטיבָאװע איז הַײנט ַא
 גרױסער טומל.

 — װָאס איז געשען? — הָאט צילקע געֿפרעגט.
 — דָאס גַאנצע שטעטל איז אױֿפן בית־עולם. מען שרַײט מען זידלט זיך, — גנֿבים הָאבן ַא קֿבר

 אױסגעגרָאבן.
 — װָאס? — הָאט צילקע גענומען נַײגעריק װערן.

 נָאר דער װעכטער איז זיך װַײטער געגַאנגען און צילקע הָאט מער נישט געזען װי זַײן קַארק.
 ער הָאט מער נישט געענטֿפערט, ער הָאט נָאך ַאלץ געקוקט אױף צילקען, װי אױף ַא קלײן קינד, מיט

 װעלכן דערװַאקסענע מענטשן רעדן נישט קײן סך.
 זי הָאט זיך אױף ַא רגע ֿפַארטרַאכט...

 מסטיבָאװע... בית־עולם... גנֿבים...
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 װָאס איז דָארט געשען?
 זי הָאט געקוקט דורך די בײמער. דָאס טַײכל איז ֿפַארֿפרױרן. די עטלעכע שטיקלעך הימל, װָאס זעען
 זיך דורך די בײמער זענען גרָא, נָאר ַארום ֿפילט זיך עּפעס, ַאז דער װינטער גײט שױן צום סוף. ַאֿפילו די

  קרָאען שרַײען שױן מונטערער.
 ַא קלער געטָאן הָאט צילקע, ַאז גיך װעט זַײן ֿפרילינג, זומער, מען װעט שױן װידער קָאנען ַארומלױֿפן

 בָארװעס.
 ַא קלער געטָאן און ַא שּפרונג געטָאן ֿפון ָארט.

 ַארַײנגעלָאֿפן אין שטוב און ַארױסגעשלעּפט ֿפון אונטערן בעט דעם טַאטנס שטיװל: דער שנײ אין װַאלד
 װערט דָאך שױן ֿפַײכט און מען קָאן אין ַא װַאלדזומּפ ֿפַארקריכן.

 זי הָאט זיך זײער געאַײלט. די מומע ניכע הָאט עס בַאמערקט.
 — װָאס אַײלסטו זיך ַאזױ, צילקע, װּוהין?

 — קײן מסטיבָאװע, — הָאט צילקע אין אַײלעניש געענטֿפערט.
 — װָאס איז דָארט? װָאס טרַײבט דיך ַאזױ?

 — װָאס? גָארנישט! איװַאן דערצײלט, ַאז מען שרַײט דָארט... אױֿפן בית־עולם... גנֿבים...
 מער הָאט די מומע נישט געהערט. צילקע הָאט זיך שױן ָאנגעטָאן, ַארומגעװיקלט זיך דעם קָאּפ און

 ַאנטלָאֿפן... די מומע איז צוגעלָאֿפן צו דער טיר און גענומען רוֿפן...
 נָאר בלױז די סָאסנעס, די ַאלט־בַאקַאנטע סָאסנעס, הָאבן געהערט, װי די מומע רוֿפט:

 — צילקע, צילקע!
 נָאר זײ זענען ֿפַארנומען די סָאסנעס, זײ טרײסלען הַײנט ָאּפ דעם שנײ ֿפון זיך. דעם װינטער טרײסלען

 זײ ַארָאּפ ֿפון זיך.
 דער שנײ װעט זיך צעלײגן אױף דער ערד און אומבַאמערקטערהייט װעט ער נעמען קריכן אין

 צעשמָאלצענע שטרָאמען צום טַײכל און ֿפון טַײכל...
 װער װײסט װּו דער שנײ ֿפון לַאנגן װינטער גײט ַאװעק?

 דער װינטער װעט ַאװעק מיטן װינט.
 עס װעט ַארױסקוקן ַא גרינע ערד, ַא שװַארצע ערד און אױף די ַאלטע סָאסנעס װעט צוקומען ַא ביסל

 ֿפריש־נַײע נָאדלען.
 װי ֿפון די סָאסנעס ָאּפגעריסענע שטיקלעך לעבן — װעלן ַארומשּפרינגען די רױטלעכע װעװריקעס. די

 גַאנצע װעלט מיט ַאלע װעלדער װַארטן שױן אױף דעם גליקלעכן טָאג. מיט גרױסע אַײזֿפיס הָאט דער
 װינטער צוגעּפרעסט דעם זומער, נָאר ער װעט זיך בַאֿפרַײען, ער װעט זיך גיך בַאֿפרַײען. דער הימל װײס
 שױן דעם סוד און דעריבער שמײכלט ער ַאזױ. דָאס װינטל װײס שױן אױך און דערֿפַאר לױֿפט עס ַארום ֿפון

 בױם צו בױם און הױכט אױף דעם אַײנגעלעגענעם שנײ, דערװַארעמט אים און צעשמעלצט אים.
 אין שטַאל מעקען די בהמות, עס איז װַארעמער געװָארן און עס װילט זיך שױן אױף דער ֿפרַײ. ּכל־זמן
 דער װעג איז נָאך הַארט ֿפון װינטער, אַײלן זיך די ּפױערים ַארױסצוֿפירן דָאס אױסגעהַאקטע געהילץ. עס

 װעט שױן בַאלד קײן צַײט נישט זַײן.
 דער װעג װעט קַאליע װערן און מען װעט מוזן גײן ַארבעטן אױף די ֿפעלדער.

 צילקע איז געקומען קײן מסטיבָאװע, נָאר אין שטעטל הָאט די קײנעם נישט געֿפונען. ַאלע, ַאלע זענען
 געװען אױֿפן בית־עולם.
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 איז זי ַאװעק אױֿפן בית־עולם. ַא קלײן בית־עולם איז דָאס געװען. אױף ַא בערגעלע איז עס געשטַאנען.
 עטלעכע ַאלטע נַאקעטע בײמער, װעלכע װַארֿפן זומער ַאזױ ֿפיל שָאטן. איצט זענען זײ געשטַאנען ַאלײן,

 װי מתים, װעלכע זענען געבליבן ָאן ַא קֿבר.
 ַאלע מצֿבות זענען ֿפַארשנײט און צװישן די מצֿבות קריכן ַארום קינדער און ַאלטע לַײט, מַאמעס און

 טַאטעס.
 מען שרַײט שױן נישט. מען רעדט ַארום דָאס געשעעניש.

 צילקע געֿפינט אירע חֿברטעס — בַארַאשעס טעכטער און ֿפון זײ דערגײט זי, װָאס דָא איז
 ֿפָארגעקומען:

 אין שטעטל הָאט געלעבט ַאן ַאלטע ַאלמנה. דרַײ זין הָאט זי געהַאט, געזונטע יונגען מיט ברײטע
 ּפלײצעס, — בחורים, ֿפַאר װעלכע די גַאנצע געגנט הָאט מורא געהַאט. געװען זענען זײ ַאלע דרַײ גנֿבים.
 ֿפון אײן ּתֿפיסה ַארױס, אין דער צװײטער ַארַײן. די ַאלמנה הָאט געװּוסט, ַאז זי הָאט זינדיקע קינדער, נָאר

 זי הָאט זײ דָאך ליב געהַאט און ּכסדר געבעטן גָאט, ַאז ער זָאל זײ מוחל זַײן. ּתהילים הָאט זי טָאג און
 נַאכט געזָאגט.

 די זין, די דרַײ גנֿבים, הָאבן זײער ליב געהַאט די מַאמע.
 װַײל זי טוט ּתֿפילה ֿפַאר זײ.

 װַײל זי איז ַא גוטע מַאמע און זי הָאט זײ ליב, נישט קוקנדיק, װָאס זײ ברענגען איר ַאזױ ֿפיל יסורים.
 װַײל ַאלע הָאבן אױף איר געטַײטלט מיט די ֿפינגער:
 זין הָאט זי אױסגעהָאדעװעט — מערדער, גזלנים...

 זײ הָאבן ליב געהַאט די מַאמע...
 װַײל זי איז געװען ַא מַאמע.
 און ָאט איז זי געשטָארבן.

 די דרַײ קינדער זענען דַאן געװען אין דער „ֿפרעמד“. װער ֿפון זײ — אין ּתֿפיסה, װער — אױף ַא שטיקל
 ַארבעט.

 די גַאנצע געגנט הָאט געקענט די דָאזיקע חֿברה. ּפָאליצײ הָאט מיט זײ שטענדיק צו טָאן, נָאר יענע
 זענען זײער ֿפלינק געװען.

 די ַאלטע מַאמע ֿפון די גנֿבים איז געשטָארבן. הָאט דָאס שטעטל בַאשלָאסן, ַאז די מַאמע ֿפון ַאזעלכע
 קינדער טָאר נישט בַאגרָאבן װערן מיט לַײטישע מענטשן צו גלַײך. און מען הָאט איר געגעבן ַא ּפלַאץ

 אונטערן ּפַארקַאן.
 עס זענען ַאֿפילו געװען ַאזעלכע, װָאס הָאבן געבעטן ֿפַאר איר: סטַײטש, װָאס איז זי שולדיק? זי איז

 דָאך ֿפרום און גוט געװען.
 נָאר עס הָאט נישט געהָאלֿפן. די ַאלטע איז געלעגן אונטערן ּפַארקַאן לעבן די זעלבסטמערדער, לעבן

 ַאלע זינדיקסטע.
 ַא צַײט איז ַאריבער נָאך דער ַאלטערס טױט.

 הָאבן זיך עס די דרַײ בנים דערװּוסט, און זײ זענען ַאלע געקומען צו לױֿפן קײן מסטיבָאװע.
 זיך ָאּפרעכענען מיט די בעלי־בּתים.

 אױֿפן שטעטל איז ָאנגעֿפַאלן ַא ּפחד. מען הָאט געּפרּוװט זײ געבן געלט, ַאבי זײ זָאלן ַאװעקֿפָארן ֿפון
 דַאנעט.

 צום רֿב זענען זײ געגַאנגען און אים גוט אױסגעזידלט, קײן געלט הָאבן זײ נישט גענומען.
 — ַא מַאמען ֿפַארקױֿפט מען נישט ֿפַאר געלט.
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 און די ַאלע דרַײ הָאבן געשמַאק קדיש געזָאגט נָאך זײער מַאמען און ַארױסגעגַאנגען זענען זײ מיט
 בײזע בליקן. בַײ יעדער געלעגנהײט הָאבן זײ ַא סקַאנדַאל געמַאכט.

 מענטשן הָאבן מורא געהַאט.
 ַאזעלכע דרַײ גזלנים, װעג־גזלנים.

 ָאֿפט ֿפלעגן זײ אין בית־המדרש נָאכן קדיש ָאנהײבן רעדן צו װעמען:
 — ֿפַאר װָאס הָאבן זײ איר, דער ֿפרומער מַאמע זײערער, ַאזַא חרּפה ָאנגעטָאן?

 אונטערן ּפַארקַאן...
 װי ַא מיאוסן נֿפש בַאגרָאבן.

 נָאר מענטשן ֿפלעגן ענטֿפערן:
 — ֿפַארֿפַאלן, בַאגרָאבן איז בַאגרָאבן.

 און ַאנדערע ֿפלעגן זָאגן:
 — אױב זי הָאט ֿפַארדינט, װעט איר גָאט סַײ װי סַײ אין גן־עדן ַארַײננעמען.

 די דרַײ געטרַײע זיך הָאבן זיך, ָאבער, מיט דעם נישט בַאנוגנט.
 און אין דער לעצטער נַאכט זענען די דרַײ ברידער ַארױס ָאּפטָאן גָאר ַאן אומגעװײנלעך שטיקל ַארבעט:

 זײ הָאבן אױסגעגרָאבן דעם קערּפער ֿפון זײער מוטער. אױסגעגרָאבן ַא נַײעם קֿבר, װּו עס ליגן די
 שענסטע לַײט ֿפון מסטיבָאװע און דָארט זי בַאגרָאבן.

 דָאס איז געװען ַא שװערע און ַא געהײמע ַארבעט. זײ הָאבן געַארבעט ֿפָארזיכטיק, די גנֿבים. קײן מָאל
 הָאט זײער הַארץ ַאזױ נישט געקלַאּפט.

 טָאמער שטערט מען זײ.
 מיט לַאמטערנעס הָאבן זײ בַאלױכטן דעם קֿבר און געגרָאבן, געגרָאבן...

 שװַײגנדיק זענען זײ ַאלע געװען, די זינדיקע בנים, נָאר זײערס הָאבן זײ אױסגעֿפירט.
 זָאל די װעלט װיסן, ַאז ַא מַאמע איז הײליק, ַאז ֿפַאר ַא מַאמען מוז מען הָאבן דרך־ארץ.

 צילקע הָאט זיך דָאס ַאלץ דערװּוסט און זי איז געװען צעטומלט ֿפון דער גַאנצער געשיכטע.
 גנֿבים, בַײ נַאכט, אױֿפן בית־עולם...

 זי איז ַארומגעגַאנגען צװישן די מענטשן, געטרעטן דעם שנײ מיט גרױסע שטיװל, נָאר זי הָאט נישט
 געהערט, װָאס מענטשן רעדן צו איר.

 אײן זַאך הָאט זי געטרַאכט, ַאז אױך איר מַאמע ליגט דָא אױֿפן בית־עולם. אונטער װעלכער מצֿבה —
 הָאט זי נישט געװּוסט. ַאלע מצֿבות זענען ֿפַארשָאטן מיט שנײ.

 זי הָאט נָאר געהערט עטלעכע ֿפרַאזן:
 די גנֿבים סטרַאשען, ַאז אױב מען װעט איצט ָאנרירן זײער מַאמע, װעלן זײ דָאס גַאנצע שטעטל

 אונטערצינדן.
 — די גנֿבים הָאבן גוט געטָאן, הַא? צילקע...

 דָאס הָאט ֿפרױקע בַארַאש ַארַײנגעשריגן צו איר אין אױער ַארַײן.
 און ער הָאט זיך צעלַאכט.

 שטענדיק לַאכט ער, דער ֿפרױקע, און שטענדיק קוקט ער מיט ַאזעלכע דורשטיקע אױגן אױף איר.
 זי װיל ַאװעקגיין ֿפון אים, גײט ער איר נָאך און שּפַאסט ֿפון איר אױסזען, ֿפון אירע שטיװל...

 — װען דו װָאלטסט געװען ַא בחור, צילקע, נישט קײן מײדל, װען דו װָאלטסט געװען ַא בחור, װָאלט
 מען מיט דיר געקָאנט מַאכן ַא גוטן שנַאּפס.

 זי ַאנטלױֿפט ֿפון אים. ַא ברוגזע און ַאן ָאנגעשרָאקענע.
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 דערנָאך הָאט צילקע לַאנג געהַאט צו רעדן מיט דער ַאלטער ניכע װעגן דעם דָאזיקן געשעעניש.
 די מומע ניכע הָאט געהַאלטן, ַאז די גנֿבים הָאבן נישט געטָארט אױסגרָאבן דעם קֿבר, װַײל דָאס, װָאס

 די ערד נעמט ַארַײן, טָאר מען מיט גװַאלד נישט ַארױסנעמען.
 און צילקע הָאט ֿפַארטײדיקט די גנֿבים.

 — איך װָאלט אױך ַאזױ געטָאן, — הָאט זי געזָאגט צו דער מומען און יענע הָאט נישט
 ָאּפגעענטֿפערט.

 עס הָאבן זיך איצט געצױגן לַאנגװַײליקע נַאסע און נעּפלדיקע טעג. דער ֿפרילינג הָאט זיך לַאנגזַאם
 צוגערוקט.

 אין װַאלד איז ַאלץ נַאס געװען ֿפון צעגַאנגענעם שנײ און ֿפון נעּפל. דָאס טַײכל הָאט גענומען װַאקסן
 ברײטער און העכער און אײן מָאל אין ַא ֿפרימָארגן הָאט זיך אױסגעדוכט, ַאז די װעלט גײט אונטער: ָאט

 ַאזַא שנעק, ַאזַא שמָאל טַײכל הָאט זיך צעגָאסן לַאנג און ברײט. ַא שטיק װַאלד הָאט עס ֿפַארגָאסן און די
 סָאסנעס זענען געשטַאנען ביז די קני אין װַאסער און געשּפיגלט זיך אין זַײן מוטנעם גלַאנץ. אין דער הייך

 הָאט גערוט ַא שטיק בלָאער הימל, וועלכן װַײסע װָאלקנס הָאבן ֿפון צַײט צו צַײט ֿפַארשלײערט... דָאס
 װַאסער הָאט שױן בַאלד דערגרײכט ביז צו איסרס שטוב.

 צילקע איז געשטַאנען אױף די טרעּפלעך ֿפון זײער הױז און געקוקט אױף די שטרָאמען, װעלכע הָאבן
 זיך דָא לַאנגזַאם, דָארט הַאסטיק גערירט. אױֿפן ֿפלַאך ֿפון װַאסער הָאבן זיך געזען ֿפַארַאיָאריקע

 בלעטער, סכך־נָאדלען און משונהדיקע אױסגעטריקנטע גרָאזן.
 די לוֿפט ַארום איז ֿפַײכט און ֿפריש געװען. עס הָאט געמינטערט דעם גַאנצן װַאלד.

 אֿפשר שױן ַא מָאל צען הָאט צילקע אױסגעשריגן:
 — מומע, קום ַארױס, קום זען דָאס װַאסער.

 און די מומע ֿפלעגט צולױֿפן אױף ַא רגע און זיך גוטמוטיק בײזערן:
 — װָאס איז דָא? קײן װַאסער הָאב איך נישט געזען? — און צוריק ַארַײנלױֿפן אין שטוב ַארבעטן:

 מען הָאט נישט געזען ֿפון װעלכער זַײט דָאס װַאסער קומט. עס הָאט זיך אױסגעדוכט, ַאז עס
 שטרָאמט ֿפון דער ערד ַארױס און צילקע הָאט גװַאלדיק געװָאלט, ַאז דָאס זָאל נישט אױֿפהערן. זָאל זיך

 דָאס װַאסער נישט ֿפַארקלענערן, זָאל עס זיך אויֿפהײבן הױך, הױך.
 ַאז זי מיט דער מומען ניכע זָאלן זיך דַארֿפן אױֿפן בױדעם בַאהַאלטן.

 שּפעטער איז געקומען שלמה ֿפון דער גורַאלניע, ער הָאט זיך געקליבן אין שטָאט ַארַײן.
 — גריסט דָארט סַאשען, בעט אים ער זָאל קומען אױף זומער, איך װַארט אױף אים.

 שלמה הָאט ַא שמײכל געטָאן:
 — און ער אױף דיר װַארט אױך?

 צילקע איז אומעטיק געװָארן ֿפון דער ֿפרַאגע, נָאר בַאלד הָאט זי זיך בַארוִיקט... זומער, זומער... װעט
 ער מוזן קומען... זומער װעט דָאס זַײן גוט.

 און זי הָאט ַא קוק געטָאן אין דעם טיֿפעניש ֿפון װַאלד: דָארטן הָאבן זיך געזען עטלעכע הױֿפנס שנײ.
 הָאט זי בַאקומען אין דער רגע ַאזַא ֿפַארלַאנג: כַאּפן ַא בעזעם און אויף גיך־גיך ֿפַארקערן דעם גַאנצן

 װינטער. אױף גיך־גיך ֿפַאריָאגן די לַאנגװַײליקע טעג.
 ֿפַאר סַאשען זָאל קומען דער זומער.

 ֿפַאר ַאלע אירע אומבַאװּוסטע הָאֿפענונגען.
 ֿפַאר דער מומען, ֿפַאר דעם שװַײגנדיקן טַאטן, װעלכער ֿפָארט ַאלץ צוליב לוריעס ענינים.
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 זָאל גיכער קומען דער זומער, ֿפַאר דעם װַאלד. ֿפַאר ַאלע װעװריקעס, ֿפַאר דער מומען ניכע, װעלכע
 װעט עֿפענען ַא ֿפענצטער און נעמען דעם טַײטש־חומש אין הַאנט...

 װי אין ַאלע זומערדיקע שבתים.
 איבער נַאכט הָאט זיך דָאס װַאסער געהַאלטן אױף אײן הייך, בַאגינען הָאט עס זיך גענומען אַײנצִיען.
 די סָאסנעס הָאבן בַאֿפרַײט זײער קני, דער גַאנצער װַאלד הָאט לַײכט געָאטעמט מיט ַא קיל װינטל, דָאס

 לעצטע ביסל שנײ איז ֿפַארשװּונדן געװָארן.
 און ַאלץ הָאט אױף עּפעס געװַארט. צילקע אױך.
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