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Chapter 3: Sasha Lurie 

 

 

 

 

As a child, he’d been a troublemaker, an arrogant boy who always seemed to get what he                 

wanted, whom no one would dare refuse anything. At school his teachers were less strict               

with him than with the others. Everyone knew about his wealthy family. He was a               

capable but lazy pupil, always wanting things to come to him of their own accord. 

Pride was his defining trait. Learning held no interest for him, but if another              

pupil happened to overtake him, getting a better mark than him, he would not tolerate               

it. 

This is how it always went: 

If he started a stamp collection it had to be the very best collection. His skis, the                 

very best. His books, in the most luxurious binding.  

He was the son of a Lurie after all. He had been pampered since the day he was                  

born. 

The Luries . . . 

Their name was always uttered with the utmost reverence. Theirs was a wealthy             

family, of good character and lineage, and they were always ready to help others. 

They had a carriage with two black horses. The only Jewish-owned carriage in the              

city. It could arrive at the gates of the gymnasium, and Sashkele would ride home with                

his books like a little prince. 

The whole street would watch: Look at that! He’s only a boy and they send two                

such magnificent horses to pick him up! He rides in a carriage with rubber tyres . . .                  

People envied and marvelled at the family’s wealth. 

The Luries . . . 

They had business abroad; the governor himself paid them visits, and yet they             

were not arrogant; they comported themselves like decent Jews—to the extent possible            

for such a rich family. 

Sasha was their great hope, they loved him very much. 

And the portly school boy had the best friends; everyone was his friend. 

Later, when the boy grew into a young man, he fell in love with a girl from his                  

class. She was the most beautiful in the city. Everyone in Grodno spoke of her beauty.                
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Everyone, even officers, stood to attention whenever she walked down Soborna Street.            

And perhaps it was because everyone else was talking about her that Sasha fell in love. 

Her parents were poor, while he was a Lurie. And yet somehow the girl wanted               

nothing to do with him: 

“Tubby there just isn’t my type.” 

Sasha was plump and round though he had a gentle, charming voice and dark,              

shining eyes. 

His enemies called him “Tubby” which greatly offended him whenever he heard            

it. He would lose his temper, stamp his feet, and scream. 

“Tubby there just isn’t my type,” the schoolgirl said, and she went around with              

other boys and even with officers. 

With everyone except Lurie’s son. 

It was his first taste of defeat in life. 

For the nineteen-year-old it was enough to cause him deep melancholy,           

culminating in a large dose of arsenic which was very nearly the end of him. 

For a long time after, he continued to speak about taking his own life. They even                

found him with a revolver, though he had no bullets for it. 

All these experiences left their mark on “Tubby.” He grew thin and silent, broke              

off his studies, and fled from his friends. 

Later his parents brought him abroad, taking him from Berlin to Paris, from Paris              

to Zurich. He stayed in Zurich for a time, where he found some peace and resumed his                 

studies. 

He made many acquaintances and friends in Zurich and in other cities in             

Switzerland. It was a time when the youth was consumed with hatred for the Tsar. New                

parties were forming all the time. The Russian immigrants, and among them thousands             

of young Jews, had one dream, one desire: to be free of despotism, to organize the                

workers. Every day there were meetings, public readings, lectures. Sasha Lurie was also             

mixed up in those circles, but he did not join any particular faction. 

He would, from time to time, help one revolutionary or another with large sums              

of money. 

Various factions thought that he would soon join their ranks. But no; the next              

morning he would head off to the mountains with a new “acquaintance.” Women were              

fond of him and he had more money than the others. He received a generous allowance                

from Grodno. 

Sasha studied hard and prepared to write a dissertation. He had grown into his              

face, which had become more refined. In the mountains, tourists mistook him for a              

Levantine. His appearance would stop people in their tracks as he strode by with calm,               

bearlike steps. 
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He was rarely impassioned, seldom reacted noticeably in circumstances where          

others would be surprised.  

He was a world unto himself, one who, through his exterior calm and aloofness,              

drew attention to himself. 

At gatherings, which he attended out of boredom, he would listen and content             

himself with a laconic phrase. 

More than once he was heard to say things like: “There are too many people in                

the world, too many to share in God’s bounty. We’re doomed to squabble for all eternity                

. . . well, so be it—sometimes that can be quite interesting.” 

“But Sasha, one person works for the other’s benefit: from each according to his              

ability, to each according to his needs . . .” 

He would remark that he had no desire to be drawn into a discussion, and would                

snap with a habitual firm: “Naplyevat!”  and remove himself from the crowd. 
1

And yet, many remarked that, if he wanted to, he could be a great orator—a doer,                

a man who everyone would follow. Different groups called him to them. He would smile: 

“Sometimes I like the world just as it is, with all its joys and pain, and other                 

times, when I hate it, I hate everything about it, including you and all those who want to                  

create the world anew. So please do leave me in peace!” 

No one was offended by his harsh words, but they were disappointed: 

“Such a waste, a talented young man like that living without purpose.” 

Often, upon receiving a large sum of money from back home, he would head off               

to Monte Carlo, fritter it all away and return energized. 

Such a feeling! To be a millionaire one minute and to lose it all a minute later. 

His head was on fire, his nerves trembled: a world of experiences there in Monte               

Carlo, in that hell of gold. 

The others would regard his behaviour with mild contempt; when all was said             

and done, he remained a child of the bourgeoisie and wasn’t likely to change. 

Despite his minimal efforts he nevertheless finished his studies with better grades            

than the others. He always scorned books and those who read them and yet somehow               

found himself unwittingly reading most of the classics; he took an interest in botany and               

astronomy and whatever information found its way into his head usually stayed there.             

When it came to debates he was an opponent to be reckoned with. 

But none of it mattered to him; not his studies, not Monte Carlo, and not his                

adventures with women. 

“What do you live for?” people would ask him. 

“A strange question,” he would respond. 

“Everyone has a purpose.” 

1
 Russian “I couldn’t give a damn!” 
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“And what does one get out of having a purpose?” 

“Agh, you’re impossible to talk to, Sasha!” 

“Who’s asking you to talk . . .” 

And in those moments he would stretch out his stiff, well-nourished body and             

stare off into the distance like an irritated prince who had been disturbed by some trivial                

matter. 

On one occasion he got involved with a woman—one thing led to another and in               

the end he was confronted by a Christian student who insulted him with crude words.               

Lurie the Grodnor raised his firm hand and slapped him. A commotion broke out in the                

colony: a duel, there would be a duel! 

Sasha was challenged to fight with swords. 

He categorically declined: 

“I despise such childish games. I give him a scratch, or he gives me a scratch. I                 

have no time for such foolishness. 

Many urged upon him: “We will bear the brunt of this—they will say that Jews are                

cowards.” 

Things grew heated and eventually Sasha allowed himself to be convinced. 

“Fine. I will fight him, but not with swords; if a thing is worth doing, it’s worth                 

doing right . . . with revolvers!” 

Both factions were shocked: it could end in death. But Sasha Lurie was resolute              

and he prevailed. 

Rules were drawn up, the “seconds” strove to make them as lenient as possible. 

And so, one bright dawn, a foreign nobleman from Bavaria and the foreign Sasha              

Lurie from Grodno took their places, one opposite the other, armed with revolvers. 

The offended party fired first. And missed. Lurie remained calm and fired,            

gravely wounding his opponent. Afterwards he had long troubles with the Swiss police. 

Sasha became a hero to many, but he considered it the most foolish thing he had                

ever done. The only thing that consoled him was that on that morning, as he fired his                 

revolver, there had been an unusually beautiful sunrise, and the mountains were            

wonderfully illuminated. 

That morning remained engraved in his heart. 

For a long time he could not forgive himself for having allowed others to draw               

him into their foolishness. 

After the incident with the duel, he took a long trip through Italy. He hiked alone                

in the mountains and by the shore of the sea. More than anything he enjoyed wandering                

among the ruins of old crumbling castles. He gazed with curiosity at the ruined              

buildings, not knowing why it gave him such pleasure to observe everything fall to              

pieces.  

After his journey in Italy, he returned home. 
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He had left as a young lad with round shoulders, fleeing from his first defeat in                

life, from unrequited love, and he returned to Grodno as a young man with a diploma,                

which he would never attempt to make use of. 

He moved back into his rich father’s house and settled back in. 

Having seen the mountains, and experienced the bustle of life abroad, Grodno            

now seemed so provincial. Everything: all the people, the buildings, even his former             

love—how could he have fallen in love like that, sighing for love like that, wanting to                

poison himself for love? 

No, that had been a different Sasha.  

What did he bring home with him from abroad? 

Naturally he now had an education, but it was never put to use in the service of                 

others, nor did it serve Sasha in any way. 

He did nothing. 

He greeted people with a skeptical affability, and paid them visits. 

Not often, admittedly—the greater part of his time was spent on his father’s             

comfortable sofa. He slept a great deal, and ate a great deal. 

Sometimes he would take a book and spend a little time on it before losing               

himself once again to his thoughts. 

 Thoughts of who knows what. 

A Swiss landscape, an evening, an encounter would drift past his mind’s eye and .               

. . time for a stroll down Soborna Street. 

Such boring days and such a tedious street: the Soborna, with its gymnasium             

pupils, who now looked at him with respect—no small thing, an educated man, who’s              

spent so many years abroad! 

He seldom found people to spend time with, to speak with, or while away the               

hours rowing on the peaceful river Neman.  

He was often to be seen sitting alone on a park bench, always in new clothes, but                 

always in the same shabby gray hat, which he had brought back from abroad. 

People understood it all: 

Lurie’s first-born had gone abroad to study: Who else should study abroad, if not              

the son of such a rich man? Lurie’s son had come back from abroad, all educated, and                 

was doing nothing . . . what of it? Only the wealthy can allow themselves such luxuries. 

Lurie’s son played cards in the club with the officers, and sometimes got drunk              

with them. People had no problem understanding any of this. 

But the one thing they could not understand was why someone like Sasha Lurie              

wore such a shabby old hat. And Sasha wore it to spite them all. Always and                

everywhere—the same gray hat. 

Girls recognized him from afar thanks to his gray hat . . . 
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Mostly he walked alone through Grodno’s narrow streets. People haggled in the            

modest shops, mothers were preoccupied with finding matches for their daughters,           

while the provincial girls conducted love affairs. 

Sometimes there was a funeral . . . 

Sometimes a wedding . . . 

Sometimes a fire, a bankruptcy! 

How does such a city live? 

But Lurie’s son, the plump youth with his eternal hat, with his gaze that seemed               

to notice nothing and no one, lent the gray life of the city a new color. 

And whenever some young lady or other walked alongside him, it aroused great             

surprise and curiosity: 

“Haha, look who’s walking with Gray-Hat!” 

“There she goes, cozying up to his father’s millions.” 

People would look with jealousy at such girls, but he had no intention of finding a                

wife, and paid little attention to the city and its preoccupations. 

It seemed as though he had fallen into a slump and could not get out again, as if                  

he were in exile. 

He received various German and French newspapers from abroad. Once a month            

he would plunge into them, leafing through the pages, before casting them aside. 

He was often bored, and the boredom poisoned his will, robbing him of the              

energy to leave—so be it. 

Boredom led him to strange whims.  

Sasha Lurie fell enamoured of dogs.  

Pugs, St. Bernards, hunting dogs, it was an all-consuming passion for him. He             

began buying dogs, seeking out hunters to find the best breeds. When he grew bored of                

one creature he moved on to the next. 

“That idler is hanging around with mutts!” the neighbors laughed.  

His parents indulged him; he was, after all, still their little Sashele who deserved              

whatever his heart desired.  

In those days Sasha was rarely to be seen alone; he was always accompanied by               

one of his four-legged companions.  

When people have such wealth. 

When there’s nothing to worry about. 

They befriend dogs. So be it! Dogs have a right to live too, and the dogs were                 

happy to fall into the hands of someone like Sasha. 

How many times did the Luries open their door to find some shabby stranger on               

their doorstep, asking: 

“You’re looking to buy a dog? Good pedigree . . .” 
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“Not me,” old Lurie would laugh, “I’m in the lumber business. Dogs are my son’s               

trade.” And he would call out: “Sasha, come to the door; there’s some merchandise here               

for you.” 

Sasha would inspect the wares, with a friendly pat. 

But everything has its limit, and Sasha soon grew weary of that too. All the St.                

Bernards and greyhounds disappeared from view and Sasha was once again left with the              

gray hat . . . 

Sometimes with books. 

Sometimes playing cards with the officers in the club. 

Sasha remained on everyone’s lips: 

“If he wanted to he could have found the best match.” 

“And business . . . his father isn’t getting any younger. Strangers are managing his               

father’s forests and sawmills.” 

“Such a waster.” 

“Such a nobody . . .” 

And yet no-one harbored any ill-will towards him. 

People called him “Sashke,” though not everyone knew him personally and he            

was reluctant to make new friends. 

His father and relatives would confront him: 

“Throw away that old hat!”  

Sasha would laugh good-heartedly and shrug. 

If you asked his father about it, he would say:  

“He was abroad, it cost me a fortune. And all he brought back was an old hat, that                  

old hat of his!” 

But his father loved him and gave him as much money as he desired. 

Sasha went through a card playing phase. He didn’t come home for days on end               

and they say he could play non-stop for three days straight, taking short naps in his seat                 

and then playing on.  

His family knew all about it, but no one said a word to him. 

“It will pass,” said old man Lurie, and he knew his son. 

One fine day, Sasha put aside his cards. Why? 

He felt that it was becoming the center of his life, and that was the thing he feared                  

more than anything. As far as he was concerned, being a slave to his passions meant                

being in hell, and he prefered to stay in this world . . .  

He was lazy and slow to work, and he had received an education that had allowed                

him to avoid confronting life’s hardships. 

He was no fool. He laughed about Grodno, that backwater, provincial city, and             

the whole world . . .  

And that was the end of the card playing . . . 
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He even stopped frequenting the club. 

It was summer by then. Every evening he would take a boat and travel far               

downstream, smoking a cigar. 

Young couples would recognize his boat a mile off in the darkness. 

“It’s Sasha . . ..” 

“ . . . the flame of his cigar!” 

He had still not thrown away his gray hat. 

A strange affectation. Perhaps the hat reminded him of his student years abroad?             

Perhaps. Everyone has a curiously stubborn attachment to little things.  

After the cards he spent several weeks lost in books, eating and sleeping. He slept               

by night and he slept during the day. Perhaps he himself did not realise how zealously                

his sleep was safeguarded. The servants had been warned not to bang the doors, not to                

make any noise . . .  

Even his father would speak with clients in the furthest room so as not to disturb                

his son. 

His son, however, did nothing, and it was clear for all to see.  

Decent people look out for one another.  

Old Lurie urged upon him many times: 

“Come with me to the forest sometime; I have such a large estate and I’m getting                

old—who am I amassing it all for? Help me a little.” 

Sasha would shrug and say nothing. 

One time though, he did answer his father’s request: 

“Perhaps . . . we’ll go.” 

For his father this was a joy. He believed in his son, believed that eventually he                

would make a man of himself, that one day he would throw away his gray hat and put all                   

that foreign nonsense behind him.  

Sasha would become a man. 

It would just take a little time, and Sasha was in no particular hurry. The white                

sofa seemed to fit him like a glove and lying there he could imagine he was in a dacha in                    

Lososno. He would notice someone there, a splendid figure, silent, a little to his taste. 

He visited Lososno a few times but eventually dismissed the affair with a wave of               

the hand. With one short phrase he put an end to his momentary enchantment:  

“Too educated.”  

He was the first to bring up what he’d promised his father and asked: 

“So, when are we going to visit your forests?” 

“We might as well go tomorrow,” his father said, not wanting to waste any time in                

case Sasha changed his mind. 

Riding together the next morning through the pastures and into the woods, they             

smoked cigars in silence.  
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They eventually arrived in the forest. Old Man Lurie checked in on Iser to go over the                 

accounts, while Sasha waited by the stream which was surrounded by tall pine trees. 

The forest sang and a yearning took hold of the boy’s soul. 

He smiled. 

“My father has forests and he cuts them down. What a beautiful life you could               

lead in a place like this, how peacefully you could sleep here.” 

This is what he was thinking when a barefoot girl arrived—it was Tsilke. 

Sasha recognised her from his childhood. 

He approached her. 

“I remember you as a little girl, I see you’ve grown up!” 

“The forest grows too, so long as your father doesn’t have it chopped down . . .” 

The whole forest somehow felt like home. He suddenly felt the urge to speak              

simple good-natured words . . . 

Deep in his heart, unbeknownst to Sasha, something rejoiced inside him. 

He could not find his words. 

Tsilke returned to the stream and silently gazed into the green brightness of the              

water. 

She was slimly built, and even in her simple summer dress there was something              

extraordinary about her. 

Their silence lasted a long time. The forest meanwhile continued to sing. 

“You visited us once in Grodno, didn’t you?” Sasha asked. 

“And then ran away,” Tsilke answered hastily. 

“Why?” 

“I truly loved the woods back then . . .” 

“And now?” Sasha pressed her. 

“Now, I’m older. I long to be near people. I’d like to see what the world looks                 

like.” 

“The world is very large, and, at the same time, very small . . .” Sasha began. 

“If that’s how you’re going to talk to me, don’t expect me to understand—I’m a               

simple girl.” 

Just then Nikhe came running. 

“Tsilke, we need to prepare some food for the guests, come and help me.” 

The women disappeared into the house and Sasha was left alone by the water              

which, without a will of its own, continued to bubble and swirl. 

He lit a cigar and tried to think, to peacefully reflect, as was his habit. 

But he could not concentrate. His gaze was constantly drawn towards the large,             

one-story house which stood so close. Simple windows with unpainted shutters. The            

cracks in the walls were stuffed with greenish black moss. 

And from inside, he could hear snippets of song: 
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“Reyzke sees through the window 

That Ester’s sad and listless, 

‘What’s the matter Esterke?’ 

My lover has a mistress.” 

 

He had already observed her closely, appraising her. Those blue eyes, the mountain of              

fair hair on her head, and her bare feet . . . That’s how one grows up in the forest! 

He did not want to eat and so he went off deeper into the woods. 

He walked and bashed the trees with a stick as if to announce: “Here I am.”  

Suddenly a thought came to him: 

“Imagine if someone like her showed up in Nice or Monte Carlo! Such a fresh               

beauty, you can see the Jewish look in her eyes, if she hadn’t been a Jew she might have                   

gone completely wild in that forest.” 

He became angry with himself. 

“Why am I thinking so much? Childish games.” 

When it was time to leave with his father he glanced around but Tsilke wasn’t               

there. The sun was setting, casting ruddy brass reflections, which followed them as             

though someone were tracing their path with a torch.  

When he got back to Grodno he told several people: 

“There’s a warden out there in my father’s woods, a silent Jew with a large beard                

that covers his mouth. And he has a daughter . . .” 

He began frequenting his father’s woods, next to the village of Mistebove. 

He would go by carriage and the journey of several dozen leagues would fly by.  

Sometimes he would accompany his father. Old man Lurie was delighted that            

Sasha wanted to come with him.  

Admittedly his son didn't actually do any work there. He would sit by the stream               

with Tsilke, or wander around in the endless labyrinth of trees 

But let people think that his heir in the eternal gray hat is taking an interest in                 

something and is not a sworn good-for-nothing. 

On one of their trips, Sasha turned to his father and began: 

“You know, father; in Paris or some other big city a girl like Tsilke would be quite                 

something.”  

“How do you mean?” his father asked. 

“Father, she’s a rare specimen; she’s a person of nature, cat-like.” 

Old Lurie, plump, good-natured magnate, had been contemplating a plan the           

Germans from Königsberg had suggested to him: building a sawmill and delivering            

finished lumber to Germany. 

It took him a few seconds to understand what his son had told him. 
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“Hhm, Tsilke? Yes, a fine girl, always has been, but a little wild. Do you               

remember, when she was a child, the time she ran away from Grodno and went back to                 

the forest on foot? A wild one she is . . .” 

But Sasha, immediately regretting having broached the subject, fell silent and           

stared off into the fields and the woodlands . . . 

Until the carriage brought them to Iser the forest steward.  

From behind the trees he could hear singing; Tsilke was singing, and it was a long                

time before Sasha found her hiding place. 

“You’re here again?” 

What a question. Sasha was offended. 

“If you’d prefer, I can go right back, the carriage is waiting.” 

“Go on then, off you go!” 

He strode off, and she broke into laughter. 

“Fool!” 

She spoke to him, a grown man, in a tone like that? She who never left the forest.                  

Barefoot and uncultivated.  

And yet it was so refreshingly pleasant to hear such tender words from her, such               

sylvan laughter. 

He was not going home. They both had a lot of work to do: Aunt Nikhe had done                  

laundry, and Tsilke and Sasha had to hang out the clean laundry on the line to dry. 

The forest sang and they talked. 

“She’s always washing, that aunt of yours, always down by the stream with             

laundry.” 

“That’s what she’s like, always washing or scrubbing.” 

Meanwhile Aunt Nikhe felt uneasy. She has always known, it was a law of nature               

for her, that a boy and a girl should never be left alone together.  

And there was only one set of eyes on hand to watch them. Aunt Nikhe would                

have to keep a close eye on them to prevent an unfortunate incident. 

She followed them, she called them indoors. But it was no use. 

All couples have one thing in common: they want nothing more than to be alone               

together, and Nikhe had heard stories about this Sasha, that he was a pleasure seeker               

who played cards and got drunk with officers. 

Terrible. 

What can you expect from the likes of him? 

She tried to have a word with Iser about it: 

“You’re a father, with an only child, take care.” 

At which point Iser lost his temper and cursed Aunt Nikhe with insults like never               

before. 

Then he left. 
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She only heard him muttering something. 

“With my child . . . God forbid!” 

Nikhe took to reciting the psalms more often. Meanwhile the forest stirred. The             

wind played its mute, soundless melodies with millions of fresh green pine needles. 

All around, woodlands as far as the eye could see, the entire area sheathed in               

copper pines with green caps.  

Elsewhere high, proud trees were being chopped down, but these golden forests            

had not lost their joy. 

The squirrels squeaked to one another. 

Underneath, by the foot of the trees, streams snaked and bustled. 

Hush now, forest, hush now world. The humans are always in some hurry,             

building and making, doing bad and doing good. 

But we silver messengers of eternity . . . we rush, and glide, reflecting back the                

forest, the cities, the skies. We spiral underground and overground. We flow into seas              

and come out of seas, over mountains, over valleys.  

And why do we rush, why do we carve through stone and rock? . . . 

God sent us. 

We waters, great and small, we are the blood of the earth. We flow through its                

veins and bring everything to life. 

Forests, forests . . . 

Wandering among the green tresses of the forest floor are butterflies, and birds,             

colorful specks of life. They sing and flutter in the bright days . . .  

Two people sit, a young man and a young woman, and they learn now how to                

speak. 

They need to find words, so that one should understand the other. 

Because they are foreign to each other, from two different worlds. 

They are close, though they do not quite understand each other, they lack the              

language. 

Perhaps the noise of the trees will teach them to speak? Perhaps from the babble               

of the stream? 

In the meantime they throw pine cones and twigs into the water, laughing at              

carefree nothings. 

A squirrel squeaks, and far off somewhere you can hear the sound of an axe. 

The second cabin had been opened up, and Sasha had more or less made himself               

at home inside. He would often spend the night. He brought books from home, and from                

time to time he would work there.  

In truth the forest always drew him back. He forged out his own little paths, and                

got to know the road watchman. He had visited all the villages and settlements in the                

area, often with Tsilke, and very often alone. 
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Tsilke . . . 

Once, as they were out walking—he, in his light-gray town suit and old hat; she,               

barefoot in a light, little white dress, her hair covered with a peasant’s kerchief—she              

listened to him, laughing at everything he said. Suddenly she asked him: 

“Sasha, are we having a love affair?” 

He stood still for a moment, somewhat perplexed, and answered: 

“I like you, Tsilke. You’re a real child of nature, you’re—” 

“Don’t talk to me about those other things of yours!” 

“Other things” was how she referred to all those subjects she did not understand. 

“No, Tsilke,” Sasha said mockingly, “for now we are not yet having a love affair,               

perhaps we will one day.” 

“When? When?” She insisted “All the girls in Mistebove are having love affairs.” 

“The first thing you’re supposed to do is fall in love.” 

Tsilke fixed him with her radiant eyes. She did not understand his words, but at               

that moment she liked him. The green of the forest cast a matte shine over his face, and                  

his kind, dark eyes lit up and smiled. In that moment he thought this Tsilke knew                

nothing, absolutely nothing, but when she would eventually awaken from her forest            

slumber, when she would first embrace a man, it would be a fire to be reckoned with. . . 

But Tsilke gazed into his eyes for several seconds; she did so because her aunt               

had always told her that one needed to look deep into a person’s soul in order to know                  

them. 

He would stroll slowly with bearlike steps. Telling Tsilke stories, both true and             

invented. He strained to adapt himself to her, so that she would understand him. 

What did he want from her? 

What was he seeking here in the forest? 

He himself did not quite know. He was already acquainted with mankind and the              

world. He had not grown tired of the world. He was not afraid of boredom—even a small                 

thing like a cigar was enough to drive off any tedium. But he, who had never had to                  

worry, who had never had to struggle for his life, still possessed a few lyrical cords in his                  

soul and those cords sought to find echoes.  

He often found such echoes in solitude, in peace, in his thoughtful seclusion.  

Climbing on alpine peaks he had often taken in the breath of the new morning, or                

the final soundless breath of the day’s end . . . 

In those moments he would lose himself in thought. Leaning against a rock,             

entirely surrounded by the red light of sunset, he could clearly perceive his solitude. 

He alone, no one else, had climbed up to these heights. Why? Why had he not                

stayed with them down below, with their bustle and day-to-day trifles? 

He would begin to see himself as different, as a chosen one . . . until he burst out                   

laughing in self derision and went back down to the others at the bottom of the hill. 
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And yet . . . Perhaps he was different? His not being able to mix with others, the                  

running away to play cards, the constant womanizing . . . perhaps it was all because he                 

wanted to get away from himself? 

Perhaps he was a poet? 

Indeed it was a vice he had dabbled with from time to time. He would often start                 

writing, but would then remember what the life of a writer entailed. He thought of the                

poet types with the long hair, with sideburns and velvet jackets and, feeling ashamed of               

himself, he would tear up what he had written. 

What were the singing cords in his soul searching for?  

He had an answer to that too: they were searching for something because that is               

the only way they can sing. 

Now, in the forest . . . 

The tranquility embraced him on all sides. A year living in the stagnant swamp of               

life in Grodno had forged his whole body, but now, here in the forest, the barefoot girl                 

with the light-colored eyes had woken him up, woken him like nature itself. 

The cords sang all the louder. . . 

But the smoke from his cigar kept all this from view; he controlled himself and               

spent ever more time in the forest.  

The summer days were long. You can do a lot of thinking with so many hours on                 

your hands, and with life so close . . . 

The barefoot Tsilke was a temptation. 

He studied her and followed her . . . 

Already with uneasiness. 

Already angry at himself for unsatisfied desires. 

And she herself . . . 

She looked like a ripe apple. 

Like an apple, unaware of its own flavor and charm. 

A fire, that kindles others, but which does not burn itself. 

Why had they got it into their heads that she was wild? 

Where was the wildness? 

Jewish girls are not wild. 

Sasha would grow angry at himself, at her . . . 

But he would only leave the forest for very short spells, coming back soon              

thereafter. 

At home they began to notice something was afoot. 

The Luries discussed it between themselves:  

“He rushes off to the forest, he’s fond of Iser’s daughter,” said his father. 

And his wife frowned haughtily. 

“With our servant’s daughter?” 
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Old man Lurie had a plan: 

“Let’s hope she turns his head, let him marry her, then with any luck he’ll throw                

away that old gray hat and all his other foolishness.” 

If Sasha had heard the conversation he would have showered his parents in             

insults; what right had they to interfere in his affairs? 

He would have thrown a tantrum. 

He had to be handled with kid gloves. So they kept it to a whisper . . .  

Old taciturn Iser . . . 

Once, quite early, when Tsilke was still sleeping, Iser came in to Sasha’s cabin              

and got straight to the point: 

“I know you’re a decent man. I know you don’t believe in God, but you have a                 

heart nonetheless, I can feel it . . .” 

Sasha looked at him calmly. 

“I have only one child . . .” 

And he could feel the tears in the old man’s voice. He’d said his piece and quickly                 

left the room. 

“Iser!” Sasha called out, and ran over to the window. 

He noticed Iser wiping his eyes. 

“Iser, I swear . . .” 

What he swore was not clear even to himself in that moment. Iser silently walked               

off and Sasha looked out into the early morning forest. The strips of sunlight now lay                

much closer. The young pines were fragrant and, although Sasha was a little shaken by               

the unexpected encounter, his spirits soared and he waited impatiently for Tsilke. 

The day was beginning. 

A peasant had brought two cows in from the field and they stood there, waiting               

for something . . . two cows, brown like the pines. 

Sasha liked the similarity of their colors. 

“The forest leaves its trace.”  

Tsilke’s hair is also like the pines. 

Later, Aunt Nikhe returned from Mistebove. She had gone very early to run some              

errands. She walked past the window. Sasha said, “Good morning,” and she answered             

coldly. 

“Don’t be mad at me, Aunt Nikhe.” 

“I’m not mad, Sasha!” and she went inside. 

“I don’t believe in God, but I have a heart nonetheless. That’s what Iser had said .                 

. . And if it really means so much to him, maybe I’ll even believe in God too. I have a                     

heart nonetheless.” 

It’s good to have a heart. 

To feel such a lovely morning. 
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And . . . 

Tsilke was already standing on the porch of her father’s house, squinting from the              

sun and stretching with the suppleness of a newly awoken cat. She did not notice Lurie’s                

son, the one who’d been abroad, Lurie’s son who was spending so much time in the                

forest now . . . Why did he come here, that Sasha? 

He stood and watched her, marvelling at her every bend, every glimmer of her              

half-uncovered limbs . . . 

Now there’s a woman . . . the kind of figure he had only seen in his most pleasant                   

dreams. 

Suddenly she called out: 

“Aunt Nikhe, Aunt, Nikhe! The cows are waiting”—at which she ran off,            

disappearing into the stable.  

She sang snippets of songs, stopping and starting and stopping again 

While the forest sang without cease.  
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 סַאשַא לוריע
 
 
 

 ַא שטיֿפער איז ער געװען אין זַײן קינדהײט. ַא שטָאלצער ייִנגל, װעמען עס הָאט זיך שטענדיק
 אױסגעדוכט, ַאז ַאלץ קומט אים, ַאז אים, סַאשען, טָאר מען אין קײן זַאך נישט ָאּפזָאגן. אין שולע זענען די
 לערער מיט אים זיך װײכער בַאגַאנגען. זַײן רַײכן יִיחוס הָאבן ַאלע געװּוסט, ער איז געװען ַא ֿפעִיקער און ַא

 ֿפױלער, הָאט שטענדיק געװָאלט, ַאז ַאלץ זָאל ַאלײן קומען אין מױל ַארַײן.
 און שטָאלץ איז ער ֿפון שטענדיק ָאן געװען. לערנען הָאט ער נישט געװָאלט, נָאר ַאז ַא שילער זָאל אים

 איבעריָאגן, בַאקומען ַא בעסערן „בַאל“ ֿפַאר אים, דָאס הָאט ער נישט געדולדעט.
 אין ַאלצדינג ַאזױ:

 הָאט ער געקליבן ַא קָאלעקציע מַארקעס, הָאט זַײן קָאלעקציע געמוזט זַײן די בעסטע. זַײנע ליזשװעס צום
 גליטשן זיך – די בעסטע. זַײנע ביכער – אין די בעסטע בַאנדן.

 ער איז דָאך לוריעס ַא זון, אים הָאט מען דָאך ֿפון ערשטן טָאג זַײנעם געקעכלט.
 די לוריעס...

 מיט ַא גרױס דרך־ארץ ֿפלעגט מען דערמָאנען זייער נָאמען. זײ זענען געװען יחסנים, רַײכע מענטשן און
 דערצו מיט גוטע כַארַאקטערן, זײ ֿפלעגן ַאלעמען העלֿפן.

 זײ הָאבן געהַאט ַא קָאטש מיט צװײ שװַארצע ֿפערד. די אײנציקע יִידישע קָאטש אין שטָאט. צום
 גימנַאזיום ֿפלעגט די קָאטש צוֿפָארן און סַאשקעלע מיט די ביכער ֿפלעגט, װי ַא יונגער ּפרינצל,

 ַאהיימֿפָארן.
 די גַאנצע גַאס ֿפלעגט נָאכקוקן: זעט נָאר! ַאזַא ייִנגל נָאך און ֿפַאר אים שּפַאנט מען עס אַײן ַאזעלכע צװײ

 שײנע ֿפערד. אין ַא קָאטש ֿפָארט ער מיט גומענע רעדער... מען הָאט מקנא געװען און מען הָאט
 בַאװּונדערט זייער רַײכקײט.

 די לוריעס...
 זײ הָאבן געשעֿפטן מיט אױסלַאנד, דער גובערנַאטָאר קומט צו גַאסט צו זײ און דָאך זענען זײ נישט קײן

 שטָאלצע מענטשן, ֿפירן זיך יִידישלעך – אױף װיֿפל ַאזעלכע גֿבירים קָאנען זיך ֿפירן.
 סַאשע איז געװען זייער הָאֿפענונג, סַאשען הָאט מען זײער ליב געהַאט.

 און דָאס רונדע גימנַאזיסטל הָאט געהַאט די בעסטע חֿברים. ַאלע הָאבן זיך מיט אים געחֿברט.
 דערנָאך, װען ֿפון ייִנגל איז ַא בחורל געװָארן, הָאט ער זיך ֿפַארליבט אין ַא גימנַאזיסטין. די שענסטע ֿפון

 שטָאט איז זי געװען. ַאלע גרָאדנער הָאבן ֿפון איר שײנקײט גערעדט, ַאלע – ַאֿפילו ָאֿפיצירן – הָאבן
 שטַארקער צוגעקלַאּפט מיט די שּפָארן, װען יענע ֿפלעגט ֿפַארבַײגײן די סָאבָארנע גַאס. און אֿפשר

 דערֿפַאר װַײל ַאלע הָאבן גערעדט ֿפון איר הָאט זיך סַאשע אין איר ֿפַארליבט.
 זי איז געװען ֿפון ָארעמע עלטערן און ער ֿפון די לוריעס, נָאר װי ַאזױ עס איז געשען – דָאס מײדל הָאט ֿפון

 אים נישט געװָאלט װיסן:
 — דער „בוץ“ געֿפעלט מיר נישט. – סַאשע איז געװען ַא דיקער, ַא רונדער, כָאטש מיט זײער ַא

 סימּפַאטישער װייכער שטים און מיט גלַאנציק־שװַארצע אױגן.
 „בוץ“ הָאבן אים גערוֿפן זַײנע ׂשונאים און די גרעסטע בַאלײדיקונג איז דָאס געװען ֿפַאר אים, װען ער

 ֿפלעגט עס הערן. ער ֿפלעגט דַאן ַארַײן אין ּכעס און טוּפען מיט די ֿפיס און שרַײען.
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 – דער „בוץ“ געֿפעלט מיר נישט, – הָאט די גימנַאזיסטקע געזָאגט און ַארומגעשּפַאצירט מיט ַאנדערע
 בחורים און ַאֿפילו מיט ָאֿפיצירן.

 מיט ַאלעמען, נָאר נישט מיט לוריעס זונדל.
 דָאס איז געװען אין זַײן לעבן די ערשטע מּפלה.

 ֿפַאר דעם נַײנצן־יעריקן בחור איז דָאס געװען גענוג, ער זָאל װערן אױף ַא לענגערער צַײט
 מרה־שחורהדיק און געענדיקט הָאט זיך דָאס מיט ַא גרױסער דָאזע מישיַאק, ֿפון װעלכער מען הָאט אים

 קױם ָאּפגערַאטעװעט.
 ַא לַאנגע צַײט נָאך דעם הָאט ער נָאך ַאלץ גערעדט, ַאז ער װעט זיך דָאס לעבן נעמען, מען הָאט ַאֿפילו

 בַײ אים שױן געֿפונען ַא רעװָאלװער, נָאר קײן קױלן הָאט ער צו אים נישט געהַאט.
 ֿפון די ַאלע איבערלעבענישן איז ֿפון „בוץ“ געװָארן ַא ּתל. ער איז געװָארן דַאר און שװַײגנדיק, הָאט

 אױֿפגעהערט צו לערנען, איז ַאנטלָאֿפן ֿפון זַײנע ַאלע חֿברים.
 שּפעטער איז מען מיט אים ַאװעקגעֿפָארן קײן אױסלַאנד, ַארומגעֿפירט אים ֿפון בערלין קײן ּפַאריז, ֿפון

 ּפַאריז קײן ציריך, דָארט הָאט ער זיך ַא לענגערע צַײט ֿפַארהַאלטן, הָאט זיך בַארוִיקט און גענומען װַײטער
 שטודירן.

 אין ציריך און אין ַאנדערע שטעט ֿפון דער שװײץ הָאט ער ֿפיל בַאקַאנטע און ֿפרַײנד געהַאט. עס איז געװען
 ַא צַײט, װען די גַאנצע יוגנט הָאט געברענט מיט בלוטיקן הַאס צום צַאריזם. עס הָאבן זיך גרוּפירט ַאלץ

 נַײע ּפַארטײען, די רוסישע עמיגרַאנטן און צװישן זײ טױזנטער יִידישע יונגע־לַײט הָאבן געהַאט אײן חלום,
 אײן שטרעבונג – ּפטור צו װערן ֿפון דעסּפָאטיזם, ָארגַאניזירן די ַארבעטער. יעדן טָאג – מיטינגען,

 ֿפָארלעזונגען, רעֿפערַאטן. סַאשע לוריע הָאט זיך אױך געּפלָאנטערט אין דעם דָאזיקן עולם, נָאר ער איז
 צו קײנעם נישט צוגעשטַאנען.

  ער ֿפלעגט ֿפון צַײט צו צַײט העלֿפן מיט בַאדַײטנדיקע סומען געלט דעם און יענעם ֿפון די רעװָאלוציָאנערן.
 עס הָאבן שױן ֿפיל געמײנט, ַאז ער װערט זייערער. נײן, אױף מָארגן ֿפלעגט ער גָאר ַאװעקֿפָארן אין די

 בערג מיט ַא נַײער „בַאקַאנטשַאֿפט“. ֿפרױען הָאבן אים ליב געהַאט און געלט הָאט ער געהַאט מער ֿפַאר
  ַאלעמען. ֿפון גרָאדנע ֿפלעגט מען שיקן איבערגענוג.

 ער הָאט געלערנט און זיך געגרײט צו ַא דיסערטַאציע. ער איז אױסגעװַאקסן און זַײן ּפנים הָאט זיך
 אױסגעאײדלט. אין די בערג ֿפלעגן אים די טוריסטן ָאננעמען ֿפַאר ַא מיזרח־טיּפ, ער ֿפלעגט ָאּפשטעלן

 מיט זַײן אױסזען און ֿפלעגט זיך רוִיק שּפרַײזן מיט זַײנע בערישע און זיכערע טריט. ער ֿפלעגט זעלטן װען
 ֿפון עּפעס זיך ָאנצינדן, זעלטן װען אױסערלעך רעַאגירן אױף ֿפיל געשעענישן דַאן, בעת ַאנדערע ֿפלעגן זַײן

 איבעררַאשט.
 ַא װעלט ֿפַאר זיך איז ער געװען. ַאזַא אײנער, װָאס הָאט מיט זַײן אױסערלעכער רוִיקײט און

 ָאּפגעזונדערטקײט געצװּונגען צו אױֿפמערקזַאמקײט.
 אױף ֿפַארזַאמלונגען, װּו ער ֿפלעגט קומען ֿפון לַאנגװַײליקײט, ֿפלעגט ער זיך צוהערן און ָאּפקומען מיט ַא

 לַאקָאנישער ֿפרַאזע.
 נישט אײן מָאל הָאט מען ֿפון אים געהַאט ַאזעלכע ֿפרַאזן:

 – צו ֿפיל מענטשן זענען ֿפַארַאן אױף דער װעלט, צו ֿפיל... מען װעט זיך נישט אַײנטיילן מיט גָאטס גָאב,
 מען װעט זיך אײביק רַײסן און זָאל מען זיך רַײסן, ַא מָאל איז עס גַאנץ אינטערעסַאנט.

 – ָאבער סַאשע, אײנער ַארבעט ֿפַאר דעם צװײטן, אײנער ֿפַאר ַאלעמען, ַאלע ֿפַאר אײנעם...
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 ֿפלעגט ער בַאמערקן, ַאז מען װיל אים ַארַײנֿפירן אין ַא דיסקוסיע און דָאס הָאט ער זײער נישט ליב
 געהַאט, כַאּפט ער זיך און רעדט שַארף ַארױס זַײן שטענדיקן ֿפעסטן: „נַאּפליעװַאט“ און רוקט זיך ָאּפ ֿפון

 עולם.
 און דָאך הָאבן ֿפיל גערעדט, ַאז װען ער װָאלט װעלן – ַא גרױסַארטיקער ָארַאטָאר װָאלט ער געװען – ַא
 טוער, ַא מענטש װעלכן ַאלע װָאלטן געֿפָאלגט. ֿפַארשידענע גרוּפן הָאבן אים גערוֿפן צו זיך. ער ֿפלעגט

 שמײכלען:
 – ַא מָאל געֿפעלט מיר די װעלט, ָאט ַאזױ װי זי איז זיך מיט ַאלע אירע ֿפרײדן און לײדן און דַאן װען זי

 געֿפעלט מיר נישט, געֿפעלט זי מיר נישט מיט אַײך ַאלעמען, מיט די ַאלע, װָאס װילן זי איבערמַאכן, און
 גײט זיך געזונטערהײט!

 קײנער ֿפלעגט זיך אױף אים ֿפַאר זַײנע שַארֿפע ענטֿפערן נישט בַאלײדיקן, נָאר עס ֿפלעגט ֿפַארדריסן: ַא
 שָאד, ַאזַא יונגער און בַאגַאבטער מענטש און לעבט ָאן ַא ציל.

 ָאֿפט, ַאז ער ֿפלעגט בַאקומען ֿפון דער הײם ַא גרעסערע סומע געלט, ֿפלעגט ער ַאװעקֿפָארן אין
 מָאנטע־קַארלָא און ּפטרן די ּפָאר גרָאשן און קומען צוריק ַא ֿפרײלעכער, ַא מונטערער.

 – ַא מחיה געװען, אין אײן שעה געװען ַא מיליָאנער און װידער אױס. דער קָאּפ הָאט געברענט, די נערװן
 הָאבן געציטערט, ַא װעלט מיט איבערלעבונגען דָארט אין מָאנטע־קַארלָא, אין גיהנום ֿפון גָאלד.

 מען ֿפלעגט אױף אים קוקן מיט ַא לַײכטער ֿפַארַאכטונג ֿפַאר ַאזעלכע מעׂשים, ֿפָארט ַא קינד ֿפון דער
 בורזשוַאזיע. ער װעט שױן ַאנדערש נישט װערן.

 און דָאך ַאזױ נישט לערנענדיק, הָאט ער ַא סך דערגרייכט און הָאט געענדיקט דעם ֿפַאקולטעט בעסער
 ֿפַאר ַאלעמען. ער הָאט שטענדיק געלַאכט ֿפון ביכער און ֿפון די מענטשן און דָאך הָאט ער זיך ַאזױ, נישט

 װילנדיק, איבערגעלײענט ּכמעט ַאלע קלַאסיקער, הָאט זיך אינטערעסירט מיט בָאטַאניק און
 ַאסטרָאנָאמיע און דָאס, װָאס אים איז שױן ַארַײן אין קָאּפ איז שױן צוריק נישט ַארױס. און ֿפלעגט ער

 דיסּפוטירן, איז ער געװען ַאן ָאּפָאנענט, מיט װעלכן מען הָאט זיך שטענדיק גערעכנט.
 נָאר קײן זַאך איז נישט געװען בַײ אים דער עיקר, נישט דָאס לערנען און נישט מָאנטע־קַארלָא און נישט

 ַאװַאנטורעס מיט די ֿפרױען.
 – צוליב װָאס לעבסטו? – ֿפלעגט מען אים ֿפרעגן.

 – ַא מָאדנע ֿפרַאגע, – ֿפלעגט ער ענטֿפערן.
 – יעדערער הָאט ַא ציל.

 – און װָאס הָאט מען ֿפון ציל?
 – אַײ, מען קָאן מיט דיר נישט רעדן, סַאשַא!

 – טָא רעד נישט...
 און זַײן אױסגעקעכלטער קערּפער ֿפלעגט זיך שטַײף אױסצִיען, ער ֿפלעגט אין ַאזעלכע רגעס קוקן ָאן דער

 זַײט מיט ַא ֿפַארדרוס ֿפון ַא ּפרינץ, װָאס מען הָאט עּפעס מיט ַא נַארישקײט געשטערט.
 אײן מָאל הָאט ער זיך ֿפַארּפלָאנטערט אין ַא געשיכטע מיט ַא ֿפרױ און צוליב דער דָאזיקער היסטָאריע

 הָאט אים ַא קריסטלעכער סטודענט בַאלײדיקט מיט ַא גרָאב װָארט. דער גרָאדנער לוריע הָאט
 אױֿפגעהױבן זַײן ֿפעסטע הַאנט און געּפַאטשט.

 איז געװָארן ַא טומל אין דער קָאלָאניע. ַא דועל, עס װעט זַײן ַא דועל.
 מען הָאט סַאשען ַארױסגערוֿפן זיך שלָאגן אױף שּפַאגעס.

 הָאט ער זיך קַאטעגָאריש ַאנטזָאגט:

 

19 



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

 – איך הָאב ֿפַײנט די קינדערשע קונצן. איך װעל אים ַא קרַאץ טָאן ָאדער ער – מיר. איך הַאלט נישט ֿפון
 די נַארישקײטן.

 זענען צו אים ֿפיל צוגעשטַאנען:
 – עס װעט ֿפַאלן ַא ֿפלעק אױף אונדז, יִידן זענען ּפחדנים – װעט מען זָאגן. – עס הָאט געקָאכט און

 גערודערט און סַאשע הָאט זיך געלָאזט איבעררעדן.
 – גוט, איך װעל זיך מיט אים שלָאגן, נָאר נישט אױף שּפַאגעס, איך װיל ֿפון דעם קײן שּפַאס נישט מַאכן...

 אױף רעװָאלװערן.
 הָאבן זיך בײדע צדדים דערשרָאקן: עס קָאן זיך ענדיקן מיט טױט. נָאר סַאשע לוריע הָאט זיך געהַאלטן

 בַײ זַײנס. און ער הָאט אױסגעֿפירט.
 מען הָאט אױסגעַארבעט ּתקנות. די סעקונדַאנטן הָאבן זיך געסטַארעט, װָאס לַײכטער זײ צו מַאכן.

 און אין ַא העלן ֿפַארטָאג איז עּפעס ַא ֿפרעמדער „ּפריץ“ ֿפון בַאװַאריע מיט ַא ֿפרעמדן סַאשַא לוריע ֿפון
 גרָאדנע געשטַאנען אײנער ַאנטקעגן צװײטן מיט רעװָאלװערן.

 דער ערשטער הָאט געשָאסן דער געּפַאטשטער און נישט געטרָאֿפן. לוריע איז געװען זײער רוִיק, ער הָאט
 שװער ֿפַארװּונדעט זַײן קעגנער. ער הָאט נָאך לַאנג געהַאט צו טָאן דַאן מיט דער ּפָאליצײ ֿפון שװײצַאריע.

 ער איז געװָארן ַא העלד בַײ ַא סך. נָאר ער הָאט עס געהַאלטן ֿפַאר דָאס נַארישסטע, װָאס ער הָאט אין
 זַײן לעבן ָאּפגעטָאן. דָאס אײנציקע, װָאס אים הָאט געטרײסט איז געװען דָאס, װָאס אין יענעם ֿפרימָארגן

 בעת ער הָאט געשָאסן איז געװען ַא זעלטן שײנער זונאױֿפגַאנג און די בערג זענען געװען װּונדערבַאר
 בַאלױכטן.

 עס הָאט זיך בַײ אים אין הַארצן אַײנגעבַאקן יענער ֿפרימָארגן.
 ַא לַאנגע צַײט הָאט ער זיך נישט געקָאנט מוחל זַײן, װָאס מענטשן הָאבן אים געצװּונגען נָאכצוטָאן זײערע

  נַארישקײטן.
 נָאך דעם צוֿפַאל מיטן שיסן זיך הָאט ער לַאנג גערַײזט איבער איטַאליע. אײנער ַאלײן איז ער

 ַארומגעקרָאכן אין די בערג, בַײם ברעג ים. און ליבער ֿפַאר ַאלץ הָאט ער געהַאט זיך ֿפַארּפלָאנטערן אין
 די רויִנען ֿפון ַאלטע אַײנגעֿפַאלענע שלעסער. ער הָאט מיט נַײגעריקײט געקוקט אױף דָאס חרוֿב

 געװָארענע און הָאט ַאלײן נישט ֿפַארשטַאנען, ֿפַאר װָאס עס טוט אים שטַארק הנאה, בעת ער זעט, ַאז
 ַאלץ װערט חרוֿב.

 נָאך דער רַײזע הָאט ער זיך ַאװעקגעלָאזן צוריק ַאהײם.
 ַאװעקגעֿפָארן איז ער ַא יונג בחורל מיט רונדע ּפלײצעס. ַאנטלָאֿפן ֿפון זַײן ערשטער מּפלה אין לעבן, ֿפון

 דער נישט־אַײנגעגעבענער ליבע, און צוריקגעקומען קײן גרָאדנע שױן ַאן עלטערער בחור מיט ַא דיּפלָאם,
 װעלכן ער הָאט גָאר נישט געּפרּוװט אױסנוצן צו עּפעס.

 ער איז געקומען צום רַײכן טַאטן און זיך בַײ אים ַאװעקגעזעצט.
 נָאך די בערג, נָאך דעם אױסלענדישן טומל הָאט אים איצט גרָאדנע אױסגעזען װי ַא דערֿפל, ַאלץ – ַאלע

 מענטשן, ַאלע הַײזער. ַאלץ, ַאֿפילו זַײן ַאמָאליקע ליבע. װי ַאזױ הָאט ער זיך דָאס געקָאנט ֿפַארליבן און
 זיֿפצן ֿפון ליבע און סמען זיך געװָאלט צוליב ליבע? נײן, דעמלט איז געװען ַאן ַאנדער סַאשע.

 װָאס הָאט ער געברַאכט ֿפון אױסלַאנד?
 ַאװדאי איז ער איצט געװען ַא געבילדעטער מענטש, נָאר קײנעם הָאט זַײן בילדונג קײן נוצן נישט

 געברַאכט און אים ַאלײן אױך נישט.
 ער הָאט גָארנישט געטָאן.

 מיט ַא סקעּפטישער גוטמוטיקײט ֿפלעגט ער בַאגריסן מענטשן און גײן צו זײ.
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 אמת, נישט ָאֿפט, דער גרעסטער טײל ֿפון זַײן צַײט איז ַאריבער אױף דעם טַאטנס װייכע קַאנַאּפקעלעך,
 ער ֿפלעגט ַא סך שלָאֿפן, ַא סך עסן.

 ַא מָאל ַארױסשלעּפן עּפעס ַא בוך און הַאלטן זיך מיט אים ַא ביסל צַײט. און װידער זיך ֿפַארקלערן.
 װער װײס ֿפון װָאס.

 ַא לַאנדשַאֿפט ֿפון דער שװײץ, ַא ֿפַארנַאכט, ַא בַאגעגעניש ֿפלעגט ֿפַארבַײשװעבן און... מען דַארף גײן
 שּפַאצירן אױף דער סָאבָארנע.

 ַאזעלכע לַאנגװַײליקע טעג און ַאזַא לַאנגװַײליקע גַאס די סָאבָארנע מיט די גימנַאזיסטלעך, װעלכע קוקן
 אױף אים מיט דרך־ארץ, ַא קלײניקײט! ער הָאט ַאזױ ֿפיל יָאר אין אױסלַאנד שטודירט, ער איז ַאזַא

 געבילדעטער!
 זעלטן הָאט זיך אים אַײנגעגעבן צו געֿפינען מיט װעמען צו ֿפַארברענגען, רעדן, שיֿפלען זיך אױף דעם

 רוִיקן ניעמען.
 ַא סך מָאל ֿפלעגט מען אים זען אײנזַאם זיצן אױף ַא בַאנק אין גָארטן, שטענדיק אין נַײע קלײדער, נָאר

 אײביק און אומעטום אין דעם זעלבן ָאּפגעקרָאכענעם גרָאען קַאּפעליוש, װָאס ער הָאט געברַאכט ֿפון
 אױסלַאנד.

 ַאלץ הָאבן מענטשן ֿפַארשטַאנען:
 לוריעס קדיש איז געֿפָארן קײן אױסלַאנד זיך לערנען, װער דען זָאל ֿפָארן לערנען אין אױסלַאנד אױב נישט

 ַאזַא גֿבירס ַא זון? לוריעס זונדל איז צוריקגעקומען ֿפון אױסלַאנד ַאן אױסגעבילדעטער און טוט
 גָארנישט... איז װָאס? נָאר די רַײכע קָאנען זיך דָאס דערלױבן.

 לוריעס זונדל שּפילט אין קָארטן אין קלוב מיט די ָאֿפיצירן און ַא מָאל שיּכורט ער אױך מיט זײ. מענטשן
 הָאבן דָאס ַאלץ ֿפַארשטַאנען.

 נָאר אײנס הָאבן זײ נישט געקָאנט ֿפַארשטײן, ֿפַאר װָאס ַאזַא סַאשקע לוריע טרָאגט אױף זיך ַאזַא ַאלטן
 ָאּפגעקרָאכענעם קַאּפעליוש? און דער סַאשקע טוט זײ ַאלעמען צו להכעיס. אומעטום און שטענדיק מיט

 דעם זעלבן גרָאען קַאּפעליוש.
 די מײדלעך ֿפלעגן אים שױן ֿפון דער װַײטנס דערקענען צוליב זַײן גרָאען הוט...

 צום מײנסטנס ֿפלעגט ער שּפַאצירן ַאלײן אױף די שמָאלע גרָאדנער טרָאטוַארן. אין די בַאשײדענע
 קרעמלעך הָאט מען געהַאנדלט, מַאמעס הָאבן געקלערט װעגן חתנים ֿפַאר זייערע טעכטער און די

 ּפרָאװינציעלע מײדלעך הָאבן זיך געֿפירט זייערע ליבעס מיט די ֿפַארליבענישן.
 ַא מָאל ַא לװיה...

 ַא מָאל ַא חתונה...
 ַא מָאל ַא ׂשרֿפהלע, ַא בַאנקרָאטל!...

 מיט װָאס לעבט ַאזַא שטָאט?
 נָאר דער דיקער יונגער־מַאן מיט זַײן אײביקן קַאּפעליוש, מיט זַײן בליק, װעלכער הָאט, דַאכט זיך, אױף

 קײנעם און אױף גָארנישט געקוקט, לוריעס זון הָאט עּפעס ַא נַײ ֿפַארב צוגעגעבן צום גרָאען לעבן ֿפון דער
 שטָאט.

 און ַאז װעלכע עס איז ֿפון די ֿפריַילינס ֿפלעגט ַא מָאל ֿפַארבַײשּפַאצירן מיט אים, ֿפלעגט עס ַארױסרוֿפן ַא
 װּונדער, ַא נַײגעריקײט:

 – הַא, הַא! זי שּפַאצירט שױן מיטן גרָאען קַאּפעליוש...
 – זי שדכנט זיך צו זַײן טַאטנס מיליָאנען.
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 מען הָאט שױן ַאזַא מקנא געװען. נָאר סַאשע לוריע הָאט נישט געטרַאכט ֿפון קײן שידוכים און די גַאנצע
 שטָאט מיט ַאלע אירע זָארגן און טומלענישן איז אים זײער װײניק ָאנגעגַאנגען.

 עס הָאט אױסגעדוכט, ַאז ער איז ֿפון ערגעץ ַארָאּפגעֿפַאלן אין ַא טָאל ַארַײן און קָאן זיך ֿפון דַאנעט נישט
 ַארױסקריגן. עס הָאט אױסגעדוכט, ַאז ער קומט דָא ָאּפ גלות.

 ֿפון אױסלַאנד ֿפלעגט ער בַאקומען ֿפיל דַײטשע און ֿפרַאנצייזישע זשורנַאלן. אײן מָאל אין חודש ֿפלעגט ער
 זיך צוכַאּפן צו דעם – בלעטערן, בלעטערן און ַאװעקװַארֿפן...

 לַאנגװַײליק איז אים ֿפיל מָאל געװען און די לַאנגװַײליקײט ֿפלעגט ָאּפסמען זַײן גַאנצן װילן, צונעמען בַײ אים
 דעם מוט ַאװעקצוֿפָארן ֿפון דַאנעט – זָאל עס גײן, װי עס גײט.

 און ברענגען ֿפלעגט עס צו מָאדנע אַײנֿפַאלן:
 סַאשע לוריע הָאט זיך ֿפַארליבט אין הינט.

 מָאּפסן, בערנַארדן, יַאגדהינט. דָאס איז געװען ַא לַאנגע לַײדנשַאֿפט בַײ אים.
 ער הָאט ָאנגעהױבן קױֿפן הינט, זוכן בַײ ַאלע יעגערס די בעסטע מינים. ֿפלעגט אים אײן „נֿפש“ דערעסן

 איז בַאלד דָא ַא צװײטער.
 דער לײדיק־גײער הָאט זיך געװַײלט מיט די ּכלֿבים.

 די שכנים הָאבן געלַאכט און טַאטע־מַאמע הָאבן עס געדולדיק איבערגעטרָאגן. בַײ זײ איז ער נָאך ַאלץ
 געװען דער קלײנער סַאשעלע, װעמען מען בַאדַארף ַאלץ נָאכגעבן.

 אין יענע טעג הָאט מען סַאשען ַאלײן קײן מָאל נישט געזען: יעדעס מָאל הָאט אים בַאגלײט ַא ֿפירֿפיסיקער
 חֿבר.

 ַאז מענטשן הָאבן ַאזַא רַײכקײט .
 ַאז קײן זָארגן זענען נישטָא.

 חֿברט מען זיך מיט ּכלֿבים. ֿפַארֿפַאלן! הינט בַאדַארֿפן אױך לעבן און זײ ֿפילן זיך גָאר נישט שלעכט, װען
 זײ ֿפַאלן ַארַײן אין ַאזעלכע הענט.

 װיֿפל מָאל ֿפלעגט זיך בַײ די לוריעס עֿפענען די טיר און „עּפעס“ ַאן ָאּפגעריסענער מענטש ֿפרעגט:
 – איר ט׳קױֿפן ַא הונט, ַאן עכטע רַאסע...

 – נישט איך, – ֿפלעגט זיך דער ַאלטער לוריע װיצלען, – איך הַאנדל מיט װַאלד, דָאס איז מַײן זונס
 מיסחר. – און עס ֿפלעגט זיך דערהערן ַא קול:

 – סַאשע, קום ַארַײן, מען הָאט דיר געברַאכט סחורה.
 און סַאשע ֿפלעגט די סחורה בַאטרַאכטן און גלעטן...

 ָאבער ַאלץ ביז ַא צַײט. דָאס הָאט אים אױך דערעסן און די בערנַארדן מיט די כַארטן זענען נעלם געװָארן
 ֿפון הָאריזָאנט. ער איז װידער געבליבן בַײם גרָאען ָאּפגעקרָאכענעם קַאּפעליוש...

 ַא מָאל מיט די ביכער.
 ַא מָאל אין קלוב מיט די ָאֿפיצירן אין קָארטן.

 די שטָאט הָאט אים ֿפון מױל נישט ַארױסגעלָאזט:
 – װען ַאזַא װָאלט װעלן, װָאלט ער דעם בעסטן שידוך געטָאן.

 – און געשעֿפטן... דער טַאטע זַײנער װערט ַאלט. ֿפרעמדע מענטשן קירעװען מיט דעם טַאטנס װעלדער
 און זעגמילן.

 – ַאזַא לײדיק־גײער.
 – ַאזַא אוממענטש...

  און דָאך, קײן ּכעס הָאט קײנער אױף אים נישט געהַאט.
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 און רוֿפן ֿפלעגט מען אים נישט ַאנדערש װי „סַאשקע“, כָאטש נישט ַאלע הָאבן אים ּפערזענלעך געקענט
 און ער הָאט זיך זײער נישט גערן געחֿברט.

 דער טַאטע, די קרוֿבים ֿפלעגן צו אים צושטײן:
 – װַארף שױן ַאװעק די שמַאטע.

 דָאס הָאבן זײ געמײנט דעם גרָאען קַאּפעליוש.
 ֿפלעגט ער לַאכן און גוטמוטיק קװעטשן מיט די ּפלייצעס.

 און ַאז מען ֿפלעגט בַײם ַאלטן לוריע ֿפרעגן װעגן זַײן זון – ֿפלעגט ער ענטֿפערן:
 – ער איז געװען אין אױסלַאנד, הָאט מיך ָאּפגעקָאסט ַא ֿפַארמעגן און געברַאכט הָאט ער ֿפון דָארט ַאן

 ַאלטן קַאּפעליוש. יָא, דער קַאּפעליוש.
 דער ַאלטער הָאט ָאבער סַאשען זײער ליב געהַאט און געלט הָאט ער אים געגעבן װיֿפל יענער הָאט נָאר

 ֿפַארלַאנגט.
 און ַאװעק איז בַײ סַאשען ַא ּפעריָאד ֿפון קָארטנשּפיל, ער ֿפלעגט טעג נָאך ַאנַאנד אין דער הײם נישט

 קומען און דערצײלט הָאט מען, ַאז ער קָאן שּפילן דרַײ טעג נָאך ַאנַאנד, ער שלָאֿפט זיך אױס אױֿפן שטול
 און שּפילט װידער. נעמט װײ טָאן דער קָאּפ – בינדט מען ַארום מיט ַא הַאנטעך, קַאלט װַאסער לײגט מען

 צו און ער שּפילט װידער.
 אין דער הײם הָאט מען װעגן דעם געװּוסט, נָאר קײנער הָאט אים קײן װָארט נישט גערעדט.

 – ס׳װעט איבערגײן, – הָאט דער ַאלטער לוריע געזָאגט און ער הָאט געקענט זַײן בן.
 אין אײן שײנעם טָאג הָאט סַאשע די קָארטן ַאװעקגעװָארֿפן. ֿפַאר װָאס?

 ער הָאט דערֿפילט, ַאז דָאס װערט בַײ אים דער עיקר און ֿפַאר דעם הָאט ער מורא געהַאט מער װי ֿפַאר
 ַאלץ.

 װערן ַא קנעכט ֿפון לַײדנשַאֿפט, הָאט בַײ אים געהײסן זַײן אין גיהנום, און אין דער אמתן הָאט ער ליב
 געהַאט ַא ביסל עולם־הזה...

 ֿפױל איז ער געװען און שלעֿפעריק צו ַארבעטן און ַא דערציִונג הָאט ער בַאקומען, װעלכע הָאט אים צום
 קַאמף מיטן לעבן נישט געצװּונגען.

 קײן נַאר איז ער נישט געװען. הָאט ער זיך ַא ביסל געלַאכט ֿפון דער קלײנער גרָאדנע און ֿפון דער גַאנצער
 װעלט...

 אױס קָארטן...
 ער הָאט ַאֿפילו אין קלוב אױֿפגעהערט צו גײן.

 עס איז געװען דַאן זומער, ֿפלעגט ער יעדן ֿפַארנַאכט נעמען ַא שיֿפל און ֿפָארן װַײט מיטן שטרָאם און
 רײכערן ציגַארן.

 די ּפָארלעך מיט די מײדלעך ֿפלעגן שױן ֿפון װַײטן אין דער ֿפינצטער זַײן שיֿפל דערקענען.
 – דָאס איז דָאך סַאשע...

 – דָאס ֿפַײערלט זיך זַײן ציגַאר.
 נָאר דעם גרָאען קַאּפעליוש הָאט ער נישט ַאװעקגעװָארֿפן.

 ַא מָאדנע אַײנגעשּפַארטקײט. עס קָאן זַײן, ַאז דער קַאּפעליוש הָאט אים דערמָאנט זַײנע סטודענטישע
 יָארן אין אױסלַאנד... ס׳קָאן זַײן, יעדער מענטש הָאט אין זיך ַאזַא קוריָאזע אַײנגעשּפַארטקײט אין

 קלײניקײטן.
 נָאך די קָארטן הָאט ער זיך עטלעכע װָאכן געגריבלט אין די ביכער, געגעסן און געשלָאֿפן.
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 סַאשע איז געשלָאֿפן בַײ נַאכט און סַאשע איז געשלָאֿפן בַײ טָאג. ער הָאט אֿפשר ַאלײן נישט געװּוסט, װי
 ָאּפגעהיט זַײן שלָאף איז געװען. די דינסטן ֿפלעגט מען ָאנזָאגן נישט צו קלַאּפן מיט די טירן, נישט צו

 רױשן...
 און דער טַאטע ַאלײן ֿפלעגט מיט זַײנע סוחרים ַאװעקגײן אין לעצטן חדר, ּכדי דעם בן־יחיד נישט צו

 שטערן דעם שלָאף.
 דער בן־יחיד הָאט ָאבער גָארנישט געטָאן און דָאס הָאט מענטשן געריסן די אױגן.

 „מענטשן“ זָארגן דָאך אײנער ֿפַאר דעם צװײטן.
  איז שױן דער ַאלטער לוריע ֿפיל מָאל צו אים צוגעשטַאנען:

 – ֿפָאר מיט מיר אין װַאלד ַא מָאל. איך הָאב ַאזַא ֿפַארמעגן, איך װער ַאלט, ֿפַאר װעמען זַאמל איך דָאס
 ַאלץ, – העלף מיר צו ַא ביסל...

 סַאשע ֿפלעגט קװעטשן מיט די ּפלייצעס און גָארנישט ענטֿפערן.
 אײן מָאל ָאבער הָאט ער אױף דעם טַאטנס בקשה יָא עּפעס געענטֿפערט.

 ער הָאט דעם טַאטן ַא רגע ָאנגעקוקט און װי צו זיך ַאלײן געזָאגט:
 – אֿפשר... מיר׳ן ֿפָארן.

 ֿפַאר דעם ַאלטן איז דָאס געװען ַא ֿפרײד. ער הָאט װעגן זַײן זון געהַאט ַא בַאזונדערע מײנונג. ער הָאט
 געטרַאכט, ַאז סוף־ּכל־סוף װעט ער װערן ַא מענטש, ַאז אין ַא שײנעם טָאג װעט ער דעם גרָאען

 קַאּפעליוש ַאװעקװַארֿפן און אױסלַאנד מיט די אױסלענדישע משוגעתן װעלן זיך אױסװעּפן.
 סַאשע וועט נָאך װערן ַא מענטש.

 עס הָאט זיך נָאך ַא ביסל צַײט ֿפַארצױגן.
 סַאשע הָאט זיך נישט געאַײלט. די װַײסע קַאנַאּפקעלעך הָאבן אים, װי צוגעשמידט צו זיך און דערצו הָאט

 זיך אים עּפעס אױסגעדוכט:
 ער איז געװען אין לָאסָאסנע, אױף דַאטשע, הָאט ער דָארט בַאמערקט אײנע... גָאר ַא ּפרַאכטֿפולע ֿפיגור,

 ַא שװַײגעדיקע. ַא ביסל אין זַײן געשמַאק.
 איז ער שױן עטלעכע מָאל געװען אין לָאסָאסנע, נָאר ער הָאט ַא מַאך געטָאן מיט דער הַאנט אױף דעם.

 אין אײן קורצער ֿפרַאזע הָאט ער אַײנגעשלָאסן זַײן מָאמענטַאלע ַאנטציקונג און הָאט געמַאכט ַא סוף מיט
 דעם:

 „צו ֿפיל געבילדעט.“
 ער הָאט זיך דער ערשטער דערמָאנט, װָאס ער הָאט צוגעזָאגט דעם טַאטן און אים דערמָאנט:

 – װען לָאזן מיר זיך אין דַײנע װעלדער?
 – כָאטש מָארגן! – דער ַאלטער הָאט אױף קײן רגע נישט געװַארט, טָאמער קריגט סַאשע חרטה.

 ֿפָארנדיק מיט אים אױף מָארגן דורך די לָאנקעס אין װַאלד ַארַײן, הָאבן זײ בײדע גערײכערט ציגַארן און
 בײדע הָאבן געשװיגן.

 ביז זײ זענען געקומען אין װַאלד. דער ַאלטער לוריע איז ַארַײנגעגַאנגען צו איסרן ָאּפנעמען חשבון ֿפון דער
 ַארבעט און סַאשע איז געבליבן בַײם טַײכל, װעלכעס איז געװען ַארומגערינגלט מיט הױכע סָאסנעס.

 דער װַאלד הָאט געזונגען. עּפעס הָאט זיך גענומען בענקען בַײ דעם בחור סַאשע אין דער נשמה.
 ער הָאט ַא שמײכל געטָאן:

 „מַײן טַאטע הָאט װעלדער און ער הַאקט זײ אױס.“
 װָאס ֿפַאר ַא שײן לעבן מען װָאלט דָא געקָאנט ֿפירן, װי רוִיק מען װָאלט דָא געקָאנט שלָאֿפן.

 ָאט ַאזױ הָאט ער געטרַאכט.
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 אין דעם איז ָאנגעקומען ַא בָארװעס מײדל, דָאס איז געװען צילקע.
 סַאשע הָאט זי דערקענט ֿפון זַײנע קינדער־יָארן.

 ער איז צו איר צוגעגַאנגען.
 – ַאזַא מײדעלע געװען, אױסגעװַאקסן, הַא!?

 – דער װַאלד װַאקסט אױך, זָאל אים נָאר אַײער ֿפָאטער נישט אױסהַאקן...
 עּפעס איז הײמלעך געװָארן אין גַאנצן װַאלד. רעדן הָאט זיך ֿפַארװָאלט אײנֿפַאכע גוטמוטיקע װערטער...

 טיף אין הַארצן, אומבַאװּוסטזיניק, הָאט זיך סַאשע מיט עּפעס דערֿפרײט.
 װערטער הָאבן זיך נישט געֿפונען.

 איז זי ָאּפגעגַאנגען צוריק צום טַײכל און געקוקט אין דער גרינער העלקײט ַארַײן, אין טַײכל געקוקט און
 געשװיגן.

 זי איז געװען שלַאנק געבױט, און ַאֿפילו אין דעם ּפרָאסטן זומערדיקן קלײדל הָאט זי אױסגעזען
 נישט־געװײנלעך.

 עס געדױערט ַא לענגערע צַײט זײער שװַײגן. דער װַאלד הָאט זיך דערװַײל צוגעזונגען.
 – איר זענט ַא מָאל געװען בַײ אונדז אין גרָאדנע? – הָאט זיך סַאשע ָאנגערוֿפן.

 – און ַאנטלָאֿפן, – הָאט צילקע אַײלנדיק געענטֿפערט.
 – ֿפַאר װָאס?

 – איך הָאב דעמלט זײער ליב געהַאט דעם װַאלד...
 – און הַײנט? – איז סַאשע צוגעשטַאנען.

 – הַײנט בין איך שױן ַא גרױסע. עס בענקט זיך נָאך מענטשן, עס װילט זיך ַא סך מָאל זען, װי די װעלט
 זעט אױס.

 – די װעלט איז זײער גרױס און זײער קלײן... – הָאט סַאשע ָאנגעהױבן.
 – ַאז איר װעט מיט מיר ַאזױ רעדן װעל איך גָארנישט ֿפַארשטײן, איך בין ַא ּפרָאסט מײדל.

 אין דעם איז ניכע געקומען צו לױֿפן.
 – צילקע, מען בַאדַארף ֿפַאר די געסט עּפעס מַאכן צום עסן, קום, העלף מיר.

 די ֿפרױען זענען ֿפַארשװּונדן אין הױז ַארַײן און סַאשע לוריע איז געבליבן ַאלײן בַײם װַאסער, װָאס הָאט ָאן
 װילן גערױשט און געקַײקלט זיך װַײטער.

 ַא ציגַאר הָאט ער ֿפַאררײכערט און געװָאלט טרַאכטן, רוִיק טרַאכטן, װי זַײן שטײגער איז געװען. נָאר עס
 הָאט זיך נישט געטרַאכט, ער הָאט ּכסדר געקוקט אױף דעם גרױסן, אײנשטָאקיקן הױז, װָאס איז

 געשטַאנען ַאזױ נָאענט. ּפרָאסטע ֿפענצטער, מיט נישט־געֿפַארבטע לָאדנס. די שּפַאלטן אין די װענט
 זענען געװען ֿפַארשטָאּפט מיט גרין־שװַארצן מָאך.

 און ֿפון אינעװײניק הָאט זיך געטרָאגן ַא געזַאנג. אױֿפגעהערט און װידער...
 רײזקע זיצט אין ֿפענצטער

 און אסּתר גײט ֿפַארבַײ.
 אסּתרקע, װָאס מַאכסטו!
 – מַײנער איז נישט טרַײ.

 ער הָאט זי שױן געהַאט גוט בַאטרַאכט, װי ַא מֿבין, די בלָאע אױגן, דעם בַארג העלע הָאר אױֿפן קָאּפ און
 די בָארװעסע ֿפיס... ָאט װי מען װַאקסט דָא אױס אין װַאלד!

 עסן הָאט ער נישט געװָאלט, איז ער ַאװעקגעגַאנגען טיף אין װַאלד. געגַאנגען און געקלַאּפט מיט ַא
 שטעקן די בײמער, ּפונקט, װי ער װָאלט ַאלעמען ָאנזָאגן: „איך בין געקומען!“
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 מיט ַא מָאל ֿפליט דורך ַא געדַאנק בַײ אים אין קָאּפ:
 „װען ַאזַא װָאלט זיך װַײזן אין ניצע צי אין מָאנטע־קַארלָא!“

 „ַאזַא ֿפרישע שײנקײט“, „עס בַאמערקט זיך אין אירע אױגן דער יִידישער בליק. װען זי װָאלט געװען ַא
 קריסטין... אױף די בײמער װָאלט זי ֿפון װילדקײט געקלעטערט“.

 װערט ער אין ּכעס אױף זיך:
 „װָאס טרַאכט איך ַאזױ ֿפיל?“ „ייִנגלשע שטיק“.

 װען ער איז ַאװעקגעֿפָארן צוריק מיטן טַאטן איז צילקע דערבַײ נישט געװען און סַאשע הָאט ַארומגעזוכט
 מיט די בליקן. די זון איז ֿפַארגַאנגען און די רױט־מעשענע ָאּפגלַאנצן זענען זײ ּכסדר נָאכגעלָאֿפן, װי

 עמעצער װָאלט אומישנע געֿפָאכעט מיט ֿפַײער.
 קומענדיק צוריק אין גרָאדנע, הָאט ער ֿפַאר עטלעכע מענטשן דערצײלט:

 – ֿפַארַאן דָארט בַײם טַאטן אין װַאלד ַא משרת, ַא שװַײגנדיקער יִיד מיט ַא גרױסער בָארד, װָאס
 ֿפַארדעקט אים זַײן מױל. הָאט דער יִיד ַא טָאכטער...

 און ער הָאט גענומען ָאֿפט ֿפָארן אין דעם טַאטנס װַאלד, װָאס איז געלעגן לעם דעם שטעטעלע
 מסטיבָאווע.

 ער ֿפלעגט ֿפָארן אױף דער לינײקע. די עטלעכע צענדליק װיָארסט ֿפלעגן זיך דורכֿפלִיען.
 ַא מָאל ֿפלעגט ער אױך ֿפָארן מיטן טַאטן. דעם ַאלטן לוריע הָאט שטַארק הנאה געטָאן, װָאס זַײן זון ֿפָארט

 מיט אים.
 אמת, סַאשע הָאט דָארט גָארנישט געטָאן, ער ֿפלעגט זיצן בַײם טַײכל מיט צילקען, ָאדער ַאזױ

 ַארומבלָאנדזשען לַאנגע שעהען אין די ענדלָאזע לַאבירינטן ֿפון די בײמער.
 נָאר זָאלן מענטשן מײנען, ַאז זַײן יורש מיט דעם אײביק־גרָאען קַאּפעליוש אינטערעסירט זיך מיט עּפעס

 און איז נישט קײן געשװױרענער לײדיק־גײער.
 אײן מָאל אױף ַאזַא רַײזע הָאט זיך סַאשע צום טַאטן ָאנגערוֿפן:

 – דו װײסט, טַאטע, ַאז ַאזַא צילקע װָאלט אין ּפַאריז ָאדער ערגעץ אין ַא צװײטער גרױסער שטָאט
 געשּפילט ַא גרױסע רָאל...

 – װָאס ַאזױ? – הָאט דער טַאטע איבערגעֿפרעגט.
 – טַאטע, דָאס איז ַא זעלטענער עקזעמּפלַאר... דָאס איז ַא מענטש ֿפון דער נַאטור, ַא ֿפרױ – ַא קַאץ.

 דער ַאלטער לוריע, ַאזַא רונדער אױסגעקעכלטער גוטמוטיקער גֿביר, הָאט מיט ַא רגע ֿפרִיער געטרַאכט
 װעגן ַא ּפלַאן, װָאס די דַײטשן ֿפון קעניגסבערג הָאבן אים אױֿפגעגעבן: בױען ַא טַארטַאק און ליװערן קײן

 דַײטשלַאנד ֿפַארטיק געהילץ.
 עס הָאט געדױערט עטלעכע סעקונדן ביז ער הָאט ֿפַארשטַאנען, װָאס זַײן זונדל הָאט אים דָא

 ַארַײנגעזָאגט.
 – הַא! – הָאט ער איבערגעֿפרעגט... – צילקע, יָא ַא װױל מײדל ֿפון קינדװַײז ָאן, נָאר ַא װילדע.

 געדענקסט, װי זי איז ַאנטלָאֿפן קינדװַײז ֿפון גרָאדנע צו ֿפוס צוריק אין װַאלד ַארַײן?... ַא װילדע איז זי...
 נָאר סַאשען הָאט שױן גלַײך ֿפַארדרָאסן, װָאס ער הָאט מיטן טַאטן ָאנגעהױבן ַאזַא געשּפרעך און ער הָאט

 גענומען שװַײגן און קוקן אין דער װַײט ַארַײן אױף די ֿפעלדער, אױף די װעלדער...
 ביז די לינײקע הָאט זײ געברַאכט צו איסרן דעם משרת.

 ֿפון אונטער די בײמער איז געגַאנגען ַא געזַאנג: צילקע הָאט געזונגען און עס הָאט לַאנג געדױערט ביז
 סַאשע הָאט געֿפונען איר בַאהעלטעניש.

 – ביסט שױן װידער דָא?
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 ַאזַא ֿפרַאגע.
 סַאשע בַאלײדיקט זיך.

 – אױב דו װילסט, ֿפָאר איך בַאלד צוריק, די לינײקע װַארט.
 – ֿפָאר! ֿפָאר זיך!

 נעמט ער שּפרַײזן צוריק און זי לַאכט זיך ֿפונַאנדער...
 – נַארעלע!

 צו אים, צו ַאזַא גרױסן בחור, רעדט זי מיט ַאזַא טָאן. זי, װָאס גײט קײן מָאל ֿפון װַאלד נישט ַארױס. ַא
 בָארװעסע. ַאן אומַאנטװיקלטע.

 און עס איז אים ָאנגענעם, דָאך ָאנגענעם צו הערן ֿפון איר די צַארטע װערטער, דָאס װַאלד־געלעכטער.
 ער ֿפָארט שױן נישט צוריק. זײ הָאבן בײדע ַא סך ַארבעט: די מומע ניכע הָאט װעש געװַאשן און זײ בײדע,

 צילקע און סַאשע הענגען אױף די שטיקלעך גרעט אױף שטריק.
 דער װַאלד זינגט און זײ רעדן.

 – שטענדיק װַאשט זי, דַײן מומע, שטענדיק בַײם טַײכל מיט די גרעט.
 – זי איז שױן ַאזַא. נָאר װַאשן און שַײערן.

 און די מומע ניכע איז דערװַײל אומרוִיק. זי װײס ֿפון שטענדיק, זי װײס עס, עס איז בַײ איר װי ַא געזעץ. ַא
 בחור מיט ַא מײדל טָאר מען צוזַאמען נישט לָאזן, מען טָאר נישט.

 און ַאכטונג צו געבן זענען בלױז ֿפַארַאן אײן ּפָאר אױגן. דער מומע ניכעס אױגן דַארֿפן ַאכטונג געבן, ַאז עס
 זָאל צו קײן אומגליק נישט קומען.

 זי גײט זײ נָאך, זי רוֿפט זײ אין שטוב. נָאר עס העלֿפט נישט.
 ַאלע ּפָארלעך הָאבן שױן ַאזַא טֿבע: נָאר זײ װילן בלַײבן בַאזונדער, און געהערט הָאט זי, די מומע ניכע,

 װעגן דעם סַאשען, ַאז ער איז ַא לעביונג, שּפילט אין קָארטן, שיּכורט מיט ָאֿפיצירן.
 ַא שרעק.

 װָאס קָאן מען שױן דערװַארטן ֿפון ַאזַא.
 הָאט זי געּפרּוװט רעדן מיט איסרן:

 – דו ביסט ַא טַאטע, הָאסט אײן קינד, גיב ַאכטונג.
 איז איסר אין ּכעס געװָארן און דער מומען ניכען גענומען זידלען, בײז איז ער געװָארן װי קײן מָאל נישט.

 און איז ָאּפגעגַאנגען.
 זי הָאט בלױז געהערט, די ַאלטע, װי איסר הָאט זיך געברומט עּפעס.

 – מיט מַײן קינד... גָאט זָאל אױסהיטן!
 די מומע ניכע הָאט גענומען מער ּתהילים זָאגן.

 דער װַאלד, ָאבער, הָאט זיך דערװַײל גערױשט. אױף מיליָאנען ֿפריש־גרינע נָאדלען הָאבן װינט און
 װינטלעך אױסגעשּפילט זײערע שטומע און קלַאנגלָאזע מעלָאדיען.

 װַאלד לינקס, װַאלד רעכטס, װעלדער, װעלדער. די גַאנצע געגנט איז געװען ֿפַארּפלָאנטערט אין ַא נעץ ֿפון
 קוּפערנע סָאסנעס מיט גרינע מיצן.

 ערגעץ װּו הָאט מען זײ אױסגעהַאקט, די הױכע שטָאלצע בײמער, נָאר די ֿפרײלעכקײט איז נישט ַאװעק ֿפון
 די געבליבענע װעלדער.

 די װעװריקעס הָאבן זיך אײנער צום צװײטן איבערגעקװיטשעט.
 און אונטן צוֿפוסנס ֿפון די בײמער הָאבן טַײכלעך זיך געשלענגלט און גערױשט.
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 ליולינקע װַאלד, ליולינקע װעלט. עּפעס טומלען זײ די מענטשן, שַאֿפן און בױען, טוען שלעכטס און טוען
 גוטס.

 ָאבער מיר ֿפליסיקע זילבער־שלוחים ֿפון דער אײביקײט...
 לױֿפן מיר, שװעבן מיר און שּפיגלען ָאּפ אין זיך ַאלע װעלדער, ַאלע שטעט און די הימלען. מיר קַײקלען זיך

 אונטער דער ערד און איבער דער ערד. מיר גײען אין ימען ַארַײן און גײען ֿפון ים ַארױס, אױף בַארג, אױף
 טָאל...

 און צו װָאס לױֿפן מיר, צוליב װָאס עגבערן מיר שטיינער און ֿפעלדזן...
 גָאט הָאט אונדז געשיקט.

 מיר װַאסערלעך און װַאסערן, מיר זענען דָאס בלוט ֿפון דער ערד. מיר ֿפליסן אין אירע ָאדערן און מיר
 מַאכן ַאלץ לעבעדיק.
 וועלדער, וועלדער…

 די גרינע לָאקן ֿפון דער ערד. און עס ּפלָאנטערן זיך אין די לָאקן שמעטערלינגען, ֿפײגעלעך, קָאלירטע
 ּפיצעלעך לעבן. זינגען זײ און ֿפלַאטערן אין די ליכטיקע טעג...

 זיצן ַאזױ צװײ מענטשן, ַא יונגער־מַאן און ַא יונגע ֿפרױ און זײ לערנען זיך איצט רעדן.
 זײ דַארֿפן געֿפינען װערטער ֿפַאר זיך. אײנער דעם צװײטן זָאל ֿפַארשטײן.

 װַײל זײ זענען ֿפרעמדע, ֿפון צװײ בַאזונדערע װעלטן.
 זײ זענען שױן נָאענט. דָאך אײנער ֿפַארשטײט נָאך נישט אין גַאנצן דעם צװײטן, שּפרַאך ֿפעלט.

 אֿפשר װעט דער רױש ֿפון די בײמער זײ אױסלערנען רעדן? אֿפשר דָאס מורמלען ֿפון טַײכל?
 דערװַײל װַארֿפן זײ שּפענדלעך און שישקעס אין װַאסער און לַאכן ֿפון זָארגלָאזן גָארנישט.

 ַא װעװריק קװיטשעט, ַא הַאק קלַאּפט ערגעץ װַײט, ערגעץ װַײט.
 מען הָאט געעֿפנט די צװײטע שטוב, אין װַאלד, װּו סַאשע הָאט זיך ַא ביסל אַײנגעָארדנט. ער ֿפלעגט

 דָארט זײער ָאֿפט נעכטיקן, געברַאכט ביכער ֿפון דער הײם און ֿפון צַײט צו צַײט געַארבעט.
 אין דער אמתן הָאט אים דער װַאלד שטַארק געצױגן, ער הָאט שױן געהַאט זַײנע װעגעלעך, זיך בַאקַאנט
 מיטן שָאסײ־װעכטער, ער איז געװען אין ַאלע נָאענטע דערֿפער און יִישוֿבים – ַא סך מָאל מיט צילקען און

 זײער ָאֿפט ַאלײן.
 צילקע...

 אײן מָאל שּפַאצירנדיק מיט איר ַאזױ, ער – אין העל גרָאען שטָאטישן ַאנצוג מיטן ַאלטן קַאּפעליוש. זי – ַא
 בָארװעסע מיט ַא לַײכט װַײס קלײדל, די הָאר ֿפַארדעקט מיט ַא ּפױעריש טיכל. זי הָאט געהערט װָאס ער

 רעדט, און ֿפון ַאלץ געלַאכט. מיט ַא מָאל גיט זי אים ַא ֿפרעג:
 – סַאשע, מיר ֿפירן ַא ליבע?

 איז ער געבליבן שטײן ַא ביסל צעטומלט. דערנָאך געענטֿפערט:
 – דו געֿפעלסט מיר, צילקע, ביסט ַאן אמת נַאטורקינד, ביסט...

 – רעד מיר נישט ֿפון קײן ַאנדערע זַאכן!
 „ַאנדערע זַאכן“ הָאט בַײ איר געהײסן ַאלץ, װָאס זי הָאט נישט ֿפַארשטַאנען.

 – נײן! צילקע, – הָאט סַאשע אין שּפַאס געענטֿפערט, – דערװַײל ֿפירן מיר נָאך נישט קײן ליבע, אֿפשר
 װעלן מיר נָאך ֿפירן.

 – „װען?“ „װען?“ – איז די צוגעשטַאנען, ַאלע מײדלעך אין מסטיבָאװע ֿפירן ליבעס.
 – מען דַארף זיך דָאך ֿפרִיער ֿפַארליבן.
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 צילקע הָאט אױֿפגעהױבן אױף אים אירע ליכטיקע אױגן, נישט ֿפַארשטַאנען הָאט זי זַײנע װערטער, נָאר
 אין דער רגע איז ער איר זײער געֿפעלן געװָארן. די גרינקײט ֿפון װַאלד הָאט געװָארֿפן ַא מַאטָאװע שַײן

 אױף זַײן געזיכט, די שװַארצע גוטע אױגן זַײנע הָאבן ַארױסגעלױכטן און געשמײכלט. ער הָאט געטרַאכט
 אין דער רגע, ַאז די דָאזיקע צילקע װײסט נָאך גָארנישט, ָאבער גָארנישט, נָאר ַאז זי װעט זיך אױֿפכַאּפן
 ֿפון איר װַאלדשלָאף, ַאז זי װעט צום ערשטן מָאל ַארומנעמען ַא מַאן, װעט דָאס זַײן ַא ֿפַײער, װעט דָאס

 זַײן ַא ֿפַײער...
 נָאר צילקע הָאט עטלעכע סעקונדן ַארַײנגעקוקט אין זַײנע אױגן און געװען איז דָאס דערֿפַאר, װַײל די
 מומע ֿפלעגט איר שטענדיק זָאגן, ַאז ַא מענטש בַאדַארף מען ַארַײנקוקן אין דער נשמה, ּכדי אים צו

 דערקענען.
 ער ֿפלעגט שּפרַײזן לַאנגזַאם מיט בערישע טריט. דערבַײ דערצײלן צילקען אמתע און אױסגעטרַאכטע

 מעׂשיות. ער הָאט זיך געסטַארעט צוּפַאסן צו איר, זי זָאל אים ֿפַארשטײן.
 װָאס הָאט ער געװָאלט ֿפון איר?

 װָאס הָאט ער דָא געזוכט אין װַאלד?
 ער הָאט עס נָאך ַאלײן גוט נישט ֿפַארשטַאנען. װעלט און מענטש הָאט ער שױן ַא ביסל געקענט, – נימאס

 איז אים די װעלט נישט געװָארן, לַאנגװַײליקײט ֿפלעגט אים נישט שרעקן – דער ערשטער ציגַאר ֿפלעגט
 יעדע לַאנגװַײליקײט ֿפַארטרַײבן. ָאבער דער דָאזיקער מענטש, װָאס הָאט נָאך קײן שװערע זָארג אין לעבן

 נישט געהַאט, ַא מענטש, װָאס איז נָאך אין קַאמף ֿפון לעבן קײן מָאל נישט געגַאנגען... ער הָאט דָאך
 געהַאט עטלעכע זינגענדיקע סטרונעס אין זַײן נשמה און די קלַאנגען זייערע הָאבן געזוכט ָאּפקלַאנגען.

 ֿפלעגט ער זײ געֿפינען, די ָאּפקלַאנגען, ַא סך מָאל אין דער אײנזַאמקײט, אין דער רוִיקײט, אין זַײן
 ֿפַארטרַאכטער ָאּפגעזונדערטקײט.

 און קלעטערנדיק אױף די שּפיצן ֿפון די ַאלּפן, הָאט ער ַא סך מָאל געכַאּפט דעם ָאטעם ֿפון יונגן ֿפרימָארגן,
 ָאדער דעם לעצטן קלַאנגלָאזן זיֿפץ ֿפון ֿפַארגַאנגענעם טָאג...

 ער ֿפלעגט זיך דערבַײ שטַארק ֿפַארטרַאכטן.
 ָאנגעשּפַארט ָאן ַא ֿפעלדז, ַארומגערינגלט אין גַאנצן מיט רױטלעכע ָאּפגלַאנצן ֿפון זונֿפַארגַאנג, ֿפלעגט ער

 ָאֿפט גַאנץ דַײטלעך דערזען זַײן אײנזַאמקײט.
 ער ַאלײן, נישט ַאלע הָאבן דָא ַארױֿפגעקלעטערט אין דער הײך. ֿפַאר װָאס? ֿפַאר װָאס איז ער נישט

 געבליבן מיט זײ דָארטן, מיט זייערע טומלענישן און טָאג־טעגלעכע קלײניקײטן.
 און ער ֿפלעגט אױף זיך נעמען קוקן, װי אױף עּפעס ַאן ַאנדערן, ַאן אױסדערװײלטן... ביז ער ֿפלעגט זיך

 ֿפונַאנדערלַאכן ֿפון זיך ַאלײן און טַאקע גלַײך ַארָאּפגײן אונטן צו ַאלעמען.
 אֿפשר דָאך... אֿפשר איז ער טַאקע ַאן ַאנדערער? דָאס נישט קענען זיך צונױֿפגיסן מיט ַאלעמען, דָאס

 ַאנטלױֿפן צו די קָארטן און דָאס שטענדיקע יָאגן זיך נָאך די ֿפרױען... אֿפשר איז דָאס צוליב דעם, װָאס ער
 װיל זיך ַאלײן ֿפַארטרַײבן ֿפון זיך?

 אֿפשר איז ער ַא ּפָאעט?
 און מיט דעם ֿפלעגט סַאשע לוריע ַא סך מָאל טַאקע זינדיקן. ער ֿפלעגט ָאֿפט שרַײבן, נָאר גלַײך

 דערמָאנט ער זיך, װָאס בַײ די חֿברה־לַײט קומט ֿפָאר. ער דערמָאנט זיך די טיּפן מיט די לַאנגע הָאר, מיט
 די בַאקנבערד אין סַאמעטענע קורטקעס און ער ֿפַארשעמט זיך ֿפַאר זיך ַאלײן, צערַײסט ער גלַײך דָאס

 ָאנגעשריבענע.
 װָאס זוכן זײ ֿפָארט די זינגענדיקע סטרונעס ֿפון זַײן נשמה?

 ער הָאט אױך אױף דעם געהַאט ַאן ענטֿפער: „ָאט דערֿפַאר זינגען זײ די סטרונעס, ווַײל זײ זוכן עּפעס“.
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 און איצט אין װַאלד...
 די רוִיקײט הָאט אים ַארומגענומען ֿפון ַאלע זַײטן. ַא יָאר לעבן אין זומּפ ֿפון גרָאדנער ָאּפגעשטַאנענעם

 לעבן הָאט אים װי אַײנגעשמידט זַײן גַאנצן קערּפער, נָאר איצטער, דָא אין װַאלד, הָאט דָאס בָארװעסע
 מײדל מיט די העלע אױגן, זי הָאט אים אױֿפגעװעקט, אױֿפגעװעקט, װי די אמתע נַאטור ַאלײן.

 די סטרונעס הָאבן זיך צעזונגען...
 נָאר דער רױך ֿפון ציגַאר הָאט עס ֿפַארשטעלט, ער הָאט זיך ַאלײן קָאנטרָאלירט און... ַאלץ מער

 ֿפַארברַאכט אין װַאלד.
 די זומערדיקע טעג דױערן זײער לַאנג. מען קָאן ַא סך טרַאכטן אין ַאזױ ֿפיל שעהען, און דָאס לעבן ַאלײן

 איז ַאזױ נָאענט... צילקע מיט די בָארװעסע ֿפיס הָאט גערײצט.
 ער הָאט זי נָאכגעֿפָארשט און נָאכגעגַאנגען...

 שױן מיט אומרוִיקײט.
 שױן בײז אױף זיך ֿפַאר אומבַאֿפרידיקטע ֿפַארלַאנגען.

 און זי ַאלײן...
 װי ַא צַײטיקער עּפל הָאט זי אױסגעזען.

 װי ַאן עּפל, װָאס װײס ַאלײן נישט זַײן טעם און רײץ.
 ַא ֿפַײער, װָאס צינדט ָאן און ברענט ַאלײן נישט.

 װָאס הָאבן זײ אױסגעטרַאכט אױף איר, ַאז זי איז ַא װילדע?
 װּו װילדקײט, װען װילדקײט?

 יִידישע מײדלעך זענען נישט װילד.
 סַאשע הָאט זיך געבײזערט דערֿפַאר אױף זיך, אױף איר...

 נָאר ֿפון װַאלד ֿפלעגט ער ַאװעקֿפָארן אױף זײער קורצע טערמינען און בַאלד צוריקקומען.
 אין דער הײם הָאט מען עס בַאמערקט.

 דָאס ַאלטע ּפָארֿפָאלק לוריע הָאט צװישן זיך געהַאט ַא שמועס:
 – ער לױֿפט אין װַאלד, איסרס טָאכטער געֿפעלט אים. – דָאס הָאט לוריע ַאלײן געזָאגט.

 און זַײן װַײב די יחסנטע הָאט זיך ֿפַארקרימט.
 – מיט אונדזער משרתס טָאכטער.

 הָאט שױן דער ַאלטער לוריע געהַאט ַאזַא ּפלַאן:
 – הלװַאי ֿפַארדרײט זי אים דעם קָאּפ, ער זָאל מיט איר חתונה הָאבן, װעט ער דעמלט ַאװעקװַארֿפן זַײן

 גרָאען קַאּפעליוש מיט ַאלע נַארישקײטן.
 װען סַאשע װָאלט הערן ַאזַא שמועס... ער װָאלט טַאטע־מַאמע ָאּפגעזידלט, װָאס מישן זײ זיך אין זַײנע

 ענינים.
 ער װָאלט ַא סקַאנדַאל געמַאכט.

 אים טָאר מען נישט ָאנרירן. הָאט מען זיך נָאר געשושקעט װעגן דער געשיכטע...
 דער ַאלטער איסר, דער שװַײגנדיקער...

 איין מָאל גַאנץ ֿפרי, בעת צילקע איז נָאך געשלָאֿפן, איז איסר ַארַײנגעקומען צו סַאשען און גלַײך
 צוגעטרָאטן:

 – איך הַאלט דיך ֿפַאר ַאן ָארנטלעכן מענטש. איך װײס, ַאז אין גָאט גלײבסטו נישט, נָאר דו הָאסט ַא
 הַארץ, דָאס ֿפיל איך...

 סַאשע הָאט אים רוִיק ָאנגעקוקט.
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 – מער װי אײן קינד הָאב איך נישט...
 און אין דעם ַאלטנס קול הָאט זיך געֿפילט געװײן. ער הָאט עס ַארױסגערעדט און הַאסטיק ַארױס ֿפון חדר.

 – איסר! – הָאט סַאשע ַא געשרײ געטָאן און איז צוגעלָאֿפן צום ֿפענצטער.
 הָאט ער בַאמערקט, װי דער ַאלטער װישט די אױגן.

 – איסר, איך שװער אַײך...
 װָאס ער שװערט הָאט ער אין דער רגע זיך ַאלײן קײן רעכענונג נישט ָאּפגעגעבן. איסר איז שװַײגנדיק

 ָאּפגעגַאנגען און סַאשע הָאט ַארױסגעקוקט אין ֿפרימָארגנדיקן װַאלד. די זונּפַאסן זענען איצט געלעגן ַא
 סך נענטער, װי בַײ טָאג. די יונגע סָאסנעס הָאבן געשמעקט און כָאטש ער איז ַא ביסל צעטומלט ֿפון דעם

 אומגעריכטן בַאגעגעניש, דָאך איז אים ֿפרײלעך געװען אױף דער נשמה און ער הָאט געװַארט מיט
 אומגעדולד אױף צילקען...

 דער טָאג הָאט זיך מער געלָאזט ֿפילן.
 ֿפון ֿפעלד הָאט ַא שײגעץ געברַאכט די צװײ קי און זײ זענען געשטַאנען און געװַארט אױף עּפעס... צװײ

 ברױנע קי, װי די סָאסנעס. ַאזַא קָאליר הָאבן זײ געהַאט.
 און סַאשען איז די ענלעכקײט געֿפעלן געװָארן.

 „װַאלד לָאזט שּפורן“:
 צילקעס הָאר זענען אױך ענלעך צו די סָאסנעס.

 שּפעטער איז געקומען ֿפון מסטיבָאװע די מומע ניכע. זי איז, װַײזט אױס, זײער ֿפרי ַאװעק אַײנקױֿפן. זי איז
 ֿפַארבַײגעגַאנגען דעם ֿפענצטער. סַאשע הָאט איר ָאּפגעגעבן „גוט מָארגן“, זי הָאט קַאלט געענטֿפערט.

 – זַײט נישט בײז אױף מיר, מומע ניכע!
 – איך בין נישט בײז, סַאשע! – און זי איז אין שטוב צו זיך ַארַײן.

 „אין גָאט גלײב איך נישט, נָאר ַא הַארץ הָאב איך“.
 ַאזױ הָאט געזָאגט איסר...

 און אױב ער װעט ַא סך בעטן, װעל איך אין גָאט אױך גלײבן.
 „ָאבער ַא הַארץ הָאב איך.“

 עס איז גוט צו הָאבן ַא הַארץ.
 און ֿפילן ַאזַא טַײערן ֿפרימָארגן.

 און...
 זי שטײט שױן אױֿפן גַאניק ֿפון איר טַאטנס הױז און זשמורעט ֿפון דער זון די אױגן און ציט זיך אױס, װי ַאן

 אױֿפגעװַאכטע בײגיקע קַאץ און בַאמערקט נישט, ַאז לוריעס זון, ָאט דער װָאס איז געקומען ֿפון אױסלַאנד,
 לוריעס זון, װָאס קומט איצט ַאזױ ָאֿפט אין װַאלד... צוליב װָאס קומט ער דָא, דער סַאשע?

 ער שטייט און קוקט אױף איר און בַאװּונדערט איר יעדן בײג, יעדער שטרַאל ֿפון אירע הַאלב ָאּפגעדעקטע
 גלידער...

 ָאט ַא ֿפרױ... ַא ֿפיגור. ער הָאט װעגן ַאזַא ַאֿפילו געחלומט אין זַײנע בעסטע חלומות.
 מיט ַא מָאל נעמט זי רוֿפן:

 – מומע ניכע, מומע ניכע! די בהמות װַארטן – און זי לױֿפט ַאװעק און ּפלָאנטערט זיך דָארט ערגעץ אין
 שטַאל.

 נעמט זינגען און הערט אױף. זינגט און הערט אױף.
 דער װַאלד ָאבער זינגט ּכסדר.
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