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  אין 10 מיליָאן יָאר ַארום
 ֿפלַאמַאריָאנס ַאסטרָאנָאמישער רָאמַאן

 
 ערשטער טייל: דער קָאמעט אין 25טן יָארהונדערט

 
 ַא געֿפַאר ֿפון הימל

 
[...] 

 
ַאלע אויף ָאּפגעשטָארבן. און שטיין געבליבן ווי ַאזוי איז מענטשהייט גַאנצער דער ֿפון לעבן                דָאס
איינער רעדן ָאנגעהויבן הָאבן מענטשן אומבַאקַאנטע גַאנץ אומרו. אויסגעדריקט זיך הָאט             געזיכטער
זעלבע די און איין געהערט מען הָאט ליּפן ציטערנדיקע בלַאס־געווָארענע ַאלע ֿפון און צווייטן                מיטן
ֿפיל ַאזוי דערוועקן געקָאנט נישט ווָאלט מגֿפה שרעקלעכסטע די אמת?"... דָאס איז דען "צי                ֿפרַאגע:
הָאט מען וועלכער וועגן ידיעה, ַאסטרָאנָאמישע די דערוועקט הָאט עס ווי הערצער, די אין                שרעקן
ווי מענטשן ווייניקער אומגעברַאכט געוויס ווָאלט מגֿפה ַא רעדן. צו אומעטום אויֿפגעהערט נישט               איצט
שוין זענען מענטשן ֿפיל ַאז ַאלעמען, אויף שרעק ַאזַא ָאנגעיָאגט הָאט וועלכע ידיעה, דָאזיקע                די

 געשטָארבן ֿפון שרעק.
 

ַא אויף זיך ריכטן און ווַארטן דָאס איז ַאליין קַאטַאסטרָאֿפע גרעסטע די ווי               שרעקלעכער
מַאכן ָאדער טייטן געוויינטלעך מענטשן ַא קָאן אומגליק שטַארקער ּפלוצלינגער ַא             קַאטַאסטרָאֿפע.
ָאנהייבן ווידער און טרייסטן זיך מען קָאן געקומען, זיך צו ווידער מען איז קוים ָאבער קַאליקע; ַא                   ֿפַאר
און אומבַאדינגטע ַאן אויף ווַארטעניש אין ּפַײניקן געמוזט זיך מען הָאט ָאבער איצט               לעבן.
אויסקומען וועט ַאלעמען נישט: צווייֿפל קיין איז עס וועלט־געשעעניש. שרעקלעכע            געהיימנישֿפולע
און שטַארבן צו אויסקומען וועט ַאזוי ווי געווען: נָאר איז ֿפרַאגע גַאנצע די שטַארבן. צו גיכן                  אין
צעקוועטשט זי וועט צי טויט? שרעקלעכן ֿפַארן איבערטרָאגן מוזן מענטשהייט די וועט לַײדן               וועלכע
ֿפונַאנדערגעברענטן דעם ֿפון ֿפלַאם אין אומקומען וועט זי ָאדער צוזַאמענשטויס, דעם ֿפון              ווערן
ַאזעלכע אויף זיך ריכטן דָאס לוֿפט? ֿפַארגיֿפטעטער דער אין ווערן דערשטיקט וועט זי ָאדער                ערדקוגל,
געווען נישט ּכוחות קיין שוין איז עס ַאליין. טויט דער ווי שרעקלעכער געווען איז                טויטן
מָארגן וועט ווָאס ֿפרעגן: ָאוונט יעדן זיך און ּפַײניקן ּכסדר זיך מַאטערניש. מין ַאזַא                ַאריבערצוטרָאגן
איז ווַארטעניש ּפַײניקנדיקער דָאזיקער דער צו און שטַארבן. מָאל טויזנט ווי איינס ַאלץ איז דָאס                 זַײן?
די אין געֿפרוירן הָאט בלוט דָאס וועלכער ֿפון ּפַאניק, שרעקלעכע ַא שרעק, ַא צוגעקומען איצט                 נָאך
ַאן ווי ַאזוי הָאט שרעק דָאזיקער דער קַאּפויר. געשטעלט זיך הָאבן הָאר די און                ָאדער
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איז עס און געדַאנק, גַאנצן דעם הַארץ, דָאס נשמה, גַאנצע די ָאנגעֿפילט דיבוק               אומבַארעמהַארציקער
 געווָארן אוממעגלעך צו טָאן עּפעס ַאנדערש, זיך מיט עּפעס צו בַאשעֿפטיקן.

 
ווָאכן צוויי גַאנצע שוין שטיין. געבליבן זענען מיסחרים און געשעֿפטן ַאלע ווי מָאנַאט ַא ערך ַאן                  שוין
יָאר הונדערט עטלעכע מיט צַײטן, ַאלטע די אין מָאל (ַא ַאדמיניסטרַאטָארן די ֿפון קַאבינעט דער                 ווי
ווַײל זיצונגען, הָאבן צו אויֿפגעהערט הָאט סענַאט) דער און ּפַארלַאמענט דער געהייסן עס הָאט                צוריק,
מלוכה־ענינים. די קָאּפ רוִיקן ַא מיט בַאטרַאכטן צו אוממעגלעך איז עס ַאז אַײנגעזען, קלָאר הָאט                 מען
ניו־יָארק, לָאנדָאן, ּפַאריז, אין אומעטום: בערזן די געווָארן ֿפַארמַאכט אויך זענען צוריק ווָאך ַא                מיט
אינערע מיט מיסחר, מיט בַאשעֿפטיקן צו זיך געלוינט הָאט דען צי ּפעקינג. און מעלבורן                שיקַאגע,
אין ַאז בַאלד ווי רעֿפָארמען, נַײע בַאטרַאכטן ָאדער בודזשעט־ֿפרַאגן, מיט ּפָאליטיק, אויסערע              ָאדער
גלַײך קלערן, צו ֿפַארגעסן ַאֿפילו מען הָאט ּפָאליטיק דער וועגן אונטער? סַײ ווי סַײ וועלט די גייט                   גיכן
ווי גָארנישט, ווי געווָארן איז ּפָאליטיק די ּפָאליטיק. קיין עקזיסטירט גָארנישט קיינמָאל ווָאלט עס                ווי
די ַאֿפילו ווַײל ּפרָאצעסן, ֿפירן צו אויֿפגעהערט מען הָאט געריכטן די אין זייֿפנבלָאז. געּפלַאצטער                ַא
ַאנדערע בַאגיין ָאדער מענטשן הרגענען צו קָאּפ אין געלעגן נישט איצט שוין איז ֿפַארברעכער                גרעסטע
די הָאבן ַאלעמען בַײ ֿפיס, די אונטער גרונט דעם ֿפַארלוירן ווי עּפעס ַאלע הָאבן בכלל                 ֿפַארברעכנס.

 הערצער געקלַאּפט ַאזוי שטַארק, ַאזוי ווי זיי ווָאלטן נָאר ווָאס געדַארֿפט שטיל בלַײבן אויף אייביק.
 

ֿפון געווָארענע בלַאס און אויסגעּפַײניקטע געזיכטער, טרויעריקע נָאר בַאגעגנט מען הָאט             אומעטום
אויך איז דָאך ָאּפגעלָאזן. גַאנצן אין נישט נָאך זיך הָאט ַאליין ֿפרויען־קָאקעטערַײ די נָאר שלָאֿפן.                 נישט
אויסניצן געווָאלט נָאר ווָאלט זי ווי ַאזוי אייבערֿפלעכלעכער, שווַאכער, געווָארן שוין קָאקעטערַײ              די

 דעם מָאמענט און נישט קלערן וועגן מָארגן.
 

די איצט זיך הָאט זַאך, קיין אין נישט גלייבן ווָאס צווייֿפלער, און ַאּפיקורסים גרעסטע די ֿפַאר                  ַאֿפילו
ֿפון היסטָאריע גַאנצער דער ֿפון משך דעם אין הָאֿפענונג. ָאן ּכמעט און ערנסט זייער אויסגעוויזן                 לַאגע
הימל, דער געֿפַאר. מין ַאזַא ֿפַאר שטיין צו אויסגעקומען נישט מָאל קיין נָאך איר איז מענטשהייט                  דער
אומבַארעמהַארציגע די געשטעלט מענטשהייט דער הָאט שטערן, מוראדיקן ַא ֿפון געשטַאלט             אין

 ֿפרַאגע ֿפון לעבן ָאדער טויט.
 

[...] 
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