
 * ֿפון שּפיטָאל
  

  מיר זענען שולדיק. מיר הָאבן געקרָאגן ציגל און לײם ַא ּפַאלַאץ צו שטעלן.
  זון צוגעשניטן. דער בַאגינען דערלַאנגט סעלעדין ַא ֿפול עמערגָאלדענע שטַאבעס הָאט 

  איבער אונדז װען מיר שלָאֿפן הענגען חלומות װי ֿפַארביקע סטענגעס. —צו ּפוצן די װענט.
  און בענקט מען נָאך לידער, שטײט בַײ דער טיר ַא װָארט ֿפון ַא מַאמע און ֿפַארגײט אין ַא זמר.

  
  —ט אונדז געגעבן ַא ּפַאלַאץ צו שטעלן. ס'הָאט גָארנישט געֿפעלט : מיר זענען שולדיק. מ'הָא

  װי טױערן רַײכע צעּפרַאלן זיך הערצער אױף אױֿפנעמען געסט געזונטע און קרַאנקע.
  געשניצטע בערג, טַײכן, װעלדער,די זַײטן ַא קרַאנץ ֿפון ֿפײגל װָאס לעבן ; בַײ אױבן 

  מַײלכל צעלַאכט און צעעֿפנט װי ַא זילבערנע קליַאמקע. און בַײ יעדערן טױער ַא קינד מיט ַא
  

  מיר הָאבן געהַאט ַא ּפַאלַאץ צו בױען. הָאט עמעץ ֿפַארשמועסט : נָאך צַײט, נָאך צַײט.
  מען הָאט ֿפַארשּפַאצירט זיך, געלָאזן אױף הֿפקר די צױמען ֿפון דרָאט. װי צעגנֿבעטע ציגל

  ג בַײ יעדערן ּפלױט. און ֿפון ליכטיקן ּפַאלַאץליגן צעװָארֿפן איצט אונדזערע טע
איז ַא חורֿבה געװָארן. מיר ברָאדזשען אין מיסט. אין הַאלבער נַאכט סטרַאשען גרױס שװַארצע 

  ֿפליגל.
  

* * *  
  ַאזױ ֿפיל עלנט קנעטסטו אַײן אין אונדזער ָארעם זױערטײג,„

  סעודה, נָאך דעם קומסטו מיט ַא טענה : מיר ַאנטלױֿפן ֿפון דער
  לָאזן איבער טיש און גלָאז, נעמען שּפַאנדרעװען דורך ּפלעצער,

  רעדן רײד צו זיר ַאלײן, זָאגן ֿפַאר די גַאסן װידױ.
  

ּפט מיט גרױל ?    —װער הָאט אונדזערע געצעלטן ָאנגעּפראָ
ּפסט דעם ָאװנט ֿפַארן הַאלדז, הענגסט אים אױף בַײ דעם סוֿפיט.   דו כאַ

  שטוב ֿפַארזינדיקט ? הָאסט אין איר געשטעלט ַא ּתליה, װָאס הָאט אונדזער
  און אין יעדן שטיקל בַאלקן הָאסטו אומגליק אַײנגעשמידט.

  
  ; השמשות ֿפון זַײן צימער–און קײנער קָאן נישט איבערטרָאגן דעם בין

  לָאזט ער שטײן זַײן ברױט און זַאלץ און שטילע ֿפרױ און קינד אין װיג
  טָא װער איז שולדיק אױב נישט דער —אױגן טרָאגן,  און װָאגלט װּו די

  “װָאס הַאלט ַא בַײטש אין הַאנט און טרַײבט, שלעּפט װי בהמות אױף ַא שטריק ? 
  

* * *  
  מען הערט שױן ַא צװײטן : —נָאך הָאבן די ערשטע דָאס װָארט נישט געענדיקט 

  דָאס זילבער ֿפון שחרית און חצותן, בּתים געזַאמלט דָאס גָאלד און –מיר הָאבן װי ַאלטע בעלי„
  און ַא גוט זיך געקױֿפט : גערָאטענע ֿפעלדער, ֿפרוכטבַאר װי גליק און ֿפַײכטע װי בלוט.

  …און טָאמער װערט רַײף אין שּפעטנַאכט דער טרױער, נעמען מיר סערּפ ֿפון לֿבנה און קָאסען
  

  די טעג װי ָאקסן אין ַאקער. בּתים געשּפַאנט אין אַײזן –מיר הָאבן װי יוסטע בעלי
  ; שחורהס װי קעלבער נָאך קי–טריט נָאך די מרה–מיר הָאבן אױך טעג װָאס שּפרַײזן טריט



  …זענען ּפַאסטעכער מיר און היטן זײ זָאלן איבער שטײנער און גריבער נישט ממיתן זיך
  ַאלן אױף די קני.און טעג זענען דָא צעקרימטע װי קעמלען ; דער הױקער איז הױך, נָאר זײ ֿפ

  
  און מיר לַאדעװען ָאן גליקן ֿפון קינדהײט, מַאנדלען מיט רָאזשינקעס ֿפָארן מיר הַאנדלען.

  שור װיסט –זַאמדיק און טיף איז איטלעכע שעה, גַאסן נָאך גַאסן װי מידבר
  הָאסטו אײן מָאל אױף אונדזערע דעכער —בּתים –און הײס, נָאר מיר ֿפָארן, מיר זענען בעלי

ּפגעשיקט ּפלוצלינג ַא שריֿפה ֿפון הימל  איצט זע אונדזער ֿפָאלװַארק : ַאש בלױז און  —ַאראָ
  “מיסט.

  
* * *  

  הָאבן טרערן אַײנגעשּפַארטע לַאנג געטריֿפט און דורכגעעגבערט
  דעם ַאלטן שטײנערנעם יסוד און ַאלטע װעלט איז אַײנגעֿפַאלן,

ּפען זיך דורך גרוז, ָא   ן אױג, ָאן נָאז, מיט הַאלבער ֿפוסאון מענטשן דראַ
ּפקען זיך דורך בלָאטיק שװַארצע ֿפלעגמעס און דורך גרינע גַאלן ?   טיאָ

  
  הָאבן טרערן לַאנג געטריֿפט און דורכגענעצט לַײב און זעל :

  װי װַײסע מַאסקעס ֿפול מיט לעכער הענגען שרעקעװדיקע טעג,
  יך און ֿפַארשיטןשטיקער ֿפלײש װי שטיקער גיּפס שײלן ַארום ז

  און מענטשן װילן ַארױס ֿפון דַאנען, נָאר ֿפַארשטעלט איז יעדער װעג ?
  

  הָאבן טרערן לַאנג געטריֿפט : ַא נעּפל דעקט אַײן יעדן אױסגַאנג,
  —עס שטיקט אין הַאלדז, כָאטש יעדער הַאלדז איז שטָאלץ געשטרעקט זיך צו בַאֿפרַײען ? 

  סטָאסן, װילן –ענדיק װי דורך ציגלדי קרַאנקע שּפרַײזן שטרױכל
  נָאר זײ ֿפַאלן װײנענדיק צום דיל און שרַײען. — —ַאנטלױֿפן 

…………………………………………………………………………  
די גַאנצע … חֿבר יׂשראל שטערן ַא לַאנגע ּפָאעמע. מיר קענען לײדער ֿפוןמיר הָאבן בַאקומען  *

  יָארק).–ניו “,ווָאך„ּפָאעמע נישט דרוקן. מיר גיבן דָא ַא ּפָאר ֿפרַאגמענטן [רעדַאקציע 
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