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אַז די פּױערים אין דאָרף ליעשנאָװקע האָבן זיך אין דער פֿרי
בײ זײער שכן רפֿאל דעם מילנער אַרױסגעפֿירט
דערװוּסט ,אַז מ'האָט ַ
ב ַײנאַכט בײדע פֿערד ז ַײנע פֿון שטאַל אַרױס ,האָבן אַלע געלאָזט שטײן די
אַרבעט אין פֿעלד און אַװעק צו דער מיל.
אױפֿן גרױסן פֿאַרמעליקטן הױף ,איבער װעלכן הינער האָבן
געפּיקט קערנער ,איז די שטאַל געשטאַנען אױפֿגעפּראַלט .די א ַײזערנע
שטאַבע אױף דער טיר פֿון שטאַל איז געװען איבערגעשניטן אױף דער
העלפֿט .רפֿאל דער מילנער ,אַ ברײט-בײניקער ייִד מיט אַ שװאַרצער
באָרד ,װאָס איז פֿאַרװײַסט פֿון מעל און מיט געצױגענע פּלײצעס פֿון
שלעפּן זעק תּבֿואה ,האָט געקוקט מיט אומעטיקע שװאַרצע אױגן פֿון זײַן
פֿאַרמעלט פּנים אַרױס און באַטראַכט די צװײ געשפּאַנען ,װאָס האָבן
איבעריקע געהאַנגען אױף דער װאַנט .בײלע ,זײַן װײַב ,אַ ייִדענע מיט אַ
הױכן בוזעם ,װאָס איז באַשטעקט מיט שפּילקעס און נאָדל-פֿאָדעם ,האָט
געבראָכן די הענט און געיאָמערט מיט אַ ניגון פֿון אַ באַװײנערקע:
אַזאַ פּאָר ליכטיקע פֿערד  --האָט זי נאָכגעזאָגט שבֿחים און געװײנט
אין פֿאַרטעך אַרײַן
 -אַזאַ פּאָר טײַערע לײבן.רפֿאלס הונט "בורעק" ,אַ גרױסער ברױן-הױטיקער כּלבֿ ,װאָס אַז
ער פֿלעגט אַרײַן אין צאָרן ,פֿלעגט ער איבעררײַסן די קײט מיט װעלכער
ער איז געװען צוגעבונדן ,איז געלעגן אין מיטן הױף ,אַ דערשטיקטער,
מיט אַ לאַנגער בלױער צונג אַרױסגעשטעקט .פֿליגן האָבן געזשומעט און
געדרײט זיך אין קאַראַהאָדן אַרום דער הינטישער צונג .די פּױערים האָבן
מיט די שפּיץ-שטיװל צוגעגלעט די דערשראָקענע אױפֿגעשטעלטע האָר
איבער דעם הונטס רוקן און געשאָקלט מיט די קעפּ:

 -אױ ,ראַפֿאַל ,ראַפֿאַל ,אַ שװערע עװלה איז דיר געשען  --האָבןזײ אים באַדױערט.
רפֿאל איז געגאַנגען איבערן הױף און געזוכט סימנים פֿון די
פֿערדישע פּאָדקאָװעס .אָבער קײן שום שפּורן ז ַײנען נישט געװען.
ס ַײדן מיט כּישוף זײ אַרױסגעפֿירט  --האָבן די גױעס געמורמלט-- .
קײן סימן פֿון קײן טריט נישטאָ.
װאָס פֿאַר אַ כּישוף?  --האָט יאַן דער שמיד אַװעקגעמאַכט מיט
דער פֿאַרקאַשערטער און אױסגעשמירטער האַנט  --זײ האָבן די פֿיס מיט
זעק אַרומגעבונדן ,די הינטישע זין ,און ס'איז קײן סימן נישטאָ...
פֿון דאָרף ז ַײנען אַלץ נײַע פּױערים אָנגעקומען .די
איבערגעשניטענע א ַײזערנע שטאַבע ,דער געהרגעטער הונט אױפֿן הױף
האָבן געװעקט צאָרן און מורא צוזאַמען אין די פּױערישע הערצער:
 -שנ ַײדן לעבעדיקע פּאַסן דאַרף מען פֿון די גנבֿים  --האָבן רױעקולות זיך געהערט.
און דערנאָך באַשיטן מיט זאַלץ  --האָבן אַנדערע צוגעגעבן.
זײ ז ַײנען געװען אױסער זיך פֿון צאָרן ,רפֿאל דעם מילנערס
שכנים.
ערשטנס ,איז רפֿאל געװען אַן אײגענער אין דאָרף .ניט נאָר ער
אַלײן ,נאָר אפֿילו דער פֿאָטער ז ַײנער איז געבאָרן געװאָרן אין
ליעשנאָװקע .אַלטע פּױערים האָבן נאָך אפֿילו זײַן זײדן געדענקט ,װען
ער איז געװען אַ פּאַכטער בײַם פּריץ אין הױף .אױך האָט ער זיך געפֿירט
װי די פּױערים אין דאָרף ,רפֿאל ,גאָר װי קײן ייִד נישט .נישט ער האָט אַ
קרעמל געהאַלטן ,נישט ער האָט זאַכן אױפֿגעקױפֿט .צוגל ַײך מיט אַלע
ליעשנאָװקער בעל-הבתּים האָט ער אַלײן באַאַרבעט די ערד ז ַײנע ,האָט
האָלץ פֿון װאַלד געפֿירט ,בהמות געהאָדעװעט .צוגל ַײך מיט די פּױערטעס

אין דאָרף האָט בײלע זײַן װײַב געגראָבן קאַרטאָפֿל ,געמאָלקן די קי ,און
אױף יעדן יריד אין שטעטל געפֿאָרן צו פֿאַרקױפֿן גענדז ,הינער און
אײער .אין דער אַלטער װינט-מיל ז ַײנער ,האָבן אַלע פּױערים פֿון אַרום
געמאָלן זײער קאָרן .רפֿאלס װאָג ,האָט מען געװוּסט ,איז אַ פּינקטלעכע,
מען קען זיך אױף איר פֿאַרלאָזן .אחוץ דעם װאָס ער האָט ניט דערמאָנט
אין רעדן די הײליקע מוטער ,יעזוס-קריסטוס און ז ַײנע הײליקע װוּנדן,
האָט ער גערעדט פּױליש מיט אַלע פּױערים גל ַײך .און אפֿילו אין כּוחות
איז ער ניט אָפּגעשטאַנען פֿון די שטאַרקסטע בעל-הבתּים אין דאָרף.
זײער גרינג איז ער מיט אַ "קאָרץ" תּבֿואה געגאַנגען איבער די שמאָלע
טרעפּ פֿון זײַן מיל .זײ האָבן אים דערפֿאַר פֿאַר אַן אײגענעם געהאַלטן,
פֿאַר אַ ליעשנאָװקער ,און זײ האָבן זײַן עװלה געפֿילט װי זײערס אַן
אײגענע.
צװײטנס ,ז ַײנען זײ אומרויִק געװען פֿאַר זיך אַלײן .דער
אײנציקער אין דאָרף ,װאָס האָט געהאַט אַן א ַײזערנע שטאַבע איבער דער
טיר פֿון זײַן שטאַל ,איז געװען רפֿאל דער מילנער .אױך אַ הונט האָט ער
געהאַט אַ גרעסערן און בײזערן פֿון אַלע אַנדערע שכנים אין דאָרף .אױב
מען האָט פֿון זײַן שטאַל געקאָנט די פֿערד אַרױספֿירן ,איז שױן דאָס
דאָרף הפֿקר ,איז קײנער מיט זײַן פֿערדל נישט זיכער.
תּחילת האָבן פּױערים גענומען טענהן ,אַז דאָס האָבן ציג ַײנער
בײ
געטאָן .זײ גנבֿענען שטענדיק פֿערד ,די שװאַרצע געצנדינער ,און נאָר ַ
זײ דאַרף מען זוכן .אָבער יאַן דער שמיד ,דער חכם פֿון דאָרף ,װאָס קען
לײענען און שרײַבן ,האָט אַװעקגעמאַכט מיט דער פֿאַרקאַשערטער
אױסגעשמירטער האַנט:
נאַרעשקײטן רעדט איר ,מענטשן  --האָט ער געזאָגט מיט װירדע,
װי תּמיד ,װען ער ,דער געלערנטער ,רעדט צום פּראָסטן המון --
ערשטנס ,האָבן שױן ציג ַײנער לאַנג דאָ זײערע געצעלטן נישט פֿאַרלײגט.
צװײטנס ,האָבן ציג ַײנער ליב צו גײן אױף אַ ל ַײכטער גנבֿה .שנ ַײדן
א ַײזערנע שטאַבעס קענען זײ ניט ,און דאָס איז נישט זײער אַרבעט.

 -אױב אַזױ ,האָט עס יונה דער שינדער געטאָן  --האָט אַן אַלטפּױערל געפּרוּװט טרעפֿן  --ער איז אַ שטאָטישער און ער װײסט װי אַזױ
בײ א ַײזן.
צו מײַסטערעװן ַ
יאַן האָט נאָך אַ מאָל ערנסט באַטראַכט די איבערגעשניטענע
שטאַבע און דעם געדאַנק װעגן יונה דעם שינדער אױך אָפּגעװאָרפֿן:
יונה קען אָפּדרײען אַ שלאָס  --האָט ער געזאָגט  --אָבער שנ ַײדן אַ
שטאַבע קען ער נישט.
דערצו װאָלט יונה זיך נישט אָנגעהױבן מיט קײן הונט .אַ ייִד האָט
פֿאַר אַ הונט מורא .באַקאַנט...
די פּױערים האָבן זיך געקראַצט די קעפּ:
װער דען האָט עס געקאָנט טאָן?  --האָבן זײ געפֿרעגט בײַם שמיד -
 זאָג דו ,יאַן ...יאַן האָט געלאַסן אױסגעגלעט מיט די אױסגעשמירטע פֿינגער בײדע
בלאָנדע װאָנצעס אױף רעכץ און אױף לינקס און גערעדט געלאַסן:
 -דאָס איז דעם בלינדן צעגעלעקס אַרבעט .ער איז אַ מאָל אַ שמידגעװען .דערצו איז ער געזעסן אין קרימינאַל מיט שטאָטישע גנבֿים און זײ
האָבן אים אױסגעלערנט שנ ַײדן א ַײזן.
 -ריכטיק ,יאַן  --האָבן די פּױערים זיך דערפֿרײט  --דאָס איז עסטאַקע .און מיט הינט קען ער אױך אומגײן ,צעגעלעק ,נאָך פֿון די צײַטן
װען ער איז אַ הונט-שלעגער געװען .אַזעלכע קענען דעם גרעסטן הונט
בײַקומען...
פֿון װעג איז דער עלצטער פֿון דאָרף אָנגעקומען ,דער "װױט" .ער
איז געגאַנגען מיט געלאַסענע טריט ,װי פֿאַר אַן עלצטן פּאַסט .דאָס
בלעכל פֿון זײַן אַמט איז געװען צוגעטשעפּעט צו דער ברוסט .די פּױערים

האָבן זיך פֿאַנאַנדערגערוקט און געמאַכט אים אַ װעג צו דער שטאַל .ער
האָט באַטראַכט די לײדיקע שטאַל און געלאָזט הערן זײַן אָפֿיציעל װאָרט:
 -אַרױסגעפֿירט די פֿערד  --האָט ער געזאָגט פֿײַערלעך ,װי ערװאָלט אַ נײַס אַנטדעקט  --און קײן צײכנס ז ַײנען נישטאָ.
מיר ז ַײנען נישט זיכער מיט די פֿערד אין די שטאַלן.
בײ צעגעלעקן.
מען דאַרף זוכן ַ
מ'דאַרף צעגעלעקן א ַײנזעצן.
ס'גאַנצע דאָרף ל ַײדט פֿון דעם גנבֿ!
לאָמיר גײן צו צעגעלעקן!
לאָמיר גײן צו צעגעלעקן  --האָט דער "װױט" געזאָגט.
ער איז געגאַנגען פֿרי ערױס .לעבן אים ,יאַן דער שמיד און רפֿאל
דער מילנער .נאָך זײ די פּױערים ,צו לעצט די װײַבער און די קינדער .פֿון
אַ זײַט פֿון דאָרף ,אָפּגערוקט פֿון אַלע ה ַײזער ,אױף אַ בערגל איז
געשטאַנען צעגעלעקס ה ַײזל ,אָפֿן צו אַלע װינטן ,אָן אײן שטיקל פּלױט,
אָן אײן בײמל .פֿאַר דער טיר איז געשטאַנען צעגעלעק און געהאַקט אַ
קרומען װאָרצל פֿון אַ בױם ,װאָס ער האָט אױסגעגראָבן פֿון דער ערד.
כאָטש ער האָט געזען די מענטשן דערנעענטערן זיך צו זײַן הױז ,האָט ער
נישט אומגעקוקט זיך אױף זײ און װײַטער געהאַקט האָלץ .ערשט װען
דער הונט ז ַײנער האָט גענומען רײַסן זיך אױף דעם קײטל און מיט
װילדער רציחה בילן אױף די אָנקומענדיקע ,האָט ער געלאָזט שטעקן די
האַק אין האָלץ און א ַײנגעשטילט דעם הונט.
 -טשיכאָ ,פּשאַ יוכאַ! )שװײַג ,הינטיש בלוט(  --האָט עראָנגעשריגן אױף דעם הונט און אים געװאָרפֿן אַ שטיקל האָלץ.

די פּױערים האָבן זיך דערנעענטערט ,אָבער ניט באַגריסט אים מיט
דעם געװײנלעכן "זאָל זײַן געלױבט יעזוס כריסטוס" .צעגעלעק ,אַ קורץ-
געװוּקסיקער ,אַ שטאַרק-געבױטער ,װי אַ דעמבן-קלעצל ,מיט אַ גרױסער
גלאַטער טשופּרינע ,װאָס פֿאַלט אים אין די אױגן אַרײַן ,האָט מיט פֿ
עסטע פֿיס אָנגעשפּאַרט זיך אין דער ערד און באַטראַכט די מענטשן מיט
אײן אױג ,אַ שאַרפֿס ,אַ דורכדרינגלעכס און אַ קלוגס .דאָס צװײטע אױג
בײ אים אַן אױסגערונענס ,אַ רױט שפּעלטל בלױז .דער עולם
איז געװען ַ
האָט געװאַרט ,ער זאָל אָנהײבן רעדן ,אָבער צעגעלעק האָט געשװיגן.
דער "װױט" האָט זיך אױסגעהוסט ,כאָטש ער האָט עס נישט געדאַרפֿט,
און אָנגעהױבן רעדן:
בײ רפֿאל ,דעם מילנער
 -צעגעלעק ,מען האָט די נאַכט ַאַרױסגעפֿירט די פֿערד פֿון שטאַל.
נו?  - -האָט צעגעלעק אַ ברום געטאָן.
נו ,זאָגט מען ,אַז דאָס איז דײַן אַרבעט ,צעגעלעק.
אָנשטאָט געבן אַן ענטפֿער ,האָט צעגעלעק געלאַסן אַרױסגענומען
פֿון אַ כאַזערשער בלאָז אַביסל מאַכאָרקע ,ער האָט פֿאַרדרײט אַ
פּאַפּיראָס ,אָנגעקלאַפּט צװײ צינד-שטײנדלעך און פֿאַררױכערט .ערשט
נאָכן פֿאַרציִען אַ היפּש ביסל רױך און אַרױסלאָזנדיק עס צוריק דורך
דעם מױל און דער נאָז ,האָט ער עטלעכע געצײלטע װערטער
אַרױסגעזײעט:
בײ מיר ,קענט איר זײ נעמען.
אַז איר װעט זײ געפֿינען ַ
די פּױערים האָט אױפֿגעקאָכט זײַן געלאַסנקײט:
זײ נישט גענומען ,נאָר דו  --האָבן זײ געשריגן  --אַלע זאָגן אַזױ.
צעגעלעק האָט װידער אַר ַײנגעצױגן אַ היפּש ביסל רױך:

זאָגן קען מען אױף יעדן  --האָט ער גערעדט געלאַסן  --אפֿילואױפֿן גלח אַלײן .פֿון זאָגן װערט מען נישט טראָגן  . . .מען דאַרף
געפֿינען אָדער האָבן עדות.
די פּױערים ז ַײנען נאָך מער אױפֿגעקאָכט געװאָרן .טאַקע דערפֿאַר,
װאָס ער האָט אַזױ גלאַטיק גערעדט ,און זײ האָבן נישט געהאַט װאָס צו
ענטפֿערן ,ז ַײנען זײ נאָך בײזער געװאָרן .דער "װױט" האָט ברײט
געעפֿנט צעגעלעקס אָרעמע שטאַל .אַ ציג האָט אױף אים געמעקעט פֿון
דעם שטאַל אַרױס.
אפֿשר איז דאָס ד ַײנע ,ראַפֿאַל?  --האָט צעגעלעק געשפּאָט  --נעם
זי און מעלק זי אױס.
רפֿאל האָט די שװאַרצע באָרד אױסגעקראַצט פֿון מעל:
בײ
 -הער אױס ,צעגעלעק  --האָט ער געזאָגט  --די פֿערד ז ַײנען ַמיר טײַערע .פֿינף און צװאַנציק רובל אין מזומנים װעל איך געבן ,אַז
מען װעט זײ מיר צוריק אַר ַײנשטעלן אין שטאַל אַרײַן .אַלע מענטשן
הערן.
צעגעלעק האָט אױף אים געפּינטלט מיטן בלינדן אױגל.
 -ביסט כיטרע ,ראַפֿאַל -- ,האָט ער געזאָגט מיט האַס -- ,אָבערצעגעלעק איז קליגער פֿון דיר .נישט איך האָב ד ַײנע פֿערד גענומען ,נישט
איך װײס װער עס האָט זײ גענומען.
ער האָט אָנגעשפּיגן זיך אין בײדע הענט און גענומען האַקן װײַטער
דעם קרומען װאָרצל ,נישט אומקוקנדיק זיך אױף די מענטשן מער.
די פּױערים ז ַײנען אַװעק בײזע פֿון בערגל.
זינט עטלעכע יאָר האָבן זײ געהאַט פֿון צעגעלעקן אַ סך צרות
אױסצושטײן .זינט ער איז צוריקגעקומען פֿון קרימינאַל און זיך אױפֿן
בערגל באַזעצט ,איז קײן מנוחה נישט געװען אין דאָרף .דאָ איז אַ

לאָפּאַטע אַװעקגעקומען פֿון פֿעלד ,אױב מען האָט זי פֿאַרגעסן
אַר ַײנצונעמען; דאָ איז אַ האַק פֿאַרפֿאַלן געװאָרן; דאָ האָט אַ קאַטשקע
געפֿעלט פֿון דער סטאַדע װאָס איז געקומען פֿון ט ַײכל .פּונקט װי קלײנע
גניבֿות ,ז ַײנען אױך גרעסערע גניבֿות אָנגעגאַנגען .אַ מאָל פֿלעגט אַ
געשפּאַן פֿאַרשװינדן פֿון שטאַל אַרױס .אײן מאָל האָט מען בײַם פּריץ
דאָס פֿענצטער ב ַײנאַכט געעפֿנט ,און דעם גאָלדענעם זײגער
אַרױסגעגאַנװעט; דער גלח האָט זיך געקלאָגט ,אַז אין דער קירכע פֿעלט
געלט פֿון דער פּושקע .כאָטש דער "װױט" איז אַלע מאָל נאָך יעדער גנבֿה
אױפֿסנײ גאָרניט
ַ
בײ צעגעלעקן און
נײ זוכן ַ
אין דאָרף געגאַנגען אױף ס' ַ
געפֿונען ,האָבן אַלע געװוּסט ,אַז דאָס אַלץ שטאַמט פֿון זײַן הױז; אַז די
קלײנע גניבֿות מאַכן זײַן װײַב און קינדער ,און די גרױסע  --צעגעלעק
אַלײן .פֿריִער ז ַײנען קײנמאָל אַזעלכע זאַכן ניט פֿאָרגעקומען אין דאָרף.
טאָמער איז נאָך געװען װינציק די גניבֿות ,האָט צעגעלעק אױך
אַלערלײ אַנדערע שאָדנס און שטיקלעך דעם דאָרף אָפּגעטאָן .אײן מאָל
האָט דער ייִדישער קרעמער פֿון דאָרף געפֿונען אין דער פֿרי ,אַז עמעצער
האָט אױסגעבױערט אַ לעכל אין פֿאַס נאַפֿט ,װאָס ער האָט געהאַט שטײן
אין פֿעדער-ה ַײזל ,און דער גאַנצער נאַפֿט האָט אױסגערונען .כאָטש מען
בײ דער האַנט ,האָט מען געװוּסט אַז דאָס האָט
האָט קײנעם ניט געכאַפּט ַ
צעגעלעק געטאָן .דאָס האָט ער זיך נוקם געװען דערפֿאַר ,װאָס דער
קרעמער האָט נישט געװאָלט געבן אױף באָרג זײַן װײַב אַ קװאַטירל
נאַפֿט פֿאַרן לעמפּל .עס האָט געפֿעלט אַ האָר ,אַז דאָס גאַנצע דאָרף זאָל
אָפּגײן מיטן פֿײַער .אַן אַנדערש מאָל פֿלעגט ער אָנצינדן די ראַצן ,װאָס
בײ זיך אין הױז ,און לאָזן זײ ברענענדיקע לױפֿן איבער
ער האָט געכאַפּט ַ
די פֿעלדער ,און גראָד דאַן װען די טריקעניש איז גרױס .אַ סך מאָל
פֿלעגט ער גאָר חוזק מאַכן פֿון די פּױערים ,אָפּנאַרן און מאַכן זײ צו
לײַטנס געלעכטער.
פֿאַר די עטלעכע יאָר צײַט האָבן די פּױערים נישט אײן מאָל
געפֿאָדערט בײַם "װױט" ,מען זאָל דעם צעגעלעק אַרױסטרײַבן ,די

שװאַרצע קרעציקע שאָף פֿון דער רײנער סטאַדע אַרױסנעמען .אָבער
דער "װױט" האָט גאָרניט געטאָן דערצו.
בײ דער האַנט ,קאָן מען
 -אַז מען האָט אים נישט געכאַפּט ַגאָרנישט ניט טאָן  --האָט ער געט ַײנעט-אַזױ איז דאָס געזעץ.
איצט ,נאָך די פֿערד ,װאָס מ'האָט אַרױסגעגנבֿעט פֿון רפֿאלס שטאַל
בײ אַלעמען געקאָכט פֿון צאָרן קעגן צעגעלעקן.
אַרױס ,האָט דאָס בלוט ַ
 -װאָס פֿאַר אַן עלצטער ביסטו?  --האָבן זײ געשריגן צום "װױט" -אַז דו קענסט דאָס דאָרף נישט אָפּהיטן פֿון שלעכטס? -װאָס פֿאַר אַ בעל-הבית ביסטו ,אַז מיר ז ַײנען נישט זיכער מיט דיפֿערד אין די שטאַלן?
דער "װױט" אַ פֿאַרלאָרענער ,אַ צעטומלטער פֿון די געשרײען אױף
אים ,איז געשטאַנען מיט אַן אַראָפּגעלאָזענעם קאָפּ .פּלוצלונג האָט ער
אױסגעגליכן די ברוסט ,אַרױסגעזעצט דאָס בלעכל פֿון זײַן אַמט ,און אַ
קלאַפּ געטאָן מיטן שטעקן אין דר'ערד:
 -װאָס שלעפּן זיך דאָ די "באַבעס" מיט די קינדער הינטער דיטריט?  --האָט ער זיך גענומען בײזערן  --מען קען קײן װאָרט נישט
אױסרעדן  --אַהײם ,װײַבער ,אַהײם!
די װײַבער האָבן אַ בליק געכאַפּט צו די מענער ,צו זוכן זײער
הילף ,אָבער די מענער האָבן זײ קײן הילף נישט געגעבן .זײערע אױגן
ז ַײנען געװען בײז .האָבן די װײַבער פֿאַרשטאַנען ,אַז זײ ז ַײנען איבעריק
דאָ ,און זײ האָבן גענומען די קינדער און אומװיליק אַװעק אַהײם .אַז די
װײַבער ז ַײנען שױן געװען היפּש דערװײַטערט ,האָט דער "װױט"
אױפֿגעהױבן די האַנט און געגעבן אַ צײכן ,מען זאָל אים הערן.
 -מענטשן  --האָט ער געזאָגט שטיל  --די צונג צװישן די צײןהאַלטן קענט איר?

 -אַז מ'דאַרף ,װעט מען האַלטן  --האָבן קולות געענטפֿערט. -הערט זשע ,װאָס איך רעד צו א ַײך  --האָט דער "װױט"סודותדיק געזאָגט  --איך קען צעגעלעקן גאָרנישט טאָן .איך האָב
גאָרנישט געפֿונען .אָבער צו װאָס דאַרפֿט איר מיך? פּױערים דאַרפֿן אַלײן
זיך קענען אַן עצה געבן מיט אַ גנבֿ ,איך װעל פֿון גאָרנישט ניט װיסן . . .
אײדער עמעצער נאָך האָט אַ װאָרט אױסגערעדט ,האָט דער
"װױט" זיך א ַײנגעװיקלט אין זײַן ברױנער קאַפּאָטע און גיך אַװעק.
די פּױערים האָבן זיך איבערגעקוקט:
ריכטיקע רײד!
שױן לאַנג געדאַרפֿט טאָן.
אַז די פּאָליצײ גיט אונדז נישט קײן גערעכטיקײט ,װעלן מיר אַלײן
זי נעמען.
 -פּױערישע גערעכטיקײט ,ברידער!צו צעגעלעקן צוריקגײן!
 -אָפּרױמען אים ,דעם הינטישן זון!די קישקעס אַרױסלאָזן!
יאַן דער שמיד האָט אױפֿגעהױבן אַ פֿאַרשמירטע ,פֿאַרקאַשערטע
האַנט.
 -שרײַט נישט אַלע װי די גענדז  --האָט ער געזאָגט  --אַ זאַךדאַרף מען טאָן באַרעכנט; קײנער זאָל נישט װיסן ,און נישט מיט די
בלױזע הענט .צעגעלעק איז אַ שלעגער ,מעגלעך ,אַז ער האָט אַ ביקס אין
שטוב.

 -ריכטיק  --האָבן די פּױערים צוגעגעבן  --קלוגע רײד רעדסטו,יאַן.
דער שמיד האָט אַ שמײכל געטאָן אין ז ַײנע װאָנצעס אַרײַן פֿון די
שבֿחים װאָס מען גיט אים ,און געגעבן באַפֿעלן װי אַן עלצטער.
 -גײט יעדער צו זיך אַהײם  --האָט ער באַפֿױלן  --און רעדט קײןװאָרט נישט ,אפֿילו פֿאַר די אײגענע װײַבער נישט .ב ַײנאַכט ,װען די
װײַבער און קינדער װעלן שױן שלאָפֿן ,נעמט יעדער אין דער האַנט װאָס
בײ
עס לאָזט זיך ,אַ האַק ,אַ מעסער אָדער אַ שטעקן און קומט זיך צונױף ַ
רפֿאלס מיל .פֿון דאָרט װעלן מיר שטילערהײט אַװעק צו צעגעלעקן .אַז
פּאָליצײ װעט צומאָרגנס קומען ,זאָל קײנער פֿון אונדז נישט װיסן
גאָרנישט .געדענקט זשע ב ַײ דער מיל טרעפֿן מיר זיך!
די פּױערים ז ַײנען שװײַגנדיק זיך פֿאַנאַנדערגעגאַנגען יעדער צו זײַן
הײם ,צו זײַן אַרבעט .רפֿאל דער מילנער איז אַװעק צו זיך .אָבער
אָנשטאָט אַר ַײנצוגײן אין מיל ,איז ער אַרײַן צום װײַב אין קיך.
נײ אומגליק אױף מײַן קאָפּ.
בײלע  --האָט ער געזאָגט שטיל  --אַ ַ
בײלע האָט פֿאַרבראָכן די הענט ,נאָך אײדער זי האָט געװוּסט
עפּעס .רפֿאל האָט איר אַ דערשראָקענער דערצײלט ,װאָס מען האָט אים
אָנגעזאָגט נישט צו דערצײלן .און מיך האָבן זײ גערופֿן מיט זיך  --האָט
ער מיט שרעק גערעדט  --װאָס טוט מען?
רפֿאל און זײַן װײַב ז ַײנען געזעסן שװײַגנדיקע .זײ האָבן גאָרנישט
געװוּסט װאָס צו טאָן .פֿון שטענדיקן װױנען אין די דערפֿער ,האָבן זײ גוט
געװוּסט װאָס פּױערים קענען אָפּטאָן ,װען זײ טײלען אױס גערעכטיקײט.
קײן שום רחמנות איז נישטאָ װען זײ טראָגן אַרױס אַ משפּט קעגן אַ
זינדיקן .איבערהױפּט ז ַײנען זײ ביטער ,װען זײ פּאַקן אַ פֿערד-גנבֿ.
ביסלעכװ ַײז דערהרגענען זײ אַזעלכן .און כאָטש רפֿאל און זײַן װײַב
האָבן געגלױבט ,װי די איבעריקע א ַײנװױנער אין דאָרף ,אַז ניט קײן
אַנדערער װי צעגעלעק האָט זײ די פֿערד אַרױסגעפֿירט פֿון שטאַל אַרױס,

האָבן זײ אױפֿגעשױדערט פֿון געדאַנק בלױז ,אַז מ'װעט אים דערהרגענען
אין דער נאַכט.
 -װײ איז מיר  --האָט רפֿאל געזיפֿצט  --אַ האַק האָבן זײ מיראָנגעזאָגט מיטצונעמען.
כאָטש רפֿאל איז נישט געװען קײן גרױסער למדן ,האָט ער
געװוּסט ,אַז רציחה איז דאָס ערגסטע אין דער װעלט .אין זײַן גאַנצן לעבן
האָט ער קײן מאָל קײן בלוט נישט פֿאַרגאָסן ,נישט נור פֿון אַ מענטשן,
נאָר אפֿילו נישט פֿון קײן חיה .ער האָט אפֿילו נישט רעכט פֿאַרטראָגן,
װען די שכנים פֿלעגן קױלן אַ חזיר און דער חזיר האָט ס'גאַנצע דאָרף
מיט ז ַײנע קולות פֿאַרטױבט .נאָך װינציקער האָט ער געקענט ל ַײדן ,װען
די פּױערים אין דאָרף פֿלעגן זיך אַ מאָל שיכּורע צעשלאָגן און מיט
בײ זײַן גאַנצן כּוח ,האָט
"קלאָניצעס" פֿון די װאָגנס די קעפּ זיך עפֿענעןַ .
ער געפֿילט אַן עקל צו בלוט .אפֿילו װען ער פֿלעגט אַ מאָל אַראָפּברענגען
דעם שטעטלשן שוחט צו זיך אין דאָרף און שעכטן אַ קעלבל ,האָט ער
ניט געקענט צוקוקן זיך צו דער שחיטה .דער שוחט פֿלעגט אים
אױסרעדן:
 -אַז מען מאַכט אַ ברכה ,פֿילט די בהמה נישט קײן װײטיק ,רברפֿאל  --האָט ער אים געזאָגט.
רפֿאל האָט דעם שוחט געגלױבט ,אָבער קוקן פֿונדעסטװעגן װי מען
שעכט אַ קאָלב ,האָט ער נישט געקאָנט .אַ חלשות פֿלעגט אױף אים
אָנפֿאַלן .איצט האָבן די שכנים אים געהײסן קומען מיט אַ האַק,
אָפּצורױמען אַ מענטשן ב ַײנאַכט ,די קישקעס אים אַרױסצולאָזן.
 -װאָס טוט מען? װאָס טוט מען?  --האָט ער געפֿרעגט זיך אַלײן,װיסנדיק גאַנץ גוט אַז ער האָט נישט קײן תּשובֿה.
רעדן צו די פּױערים װעגן רחמנות האָט ער נישט געקאָנט .ער האָט
געקענט די שכנים ז ַײנע ,געװוּסט ,אַז כאָטש זײ האַלטן פֿון אים ,װעלן
ז ַײנע רײד קײן פּעולה נישט האָבן .ער װעט זיך בלױז נאַריש מאַכן ,דאָס

אַלץ .אָפּזאָגן זיך פֿון מיטגײן ,האָט אַװדאי קײן זין נישט געהאַט .זײ װעלן
אים האַלטן פֿאַר אַ פּחדון ,װאָס היט זיך די אײגענע פֿעל ,װען אַלע
אַנדערע שטעלן זיך אײַן .דערצו האָבן זײ זיך אָנגענומען פֿאַר אים .צוליב
ז ַײנע פֿערד װאָס מען האָט אַרױסגעפֿירט פֿון שטאַל ,װילן זײ צעגעלעקן
אָפּרױמען .װאָס פֿאַר אַ פּנים װעט עס האָבן ,װען ער װעט זײ אַזױ
אָפּצאָלן דערפֿאַר.
בײלע האָט אַרױסגענומען פֿון דער קיך אַ טאָפּ פּאָרעדיקע
קאַרטאָפֿל און אָנגעשאָטן אין לײמענע שיסלען .זי האָט אַרױפֿגענומען פֿון
קעלער קאַלטע זױער-מילך און אַװעקגעשטעלט אױף דעם טיש .דערצו
האָט זי אױך אַ יונגע ציבעלקע צעשניטן און פֿאַרבראָקט די הײסע
קאַרטאָפֿל .די געשמאַקע פּאַרע איז זיך צעגאַנגען איבער דער קיך.
רפֿאל  --האָט זי געזאָגט  --גײ צו עסן .האָסט נאָך ה ַײנט אין דײַן
מױל נישט געהאַט.
רפֿאל האָט נישט געקאָנט עסן .אַ שװײַגנדיקער איז ער אַרױס אין
דרױסן .אין הױף איז נאָך אַלץ דער געהרגעטער הונט געלעגן .רפֿאל האָט
אים אַװעקגעשלעפּט הינטערן הױף און אַ טיפֿן גרוב פֿאַר אים
אױסגעגראָבן .אַ מידער פֿון גראָבן און פֿון עגמת-נפֿש איז ער אין דער
מיל אַרײַן און זיך אין די לײדיקע זעק אַר ַײנגעװאָרפֿן.
 -גאָט  --האָט ער גערופֿן ,אױפֿהײבנדיק די שװאַרצע אױגן צו דיאױסגעפֿױלטע קראָקװעס  --העלף מיר ,טאַטע זיסער אין הימל.
ער האָט זיך איבערגעדעקט מיט אַ זאַק און שװער א ַײנגעשלאָפֿן.
***
אַ גאַנצן טאָג און אַ שטיק אין אָװנט אַרײַן איז רפֿאל אָפּגעשלאָפֿן
אין מיל .װען די הינט אין דאָרף האָבן אָנגעהױבן שטאַרק בילן אױף דער
נאַכט ,װאָס איז אָנגעקומען ,האָט ער אױפֿגעעפֿנט די אױגן און
אַרומגעקוקט זיך אַרום זיך .דורך אַ נישט-פֿאַרלאַטעטן לאָך אין שינדל-

דאַך האָט אַ שטיקל אױסגעשטערנטער הימל אַר ַײנגעקוקט .רפֿאל האָט
זיך דערמאָנט ,אַז ער האָט דורכגעלאָזט אַ מינחה און אַרײַן אַ מרה-
שחורהדיקער אין שטוב .בײלע זײַן װײַב האָט אים װידער גערופֿן עסן:
רפֿאל ,װעסט דאָך פֿאַלן פֿון די פֿיס  --האָט זי געזאָגט  --גײ צו און
עס עפּעס אָפּ.
 -כ'װעל דאַװנען מערבֿ  --האָט רפֿאל געענטפֿערט ,און ער האָטזיך געװאַשן די הענט.
אין מיטן דער שמנה-עׂרה האָט ער דערהערט טריט ,װאָס
דערנעענטערן זיך .ער האָט גיך אָפּגעזאָגט די שמנה-עׂרה און
אַרױסגעקוקט דורכן פֿענצטער .די ערשטע פּױערים האָבן גענומען
אָנקומען און זיך אױסגעזעצט אױפֿן קלאָץ אין הױף .די פֿײַערלעך פֿון
זײערע מאַכאָרקע-פּאַפּיראָסן האָבן געלױכטן און געלאָשן זיך אין דער
טונקלקײט.
זײ קומען אָן  --האָט ער געשעפּטשעט  --װאָס טוט מען ,בײלע?
אַ װ ַײלע איז בײלע געשטאַנען אַ פֿאַרשטײנערטע ,מיט בײדע הענט
פֿאַרלײגט אױף דער ברוסט .באַלד איז איר אַ געדאַנק א ַײנגעפֿאַלן .פֿון
איר באָבע דער אַרענדאַרקע האָט זי קינדװ ַײז נישט אײן מאָל געהערט װי
אַזױ זי פֿלעגט ראַטעװען דעם זײדן ,װען דער פּריץ פֿלעגט זיך אָנשיכּורן
און געװאָלט אים שלעכטס טאָן .שטענדיק פֿלעגט זי אים אין בעט
אַר ַײנלײגן ,אַ הײסע שטאַרץ צום בױך צולײגן און אָנגעזאָגט אים ,ער
זאָל קרעכצן ,מיט אַלע כּוחות קרעכצן .אָט דער באָבעס עצה איז בײלען
איצט אין קאָפּ אַרײַן .זי האָט שנעל צערודערט דאָס שטרױ אין מאַנס
בעט ,עטלעכע קישנס אַװעקגעלײגט צוקאָפּנס ,װי געװײנלעך מען מאַכט
פֿאַר אַ קראַנקן און רפֿאלן אַר ַײנגעװאָרפֿן אונטער דעם איבערבעט.
ביזט קראַנק  --האָט זי אים אָנגעזאָגט  --הערסט! קראַנק ביזטו,
דער בױך טוט דיר װײ.

רפֿאל האָט זיך געשעמט:
בײלע ,גאָט איז מיט דיר  --האָט ער געמורמלט  --זײ האָבן דאָך
מיך אין דער פֿרי געזען.
רעד נישט און צי בעסער אַראָפּ די שטיװל פֿון די פֿיס  --האָט
בײלע באַפֿױלן.
אײנס און צװײ האָט זי אַ כאַפּ געטאָן אַ פֿײַערקע פֿון דער קיך,
א ַײנגעװיקלט זי אין שמאַטעס און צוגעלײגט רפֿאלן צום בױך; דערנאָך
האָט זי אים איבערגעדעקט און אַװעקגעזעצט זיך אױפֿן ברעג בעט לעבן
אים.
קרעכץ -- ,האָט זי אים געזאָגט -- ,װי גאָט איז דיר ליב ,רפֿאל,
קרעכץ.
די שטימען אין דרױסן האָבן זיך אַלץ מער געהערט אױפֿן הױף.
באַלד האָט זיך דורכגעשניטן אַ פֿײַף .אַז קײנער איז נישט אַרױס ,ז ַײנען
די פּױערים אַרײַן אין שטוב.
ראַפֿאַל  --האָבן זײ גערופֿן  --װוּ ביזטו?
בײלע האָט זיך געשטעלט לעבן בעט װי אַ שוץ.
 Tרפֿאלן האָט דער בױך געכאַפּט  --האָט זי געזאָגט אַ
קרעכצנדיקע.
כ'האָב אים שױן עטלעכע שטאַרצן צוגעלײגט און עס העלפֿט
נישט .אַלץ פֿון עגמת-נפֿש איבער די פֿערד ,אָט ליגט ער.
די פּױערים האָבן געקוקט אױף דער שװאַרצער באָרד ז ַײנער ,װאָס
האָט אַרױסגעקוקט פֿון בעטגעװאַנט אַרױס ,און שװער געשװיגן .דער
שמיד ,מיט אַ שטיק א ַײזן אין האַנט ,האָט אָפּגעדעקט די פּערענע.

דער בױך געכאַפּט  --האָט ער נאָכגעשפּעט בײלען  --מיר קען מען
אַזעלכע זאַכן
נישט א ַײנרעדן .איך פֿאַרשטײ מיך אױף ייִדישע קונצן.
רפֿאל האָט דערפֿילט אַן עמעסן װײטיק אין די גדרים:
שכנים -- ,האָט ער געמורמלט -- ,האָב איך א ַײך שױן אַ מאָל
אָפּגענאַרט?
יאַן האָט מיט כּעס צוגעדעקט אים צוריק מיט דעם איבערבעט:
גלײבט אים נישט מענטשן  --האָט ער געזאָגט צו די פּױערים --
דאָס װיל ער זיך אױסדרײען פֿון מיטגײן ,דער ייִד  . . .אָפּטײלן זיך פֿון
דאָרף װי אַ פֿרעמדער.
בײלע האָט בײדע הענט פֿאַרבראָכן:
מענטשן האַרציקע  --האָט זי אָנגעהױבן רעדן.
יאַן האָט איר איבערגעריסן:
 -שװײַג ,בײלע  --האָט ער געזאָגט מיט צאָרן  --מיר'ן אַלײן גײן.אָבער מיר'ן עס געדענקען  --קומט ,מענטשן!
קומט!  --האָבן די פּױערים געזאָגט ,און אַרױסגעשפּאַרט זיך פֿון
שטוב.
אין דער שטילער אױסגעשטערנטער נאַכט האָבן די פּױערים פֿון
ליעשנאָװקע צװײ משפּטים אַרױסגעגעבן איבער מענטשן ,װאָס קענען
ניט זײַן מיט דער עדה :דעם גנבֿ צעגעלעק האָט מען דערהרגעט ,מיט
דרענגער דאָס האַרץ אונטערגעהאַקט .רפֿאל דעם מילנער האָט מען מיט
שטײנער די שױבן פֿון שטוב אױסגעשלאָגן.

גל ַײך אױף צו מאָרגנס האָט רפֿאל גענומען זוכן אַ קונה אױף זײַן
מיל און די פֿעלדער.
 -כ'װעל פֿאַרקױפֿן אין מקח  --האָט ער געזאָגט צו די מעקלערס - -כ'װיל אַריבער צו ייִדן אין שטאָט.

