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ערשטער ַאקט
צווישנדעק פֿון אַ שיף .שטיגן צום דעק אַרויף .נַאכט .פּאַסאַזשירן — אין האַלבן דרימל — וויגן זיך אויף פּעק באַגאַזש .סיגנַאלן,
ים–גערויש .פֿון אויבן טראָגט זיך טאַנצמוזיק .פֿון די שטיגן לאָזט זיך אַרונטער אַ מַאטרָאס.

מאַטראָס .אַז מ'גייט אַרונטער — איז ווי אין אַ קעלער .אָט אויבן איז אַ לעבן ! פֿײַנע נקבֿות ,רײַכע הערן !
טרינקט מען ,רייכערט מען ,טַאנצט מען! אין די קַאבינעס קושט מען זיך ,מ'ליובעט זיך ,מ'גלעט זיך — און
דאָ ,צום געזאַלצענעם ים––טײַװל ,אַ הקדש ! אַ געשטאַנק ! שרײַט שלעפּערס ,צווישנדעקני-קעס ,שיפֿמײַז !
וווּהין פֿאָרט מען דאָס ? מיינט איר ,אַז מ'וואַרט אויף אײַך ?
ַארבעטער .שטעלט זיך אויף ,בײַלט ַא ֿפויסט דעם פּיסק ,מאַטראָסן–יונג !
מאַטראָסַ .אז נישט ?
ַארבעטער .ס'הָאט דיך עמעצער ָאנגעטרונקען ? טײַטלט אַרויפֿצו.
מאַטראָס .אַז אָנגעטרונקען ? שלעפּערס ! אַבי נישט געפּגרט ים–וואַסער ! שאַמפּאַניער ! הע ,הע ! געזעסן
איינער מיט אַ נקבֿקע אַזאַ אויף די קני ,שאַמפּאַניער געזשליאָקעט ,מיר אויך אביסעלע — צום
ֿפַאר-שָאלטענעם ים–טײַוול ! ָאפּ.
ַארבעטערָ .אט ַאזוי ! אונטן ווערט געֿפוילט ,אויבן ווערט געהוליעט ! זָאל ַא שטורעם קומען — איבערקערן
אפּ — .הערט זיך אײַן אין דער
— אויסקערן — ַארײַנטרייסעלן דָאס ַאלץ אין ים ,ווי ברעקלעך ֿפון טישטעך ַאר ָ
מוזיק קרעציקע ! טַאנצן זָאל אײַך דער הונגער אין בויך !
שלימַאזעלַאנוסַ .א מענטש אין שמַאטעס ; גייט צו ,רירט ָאן דעם ַארבעטער בײַם ַאקסל קאַלט ,אַ ? נאַכט אויפֿן ים.
ַארבעטער .איין שיף פֿירט אונדז און זיי ...אונטן — מיר ! זיי ,די פֿרעסערס — אויבן.
שלימַאזעלַאנוס .וווּהין פֿאָרט אַ מענטש ?
ַארבעטער .הונגער קומט ,שלאָגט די שויבן אויס ,וואַרפֿט פֿון שטוב אַרויס ,פֿון ווײַבס בעט אַרויס ,שנעלט
דיך אויפֿן ים אַרויס — פֿאָר ! און דו ?
שלימַאזעלַאנוס .דער לעצטער פָּאעט אויף דער ערדַ .אז ערד שטויסט ַארויס — ווערט מען ים–ווַאגַאבונד.
מײַנע לידער דַארף קיינער נישט .נישט זיי דָארט אויבן ,נישט איר דָא אונטן .ברויט דַארֿפן ָארעמע — לידער
זעטיקן נישט .בלוט און ווײַבער דַארֿפן די ֿפרעסערס .בין איך מיט די ָארעמע ,כָאטש זיי דַארֿפן מיך נישט,
ווי די רײַכע .ווײַל דער אָרעמסטער בין איך .אַ הונט בין איך .ביל איך צו דער לבֿנה.
ַארבעטער .גיב אַ יד ,אָפּגעריסענער .אונדזער סגאַל.
שלימַאזעלַאנוס .שלאָגט צו.

ַארבעטער .ווי דאָס טאַנצט ! פֿאַר וואָס שלינגט זיי דער ים נישט אײַן ?
שלימַאזעלַאנוס .ביטער ,צום נַאכטיקן ים ַארויס ים ,ים ,דאַרפֿסט אפֿשר מײַן גראַם ? מײַן אַסאָנאַנס ? אויף דער
ערד בין איך דער לעצטער דיכטער .אונטן דַארף מען ברויט ,אויבן — גָאלד און ֿפרויענֿפלייש .און ֿפינצטער
איז ,און ס'פֿאָרט די שיף .זאָל איך מיך נאַריש מאַכן און פֿרעגן וווּהין ? איך ,קליינער ווערטער–האַמלעט…
שטילקייט.
זונה .גייט צו צו די צוויי מיר איז טרויעריק ,מענטשן.
ַארבעטער .וואָס ציטערסטו ,הויט–און–ביין ?
שלימַאזעלַאנוס .באַטראַכט זי מיט ביליקן בראָנפֿן טוט דופֿטן דײַן ביליק לײַב .בראָנפֿנדופֿט ,אומגליקדופֿט.
אלע ,קיינעם נישט נויטיקע לידער .און דײַנע שיך — קוקט
דײַנע הָאר — ווי טונקעלעֿ ,פַארפּלָאנטערטע ,געני ַ
ַארָאפּ ; מיט קָאמישן ערנסט צו וואָס זאָל איך פֿאַרגלײַכן די שיך ? באַמערקט אויף דײַן לינקן שוך ברענט אַ
רויטס ,אַ זודיקס — וואָס איז עס ?
ַארבעטערַ .א מענטש געהרגעט ?
זונה .לונגענבלוט .גענומען ,מענטשן ,אין פֿלעשעלע אַרײַנשפּײַען — האָט זיך אַ ביסל פֿאַרגאָסן .אויפֿן שוך
ַארָאפּגעקַאפּעט —
שלימַאזעלַאנוס .דאָס בלוט פֿון די אָרעמע איז שרעקלעך רויט.
ַארבעטער .דו אויך אַן עמיגראַנטקע ?
זונה .נישט גוט אין אַ ווײַט לאַנד אַרײַן זיך צו שלעפּן אויף דער עלטער .מ'זאָגט ,אין לאַנד ,וווּ איך פֿאָר,
זענען שַאנדהײַזער דָא ,מ'דַארף נָאך זונות .ווָארן בײַ אונדז ,מענטשן ,הָאבן שוין ַאלע זונות ֿפון הונגער
קרַאפּירט —
שלימַאזעלַאנוס .נייגט זיך דער לעצטער פּאָעט באַגריסט די לעצטע זונה און קושט איר האַנט.
זונה .גערירט אַ דאַנק ,ליביניקער.
ַארבעטער .איך פֿאַרשטיי .די ווײַבער דאָרט אויבן מאַכן דאָס אומזיסט .דאַרף מען אײַך נישט מער.
זונהַ .אזוי איז .זיי מַאכן דָאס אין גַאנצן אומזיסט ,די ווײַבער זייערע .און אויך די טעכטער זייערע .און מיר
קאָנען דאָס אַזוי נישט מאַכן .מיר מוזן דאָך לעבן דערפֿון.
ַארבעטער .געוויס.
שלימַאזעלַאנוס .גיב ,הייליק שוועסטערל ,די האַנט .זי איז בײַ דיר בלוי .פֿון קעלט ? פֿון נאָענטן טויט ?
ווילסט ,וועל איך אַנוואַרעמען — נעמט איר האַנט אין זײַנער.
זונהֿ .פַארטרוילעך ס'איז מיר ַא גרויס ֿפַארדרָאס .רײַכע ווילן רײַך לײַבֿ ,פעטס ,געכָאליעטס .מײַנס איז צו
מאָגער פֿאַר זיי .און אָרעמע ווילן מײַן לײַב נישט — ס'איז זיי אַ רחמנות .נעמט נישט קיינער ס'לײַב מײַנס.
צום דיכטער נעמסט מיך אֿפשר אין גַאנצן ,נישט נָאר די הַאנט ? ווָארן ַא גרויס ֿפַארדרָאס איז מיר .טָאמער
טויג שוין מײַן לײַב צו גאָרנישט ? וואָס זשע פֿאָר איך אַהין ,אין יענעם לאַנד ? וועט מען כאָטש אין אַ
שאַנדהויז ערגעץ אָננעמען אויף דער עלטער ? פּויזע.
ַארבעטערָ .אט קריכט ערגעץ ֿפון ַא פּעקל ַארָאפּ ַא קינד — טויטן ווײַס — אין בלויזן העמדל — ֿפיסלעך

קײַלעכדיקע — ַא בײַכל ַא רַאכיטישס — איר זעט ? ווי אין חלום —
זונה .איז עס נישט אַ מאָל מײַנס ? — כ'האָב מורא ,מענטשן — דאָס נישט געבוירענע קינדעלע —
שלימַאזעלַאנוס .הענטלעך ֿפינקלדיקע ,בלייכע ,ווי צווײַגעלעך מיט שניי בַאשָאטן — ווי ס'ווָאלט צו דער
לֿבנה זיך געצויגן — אייגעלעך צוגעשלָאסן — און די ֿפיסלעך פּלָאנטערן ,פּלָאנטערן — מַאמע שלָאֿפט ,טַאטע
שלאָפֿט — גייט עס ,פֿאַלט ,קריכט אַהערצוצו —
זונהַ .א פּחדַ ,א פּחד.
קינד .קומט צו נאָענט ,בלײַבט שטיין ,עפֿנט שמאָלע דערשראָקענע אייגעלעך ,גלאָצט לונאַטיש ,פֿינגערל אין מויל ,רירט זיך
נישט.

ארבעטער .ווילסט עפּעס ?
קינד .ענטֿפערט נישט.
שלימַאזעלַאנוס .סטאַטועלע ווײַס ,נאַכט–סטאַטועלע ,וואָס ווילסטו ?
קינדֿ .פלַאטערט אויף שלאָפֿט טאַטע ,שלאָפֿט מאַמע — איך נישט שלאָף — פֿײַער — פֿײַער —
שלימַאזעלַאנוסַ .אזוי ? ֿפײַער געזען ?
קינד .צעוויינט זיך הויך און קורץ.
זונה .אויף מײַן אָרעם קום — שאַ — איך דײַן מאַמע ,קרוין ,איך —
קינד .פֿײַער געקומען — פֿײַער מיך אָנגעקוקט — פֿײַער געזאָגט פֿאַרברענען טאַטע — פֿאַרברענען מאַמע —
א צונג אויסגעשטעלט — געלַאכט — ַאוועקגעגַאנגען — ציטערט.
זונה .נעמט ס'קינד אויפֿן אָרעם פֿײַער וועט שטיל זײַן ! וועט גאָרנישט טון ! אויף מײַנע הענט שלאָף אײַן ! מיר
ֿפַאר דײַנע אויגעלעך ,מיר ֿפַאר דײַן קעפּעלע .וויגט עס ליולינקע !
קינד .שלאָפֿט האַסטיק אײַן ; הענגט אַרונטער פֿון זונהס אָרעם ווי אַ געשאָכטן עוף.
ַארבעטער .כאַפּט עס דער רוח… פֿײַער גאָר !
שלימַאזעלַאנוס .זעסט ? ס'קומט שוין קינדער צו חלום —
ַארבעטער .וואָס ?
שלימַאזעלַאנוס .נו ,ס'לעצטע פֿײַער — ס'איז שוין אין וועג —
ַארבעטער .מיינסט דאָך די סאָציאַלע רעוואָלוציע ?
שלימַאזעלַאנוס .כ'ווייס נישט — נַאכט איז ,נַאכט — און אין דער נַאכט — ֿפול טרויערֿ ,פול שרעקֿ ,פול
ַאנונג .מיר ֿפיר ,מיר ֿפיר דו ַארבעטסמַאן ,איך דיכטער ,דָאס קינד און זי ,די הור — אונדז ֿפיר זָאגט
ס'לעצטע ֿפײַער זײַן ָאנקום ָאן —
ַארבעטערֿ .פיר… און נָאך איינער —
זונה .מענטשן ,איר וועקט מיר ס'קינד.
שלימַאזעלַאנוס .צום אַרבעטער ַא ֿפינֿפטער ?

ַארבעטער .אויב כ'האָב קיין טעות נישט .אַ ייִדליק איינער —
שלימַאזעלַאנוסַ .אן ָארעמס ?
ַארבעטערַ .א מיליָאנער ,זָאגט מען — מיסטער דזשייקָאבסָאן —
שלימַאזעלַאנוסֿ .פון ווַאנען קענסטו אים ? קומט אויֿפן צווישנדעק ?
ַארבעטער .קומט אַראָפּ אַ מאָל — שאָקלט מיטן פּליך — און צוריק אַרויף אויבן — צו די זײַניקע —
שלימַאזעלַאנוסַ .א פַּאסקודניַאק ? —
ַארבעטער .עפּעס יאָ און נישט .פּלאָנטערט זיך צווישן די קלאַסן — אַן ערשטקלאַסניק ,און דרייט זיך ,ווי
ער ווָאלט זײַן אי ֿפון דער צווייטער קלַאס ,אי ֿפון דער דריטער ,אי ֿפון גָאר קיין קלַאס נישט —
שלימַאזעלַאנוס .מיינסטו ,אַז אויך ער —
אסטו אים שוין ווידער ! אויף די שטיגן ,וואָס צום צווישנדעק אַראָפּ ,ווײַזט
ַארבעטער .דער טײַוול ווייסט ! ַאָ ,אט ה ָ
זיך ַא הויכער סוטולעווַאטער פַּארשוין ,יענקיש–ספָּארטמַאניש ָאנגעטון ,גלַאט רַאזירט ,מיט ַא יִידיש–הויקערדיקער נָאז.

ַארבעטער .שרײַט ַארויף חוזקדיק מיסטער ! איר דאַרפֿט עפּעס ,מיסטער ,איר זוכט עמעצן ? אויפֿן וואָל–סטריט
אין ניו–יאָרק זוכט ! נישטאָ דאָ קיין דאָלאַרן — דאָ פֿאָרט די נויט !
שלימַאזעלַאנוס .צום גראַם דאָ פֿאָרט דער טויט — דרך–ארץ !
זונה .אפֿשר ,מיסטער ,אַ פֿרויענצימער ? שפּאָט ביליק !
דער מיסטער .שאַט ,וואָס האָט איר זיך צעשריִען ? גייט ַארונטער פַּאמעלעך ,מיטן ברענענדיקן ציגַאר אין מויל,
בליצט מיט די סיגנעטן אויף די פֿינגער וואָס איך זוך ? אַ מאָל האָב איך דאָלאַרן געזוכט — נו ,האָב איך געפֿונען,

בין איך געוואָרן דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן ,מיליאָנער ,קעניג פֿון הויזנקנעפּ ! יעס .דערנאָך האָב איך
גענומען ווײַבער זוכן — נו ,הָאב איך געֿפונעןָ ,אט דָאס מיסט ֿפעלט אין ערגעץ נישט ! דערנָאך הָאב איך
מיר אַ ווײַב געזוכט ,איר פֿאַרשטייט ,אַ ווײַב — נו,האָב איך אַוודאי און אַוודאי געפֿונען ! יעס ,אַ זינגערין
ֿפון דער מעטרָאפָּאליטַאן–ָאפּערע ,טַאקע ַאן ַאמעריקַאנקע ֿפון די נָארדיקס — ֿפַאר ווָאס זָאל ַא מענטש ,וואָס
זײַן טַאטע ,עליו–השלום ,איז געווען קַאלמיש דער שמש ֿפון קָאלָאמיי ,זיך נישט לָאזן קָאסטן אויף איר ? זי
איז עפּעס מחויבֿ אומזיסט צו זײַן דאָס ווײַב פֿון אַ דזשייקאָבסאָן ?
ַארבעטער .מיט אומצוטרוי ֿפון ַא ווָארט א קווָארט —
שלימַאזעלַאנוסַ .אזוי .דזשייקָאבסָאן הייסט איר .מערקווירדיק ! איך קלער ווָאס ווָאלט געווען ווען
מ'רוֿפט אײַך ַאנדערש ?
דזשייקָאבסָאן .נו ,וואָס ?
שלימַאזעלַאנוסַ .א פּגם אין דער וועלט–הַארמָאניע ! עס ֿפילט זיךַ ,אז איר מוזט אומבַאדינגט הייסן
דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן.
דזשייקָאבסָאן .גוטמוטיק ַא דַאנק ֿפַארן שיינעם געדַאנק .רעדט ווײַטער הייסט עס ,האָב איך שוין אַ ווײַב אויך
אויסגעזוכט — קעגן דעם ,וואָס איר זאָגט זוכן —
זונה .יאָ ,אָבער איר זאָגט דאָך ,אַז דאָס קאָסט אײַך צו פֿיל געלט — און בײַ מיר וואָלט עס אײַך

אויסגע-מאַכט שפּאָט ביליק — איך פֿאַרשטיי ,אַז אײַער ווײַב גיט אַנדערע אין גאַנצן אומזיסט — איר אָבער
זענט איר מַאן און דערֿפַאר קָאסט אײַך —
ַארבעטער .גאַליק ָא ,איר ווייסט דָאך גָארנישט ,ווער די דַאמע איז ! דָאס ,מיסטער דזשייקָאבסָאן ,איז דָאך
אונדזערס אַ חבֿרטע — אַ פֿרוי ,וואָס איר לײַב איז צו גלײַך איר אַרבעט–וואַרשטאַט.
דזשייקָאבסָאן .נייגט זיך ַאזוי ? זייער ַא בַאקוועמע אײַנריכטונג .מײַן הויכַאכטונג.
ַארבעטער .שטעלט אײַך פֿאָר ,מיסטער קיין אַרבעטער עקספּלואַטירט זי נישט .אַלץ אייגענע
האָרע-וואַניע .איז נישט איר מיסחר ערלעכער ווי אײַערער ?
דזשייקָאבסָאן .איך זאָג דען ,אַז נישט ? יעדע באַשעפֿעניש האָט זיך איר ביזנעס און יעדע ביזנעס האָט זיך
איר באַשעפֿעניש .העפֿלעך צו דער זונה קען מען וויסן ,ווָאס איז דָאס ֿפַאר ַא קינד בײַ אײַך ? איז עס בײַ אײַך
ַאזַא ֿפַאבריק–מַארקע ? פּלוצלינג יעס ,וווּ הַאלט איך ? איר הָאט געֿפרעגט ,ווָאס איך זוך .ווייסט איר ,ווָאס
איך זוך איצטער ? רעטונג.
ַארבעטער .רעטונג ? הע ,הע ! לאַכט.
שלימַאזעלַאנוסַ .אזַא דזשייקָאבסָאן ווי איר ?
דזשייקָאבסָאן .איר ווייסט דען ,וואָס דאָ גייט ? איך ,דזשייקאָבסאָן ,זון פֿון קאַלמיש אויס קאָלאָמיי,
ֿפרִיער עמיגרַאנט ,שָאפּ–ַארבעטער ,דלֿפן ,הָאלָאדריגע ,איצט קעניג ֿפון הויזנקנעפּ אין ניו–יָארק ,הָאב ַא
חוש.
ַארבעטער .וואָס שפּירט איר ? פֿאַרגאָסן אַרבעטער–בלוט ?
שלימַאזעלַאנוס .ווייסט איר ,מיסטער ? עפּעס זענט איר אין גאַנצן אַ שטיק נאָז !
דזשייקָאבסָאן .גוטמוטיק נאָז ? יעס ! גוט געזאָגט ,ווויל געזאָגט ! ייִד און נאָז איז כּמעט דאָס זעלבע .שפּיר
איך — איר ווייסט ,וואָס ? איך שפּיר עפּעס — ווי זאָל איך עס זאָגן — אַ וועלט–אונטערגאַנג.
שלימַאזעלַאנוס .דזשייקאָבסאָן ,ווי קומט דאָס צו אײַך ?
דזשייקָאבסָאןֿ .פַאר ווָאס נישט ? ווען גָאט איז געגַאנגען די וועלט מַאכן — איז אֿפשר ַא יִיד נישט געווען
דערבײַ ? הָאט דען אונדזער ַא יִיד נישט געוווּסטַ ,אז ס'הַאלט בײַ וועלטגעבורט ? לאַכט איצט ,ווידער ,שפּיר
איך אונטערגאַנג .איך ווייס נישט ,נאָר איך שפּיר עפּעס ,ווי זאָגט מען דאָס ,אַז די פֿירמע איז קאַפּוט.
כ'הָאב עס נעכטן ַא זָאג געטָאן מײַן גויקע .לוסי — ,מַאך איך — ,הײַנט–מָארגן איז גָאטס אונטערנעמונג
באַנקראָט .טאַקע הײַנט–מאָרגן הייבט זיך עס אָן .דזשייקאָבסאָן — ,מאַכט זי — ,אַז דו ביסט אַ משוגענער,
און אַ ייִד דערצו ,ווייס איך שוין נישט פֿון נעכטן.
ַארבעטער .נו ,יאָ ! סאָציאַלע רעוואָלוציע .אונטערגאַנג פֿון קאַפּיטאַל .איר וועט אָפּגערוימט ווערן ,איר
ַאלע !
שלימַאזעלַאנוס .דאָס פֿײַער ,מיסטער דזשייקאָבסאָן ,דעס לעצטע פֿײַער .ס'וועט רייניקן.
דזשייקָאבסָאן .נעווער מײַנד ! ס'וועט ֿפַארניכטן .נישט סָאציַאלע רעווָאלוציע ,נָאר ,פּשוט,
אֿפט .טײַטלט אויפֿן קינד,
מענטש–אונטערגַאנג .אונטערגַאנג ֿפון קַאפּיטַאלֿ ,פון ַארבעטֿ ,פונעם קינד ,ווָאס של ָ
וואָס די זונה האַלט.

זונה .מיט ַא דערשרָאקן קול מיינט דער הער ,אַז אויך די שאַנדהײַזער אין יענעם לאַנד ,וווּ איך פֿאָר ,וועלן
אונטערגיין ?
דזשייקָאבסָאן .די שפּיל קאָן אַ ליאַדע מינוט זיך אָנהייבן .דזשייקאָבסאָן זאָגט עס .אָ ,מײַן נאָז נאַרט מיך
נישט .גוד–בײַ ! ָאפּ.
ַארבעטער .געֿפעלט דיר ַא פַּארשוין ?
שלימַאזעלַאנוס .האָסטו דיר אַ דזשייקאָבסאָן ! אַ מענטש ? נישט קיין מענטש .ס'איז אַ ייִד .ס'איז אַ חלום.
געזען ? אֿפילו די הָאר ֿפון זײַן קָאפּ ציילן די שעהן ֿפון דער וועלט.
זונה .או ,אַ רײַכער אַזאַ ,אַ געלטיקער !
ַארבעטער .בייז איז דיר וואַרעם ?
אנוסֿ .פַארטרַאכט איז זי דען עפּעס ,זײַן רײַכקייט ? שוין געזען אַ מאָל אַ רײַכן שאָטן ? אין
שלימַאזעל ַ
טונקל–באַלויכטענעם צווישנדעק וועקן זיך פּּאַסאַזשירן .ביסלעכווײַז נעמט זיך טרָאגן ַא מָאנָאטָאן געזַאנג ווי ֿפון תּֿפיסהניקעס .זײַן
אומגליק ברומט אויס מאָנאָטאָן דער אונטן — קיצלדיק און קעצלדיק פֿאַלט טאַנצמוזיק פֿון אויבן .אויבן און אונטן ראַנגלען זיך.
רַאפּטום ווערט אויבן שטיל .די טַאנצמוזיק הַאקט ָאפּ — דָאס געזַאנג אונטן שטַארקט זיך ַא מינוט ,ווי ס'ווָאלט בַאזיגט דעם שונא,
גייט ָאבער אויס ווי דערשרָאקן ֿפַארהערט אין דער שטילקייט ,ווָאס הָאט זיך אויבן צעלייגט .אויף די שטיגן צום צווישנדעק
ווײַזט זיך דער קַאפּיטַאן .בלײַבט שטײַן אין מיטן די טרעפּ ,רופֿט אין צווישנדעק מיט אַ שווערן באַסאָוון קול ,וואָס דערלאַנגט אַ
הורזשע ווי אַן אַלאַרם–גלאָק הערט ,הערט ,הערט ! פּאַסאַזשירן שפּרינגען אויף ,מהומה.

געשרייען .וווּ ? ווער ? קינד אויף דער זונהס הַאנט וועקט זיך און וויינט.
קאַפּיטאַן .די שיף פֿאָרט צוריק !
קולות .שטורעמס אויפֿן ים ?
קאַפּיטאַן .ניין ,איבער דער ערד !
קולות .איבער דער ערד ?
קאַפּיטאַן .מלחמה ! שטילקייט.
קאַפּיטאַן .לעצטע רַאדיָאגרַאמען ,ערשט דערהַאלטן ! מלחמה צווישן רַאטן–רוסלַאנד און ענגלַאנד !
וועלטקריג נומער צוויי ! שיפֿן קערן זיך אום ! אַלוועלטלעכע מאָביליזאַציע !
פּילאָט .ווײַזט זיך אויבן אין פּילאָט–קליידונג ָאט דָאס וועט זײַן ַא לעבן ! ָאט דָאס וועט זײַן ַא טויט ! מ'וועט
ֿפלִיען ! מ'וועט טייטן ! הורַא ! גיֿפטיקע גַאזן — הורַא !
גענערַאל .קומט אָן שנעל ,קלינגענדיק מיט די שפּאָרן ענדלעך ,ענדלעך ! ֿפָאטערלַאנד רוֿפט ! שלַאכטֿפעלדער
רופֿן ! הוראַ ! גיפֿטיקע גאַזן — הוראַ !
קריגס–ֿפַאבריקַאנט .קורץ און קײַלעכדיק ; מאַכט מיט די הענט מײַן ֿפַאבריק ֿפון גַאזמַאסקעס זָאל לעבן ! די
געטלעכע גַאז–מלחמה זָאל לעבן ! די מלוכה ,ווָאס צָאלט מער ,קריגט בעסערע סחורה ! הורַא !
טויטשטילקייט ,קאָנסטערנאַציע אויפֿן צווישנדעק.
ַארבעטער .רופֿט זיך אָן דער ערשטער ניין ! נישט גיין ! מיר וועלן נישט גיין !

שלימַאזעלַאנוס .טרעט אֿפיר ,שָאקלט מיט די שמַאטעס .האַלב אויפֿריכטיק האַלב פּאָזע ווידער האָט איר
אונטערגע-צונדן די ערד ,פֿאַרברעכער ! איצט קומט איר די הערצער אונטערצינדן ? דאָס וועט ניט גיין ! די
הערצער ברענען קעגן אײַך ,נישט ֿפַאר אײַך !
קולות .ניין ,ניין ,נישט גיין !
ַארבעטער .דאָס מאָל שוין נישט ! פֿאַרגעסט !
קאַפּיטאַן .מיר פֿירן די שיף ,נישט איר !
גענערַאלֿ .פַאררעטערס !
א טויט .מ'וועט ֿפלִיען ! מ'וועט טייטן ! שרײַט אין
פּילאָטַ .אי ,וועט דָאס זײַן ַא לעבן ! ַאי ,וועט דָאס זײַן ַ
צווישנדעק אַרײַן ווער פֿון אײַך איז יונג ? ווער פֿון אײַך איז דרייסט ? ווער פֿון אײַך וויל פֿליִען ? ווער פֿון

אײַך וויל טייטן ?
קולות .קיינער נישט.
גענערַאל .וועט איר מוזן !
קריגס–ֿפַאבריקַאנט .בירגער ,פּאַטריאָטן ,שטיצט די מלחמה–אינדוסטריע.
צווייטער קריגס–ֿפַאבריקַאנט .רעקלאַמירט נײַסטע געֿפערלעכע גיֿפט–און שטינק–שטרַאלן ! מערקווירדיקע
טײַוולָאנישע ערֿפינדונג ! טייטן ביליק און שנעל ! הורט–ֿפַארקויף צו ַאלע מלוכות ! ֿפַארן ֿפָאטער-לַאנד ַא
גרויסע הנחה !
ַארבעטער .מיר וועלן דיר די מאָרדע צעהאַקן ,דו פֿאָטערלאַנד–חזיר !
זונה .און איך בין אַ מאַמע פֿון אַ קינד ! מיר וועלן זיך נישט לאָזן — מיר מאַמעס ! ֿפָאכעט מיטן וויינענדיקן קינד
ווי מיט אַ פֿאָן.
אך מײַנס ,נישט דײַנס ! לויפֿט צו ,רײַסט איר ס'קינד
איינעֿ .פון המון ס'קינד ַאהער ,נֿבלה ֿפַארעיפּושטע ! ס'איז ד ָ
ֿפון די הענט ַארויסַ ,אנטלויֿפט דערמיט.

זונה .צעמישט ס'איז דָאך ֿפָארט מײַן קינד !
שלימַאזעלַאנוס .דײַן חלום !
זונה .וויינט מיר מאַמעס וועלן נישט דערלאָזן ! מיר וועלן אײַך נישט געבן אונדזערע קינדער ,באַנדיטן .אויבן
— געלעכטער.

שלימַאזעלַאנוס .לאַכט נישט פֿון איר געוויין ! אין אירע רייד איז אַ טיפֿער מיין ! מיר וועלן אײַך נישט
ַאוועקגעבן ,איר מערדער ,אונדזערע בעסטע קינדער — אונדזערע חלומות ! ניין !
קריגס–ֿפַאבריקַאנט .איר וועט שוין גיין וווּהין מ'וועט הייסן !
פּילאָט .איר וועט שוין פֿליִען — מ'קען אײַך ! איר וועט שוין טייטן !
גענערַאל .טייטן !
קאַפּיטאַן .איך פֿיר די שיף ! און די שיף פֿאָרט צוריק !

ַארבעטער .מיר'ן דיך ,ים–רויבער ,אין וואַסער אַרײַנוואַרפֿן וויל זיך וואַרפֿן אויפֿן קאַפּיטאַן.
קאַפּיטאַן .בלײַבט רויִק ,לאַכט מיך אין וואַסער ? גייט איר דאָך אַלע אונטער ,נאַר איינער ! איר קאָנט דען
ֿפירן ַא שיף ? צעמישונג.
שלימַאזעלַאנוס .וויי ,ים–רויבער פֿירן מיט דער שיף פֿון די אָרעמע !
ַאלע .ים–רויבער ֿפירן די שיף ֿפון די ָארעמע !
קאַפּיטאַן .צום אַרבעטער דו ! ווער איז עס דאָרט ,דער ,וואָס שטייט לעבן דיר און דעקלאַמירט ?
שלימַאזעלַאנוס .דער לעצטער דיכטער אויֿפן ערדקויל .דער נישט–געלייענטסטער .דער
נישט–פֿאַרשטאַ-נענסטער .דער איבעריקסטער.
קאַפּיטאַן .וואָס טוסטו צווישן די אָרעמע ? צו אונדז אַרויף — מיר וועלן דיך דאַרפֿן !
שלימַאזעלַאנוס .ביז איצט האָט איר נישט געדאַרפֿט ,איר איבערזאַטע ,איר עקלדיקע —
גענערַאל .איצט — יאָ !
קריגס–ֿפַאבריקַאנט .באַקומסט אַ פּאָסטן ! וועסט באַזינגען די קוואַליטעט פֿון מײַנע גאַזמאַסקעס !
צווייטער קריגס–ֿפַאבריקַאנט .רעקלַאמירן אין גרַאמען מײַנע שטינקשטרַאלן !
פּילאָטֿ .פַארהערלעך מײַן העלדישקייט !
קאַפּיטאַן .וואָס איז בלוט–פֿאַרגיסונג אָן באַגײַסטערונג ?
גענערַאל .וועלטקריג נומער צוויי דאַרף אַ מלחמה–פּאָעט !
ַארבעטער .צו שלימאַזעלאַנוסן שווײַגסט ? ענטפֿער זיי !
שלימַאזעלַאנוס .רופֿט זיך נישט אָפּ.
ַארבעטער .ס'הָאט דיר ֿפָארשמעקט —
שלימַאזעלַאנוס .ניין… כ'וועל נישט זאָגן… מלחמה ? ניין ,ס'איז דאָך אומזין… נאָר עפּעס פֿיל איך,
ברודער ַארבעטערַ ,א נײַעם ווערטער–קווַאל… מיר ווילט זיך אויסשרײַען ווי הערלעך דער טויט איז !
איך ,ווערטער–האַמלעט ,האָב לאַנג שוין געחלומט ,מײַן קונסט זאָל ווערן טאַט — איצט קאָן זי ווערן טאַט !
איצט קאָן זי ווערן האַרמאַט !
גענערַאל .האַרמאַט ? הוראַ !
פּילאָט .לעבן זָאל דער ֿפרַאזן–פּילָאט !
ֿפַאבריקַאנט .הער דיכטער ,מיר ווַארטן.
ַארבעטער .צו שלימאַזעלאַנוסן ווערעמדיקער גאָט–פֿאַרקויפֿער וואָס דו ביסט ! שווײַגסט ? איך זע שוין די
פּאַטריאָטישע גראַמען ,וואָס שרצן הינטער דײַן שטערן !
שלימַאזעלַאנוס .איך זאָג דען עפּעס ? איך זאָג דאָך נישט… איך גיי דאָך נישט… איך האָב נאָר אַ רגע זיך
ַא ווַאקל געטָאן…
ַארבעטערַ .א ווַאקל געטָאן ? ביסטו שוין קיין אונדזעריקער נישט ! ארויף צו זיי ,ווערטער–מַאכערָ ,אדער

איך שפּאַלט דיר דעם קאָפּ !
שלימַאזעלַאנוסַ .אזוי רעדסטו צו מיר ? פּויזע ,דענקט נאָך ,מיט אַ מאָל — רעזאָלוט אומדאַנקבאַרער המון ! וועסט
שוין קיין מאָל אַ דיכטער–געמיט נישט באַנעמען .לאָזט זיך גיין אַרויף .אויבן ווערט אַ שׂימחה.
ַארבעטער .צו אַלדי רוחות.
פּילאָט .לעבן זָאל דער זינגער ֿפון די גיֿפטיקע גַאזן !
קאַפּיטאַן .לאַנג צײַט געוועזן .ווי קומט איר צו זיי ? דריקט אים די הַאנט.
שלימַאזעלַאנוסַ .אז איר הָאט אויֿפגעהערט מיך צו בַאנוצן — ָאפּגעשטויסן — צום פַּאריַא געמַאכט —
ֿפַאבריקַאנט .קלאַפּט אים איבער דער פּלייצע נו ,אָבער איצט ? ס'איז דאָך אַ וווּנדערבאַרע באַשעפֿטיקונג !
שלימַאזעלַאנוס .נייגט זיך.
קאַפּיטאַן .הער גענערַאל ,אויֿפן שיף בײַ אונדז ,אין ערשטן קלַאסֿ ,פָארט ,דַאכט זיך ,דער סָאוויעטישער
דיפּלאָמאַט איוואַן רוקאַווישניקאָוו .זײַט ַאזוי ֿפרײַנדלעך ,טוט אים ַא רוף —
גענערַאל .ווער ? רוקאַווישניקאָוו ? דערשטוינט ָאט גיי איךָ .אפּ.
אן .קומט צו לויפֿן אַ פֿאַרסאַפּעטע ,דערלאַנגט אַ זינג ,אַ שפּרונג ,וואַרפֿט זיך דעם קאַפּיטאַן אויפֿן האַלדז
לוסי דזשייקָאבס ָ

וואָס איך הער ! אַ צוויטער וועלטקריג ? אויסגעצייכנט !
שלימַאזעלַאנוס .אומדרייסט ָא ,איך ֿפַארשטיי אײַער בַאגײַסטערונג ,מַאדַאם ! שיין איז דער טויט.
לוסי דזשייקָאבסָאן .מעסט אים אָפּ מיט אַ בליק דער טויט ?
קאַפּיטאַן .צו לוסין דאָס איז דאָך אונדזער הער דיכטער .מיר גיבן אים דעם טיטל וועלטקריג–פּאָעט.
לוסי דזשייקָאבסָאן .וווּנדערבאַר ! הער דיכטער ,קאָן איך בײַ אײַך באַשטעלן אַ וועלטקריג–אָפּערעטע מיט
ַא הויפּטרָאל ֿפַאר לוסי דזשייקָאבסָאן ַאלס קרַאנקן–שוועסטער אין מענער–הויזן ?
שלימַאזעלַאנוס .קוועלנדיק זיך ָאפּערעטע ? אֿפשר טרַאגעדיע ?
לוסי דזשייקָאבסָאןַ .אך ,ווָאס רעדט איר ?
שלימַאזעלַאנוס .צעמישט גרייט צו דינען ,מַאדַאם.
פּילאָט .צוליב דעם אַליין וואָלט זיך געלוינט אַ צווייטער וועלטקריג ,אַז דו ,מיס לוסי לוסטיקע ,זאָלסט
קאָנען כּישופֿן מענער–אויגן אין אַ וועלטקריג–אָפּערעטע !
לוסי .קוקט אויף אים הייס ָא ,איך דַאנק דיר ,פּילָאט מײַנער ! זָאג מיר ,יִינגל ,דײַן וווּנטש — דײַן אינטימסטן —
נו ,אינטימסטן וווּנטש —
פּילאָט .מיט דיר ,מיס לוסי ,אין די וואָלקנס פֿליִען ,מיט איין האַנט באָמבאַרדירן די שטעט פֿון שׂונא און
מיט דער צווייטער — רוימט איר עפּעס אויפֿן אויער.
א יונג .מיט דער
לוסי .גליקלעך ַאך ,איך הַאלט עס נישט אויס ! ווָאס ֿפַאר ַאן אײַנֿפַאל .ביסט שוין איין מַאל ַ
האַנט אויף זײַן אַקסל איך פֿלי מיט דיר ,ייִנגל ! זאָל לעבן דער לופֿטפֿלאָט .צעקושן זיך .אויבן קוועלט מען.

שלימַאזעלַאנוס .מיט ַא הַאלב קול און וואָס וועט ווערן מיט דער אָפּערעטע ?

אס ? גלײַכער ֿפלִיען ! דריקט
לוסיַ .א ,מיט דער ָאפּערעטע — מַאכט עס — ָאדער ניין — לייגט עס ָאפּ — צו וו ָ
זיך צום פּילָאט.

פּילאָט .דערשטיקסט דָאך מיך — קושן זיך.
קולותֿ .פון אונטן וואָס פֿאַר אַ קושעניש דאָרטן ?
זונה .מיט קינאה און ווייטיק יענע רײַכע זונה הָאט שוין גענוג די ערד — זי וויל דָאס פּרוווּן טון אין דער לוֿפטן.
ַארבעטערֿ .פליטֿ ,פליט — מ'עט אײַך שוין ַארָאפּשלעפּן ! ס'וועט זײַן ַא סוף צו אײַך —
לוסי .צום פּילאָט באָמבאַרדירן ! קושן ! פֿליִען ! שנעלער ! וואָס וואַרט מען ?
שלימַאזעלַאנוס .אומזיכער מאַדאַם ,זאָל איך עס באַזינגען ?
לוסי .וואָס ?
שלימַאזעלַאנוס .אײַער העלדישע לוֿפטליבע.
לוסי .יאָ ,איר מעגט —
ֿפַאבריקַאנט .זעט איר ,הער דיכטער ? קיין שטָאף וועט אײַך נישט ֿפעלן.
שלימַאזעלַאנוס .נייגט זיך.
קאַפּיטאַן .צום אַרבעטער נו ,און איר ,הער פּראָלעטאַריער ? אײַער קאָלעגע ,דער דיכטער ,האָט שוין דעם
וועלטקריג אַקצעפּטירט ! רעכנט איר מיר נאָך לאַנג צו בונטעווען די שיף ?
ַארבעטער .ס'איז אײַער וועלטקריג —
קאַפּיטאַן .נישט נאָר אונדזערער — אויך אײַערער —
ַארבעטער .גענוג ! מיר ווילן נישט ֿפַארגיסן קיין בלוט די מעכטיקע צוליב !
קולות .די רײַכע צוליב !
קאַפּיטאַן .נישט צו דער זאַך ,הער פּראָלעטאַריער .דער פּאַציפֿיזם איז אויך פֿון אײַער שטאַנדפּונקט אַן
ַאבסורד.
גענערַאל און רוקַאווישניקָאוו קומען אַרײַן.
רוקַאווישניקָאוו .אין רויטן צו ַאלעַ ,אלעַ ,אלע ! ברידער הָארעפַּאשניקעס ! ַאלוועלטלעכע אָרעמקייט !
חֿברים ! ֿפַארשקלַאֿפטע ֿפון ַאלע לענדער ! אין נָאמען ֿפון דער ַארבעטער– און פּויערים–רעפּובליק ! אין
נאָמען פֿון דער רעפּובליק ,וואָס האָט אָנגעשריבן אויף איר פֿאָן די סאָציאַלע רעוואָלוציע און דאָס גליק
ֿפַאר ַאלע לײַדנדיקע !
ַארבעטער .מיר הערן ! רעד !
קולות .זאָל לעבן די רויטע רעפּובליק פֿון די ראַטן !
רוקַאווישניקָאוו .די צוועלפֿטע שעה האָט געשלאָגן אויפֿן זייגער פֿון דער געשיכטע .די צוועלפֿטע שעה איז
די רויטסטע שעה — די שעה פֿון נקמה און די שעה פֿון גערעכטיקייט .ברידער ,דער וועלטקריג האָט צוויי
געשטַאלטן איין געשטַאלט ַא שווַארצע ,די צווייטע ַא רויטע .מיט הַארצקלַאפּונג הָאבן מיר ָאפּגעווַארט די

איצטיקע וועלט היסטאָרישע מינוט .געקומען די צײַט פֿון רעכנשאַפֿט — די לעצטע שלאַכט קעגן דער
הערשַאֿפט ֿפון קַאפּיטַאל .קַאפּיטַאל און ַארבעט הָאבן זיך ָאנגעקוקט און בַאשלָאסן ָאנצוהויבן דעם
היסטאָרישן דועל .ביידע האָבן עס געוואָלט ענגלאַנד און מיר ! און איצט — איצט חבֿרים ,זענען מיר בכּוח
ָאנצוהויבן ַא נײַעםַ ,א צווייטןַ ,א לעצטן וועלטקריג ,כּדי מיט ֿפײַער און בלוט אויסצוקעמֿפן די וועלט פֿון
גלײַכע און פֿרײַע ! און מיר רופֿן אין דער מלחמה — אײַך אַלע ,אַלע ,אַלע !
ַארבעטער .אין דער מלחמה רופֿסטו ? דו אויך ? וואַרפֿן די ביקסן דאַרפֿן מיר .אָט דאָס וועט זײַן די
גרעסטע רעווָאלוציע ֿפון די ָארעמע .זָאג איך אמת ?
קולות .אמת זָאגסטו !
רוקַאווישניקָאוו .חֿברים ,ווָאס איז דער קריג ֿפַאר אונדז ? שליסל צו איבערקערעניש ! ֿפון איין זײַט — זיי,
די פֿאַרשקלאַפֿער ,פֿון דער צווייטער — מיר ! מיר ! מיר !
קולות .מיר ! מיר ! מיר !
קריגס–ֿפַאבריקַאנט .קוועלט אויסגעצייכנט ! פֿײַער ,בלוט ,גאַזן ! דאָס — און ווײַטער גאָרנישט ! נישט אַזוי,
הער שלימַאזעלַאנוס ?
שלימַאזעלַאנוס .געוויס… איך הָאב שוין געזָאגט די שיינקייט ֿפון טויט… די טרַאגעדיע…
לוסי דזשייקָאבסָאןַ .אך ,איך בין ַאזוי ַאנטציקט ! ביסט אויך ַאנטציקט ,יִינגל מײַן ? קושט זיך מיטן פּילאָט.
קאַפּיטאַן .צום גענעראַל וואָס זאָגט איר ? אַ שלעכטער אײַנפֿאַל געווען צו לאָזן אים רעדן ?
גענערַאל .קלינגט מיט די שפּאָרן פּרַאכטֿפול ,קַאפּיטַאן —
קאַפּיטאַן .און דער הויפּטבונטאַר ,דער אַרבעטער–יונג ,איר וועט זען ,ווי ער אַליין —
גענערַאל .רײַסט אים איבער צום טײַוול ! ווי וווּנדערלעך דאָס לייגט זיך אַלץ צונויף ! אונדזערע אינטערעסן,
זייערע —
רוקַאווישניקָאוו .חֿברים ,ווער ס'איז ַאצינד קעגן קריג — דער איז קעגן סָאציַאלער איבערקערעניש ! קָאנט
איר זײַן קעגן סאָציאַלער איבערקערעניש ? ניין ,איר קאָנט נישט .ווײַל איר — קורצע עפֿעקט–פּויזע איר זענט
אירע טרעגער !
ַארבעטער .וואַרפֿן די ביקסן ! זאָל די רעפּובליק פֿון ראַטן זיך צוריקציִען ! די אַרבעטער און די אָרעמע פֿון
ַאלע לענדער זָאגן צום קַאפּיטַאל מלחמה ווילסטו ? גוט ,מיר ָאבער ווילן נישט ! איז נישט דָאס די גרעסטע
סאָציאַלע איבערקערעניש ?
רוקַאווישניקָאוו .בלינד ביסטו ,חבֿר אַרבעטער — פּאַציפֿיזם איז אויך פֿון אונדזער שטאַנדפּונקט אַן
ַאבסורד !
קאַפּיטאַן .מײַנע ווערטער !
רוקַאווישניקָאוו .מיר האָבן פֿאַרן וועלטקריג קיין מורא נישט ! ווייסט איר פֿאַר וואָס ? ווײַל מיר מוזן
זיגן !
ַארבעטער .צו רוקאַווישניקאָוון מיר מוזן ? גלויבסטו אַזוי ?

רוקַאווישניקָאוו .נישט איך גלויב ,חבֿר אַרבעטער — ,איך ווייס !
ַארבעטער .דו ווייסט ? דענקט נאָך דײַנע רייד זענען שטָאל ,דָאס ֿפײַער ֿפון דײַנע אויגן ֿפַארברענטֿ .פַאר
וואָס אַזוי זיכער ? שוין זשע ביסטו גערעכט ? איז דאָס מעגלעך ?
רוקַאווישניקָאוו .איך בין עס ,חבֿר אַרבעטער ! זעסט נישט ,וואָס פֿאַר אַן אומזין דו רעדסט ? זאָגסט ,מיר
זאָלן וואַרפֿן ס'געווער ! ווײַסטו ,וואָס דאָס הייסט ? דאָס הייסט ,קאַפּיטאַל זאָל אונדז אויסשעכטן .דאַרף ער
דען ַארבעט ,איצט ,ווען ַאלץ איז טעכניק ? ער קָאן זיך ָאן אונדז בַאגיין .נָאר גייען מירַ ,ארבעטער ,אין
קריג ַארײַן — וועט ַארבעט שעכטן קַאפּיטַאל .בין איך גערעכט ?
ַארבעטער .מיר הייבט זיך אָן דאַכטן — האַקט אָפּ.
רוקַאווישניקָאוו .דָאס איז דָאך קלָאר .מיר אומבַאווָאֿפנט ,קַאפּיטַאל בַאווַָאֿפנט — זיגט שווַאכער קַאפּיטַאל
איבער מעכטיקער אַרבעט .אַרבעט אויך באַוואָפֿנט — ,זיגט אַרבעט ,וואָס איז שטאַרק אין צאָל ,איבער
קאַפּיטאַל ,וואָס איז שוואַך אין צאָל און פֿאַרפֿוילט .נישט ?
אלע — קלערט אַ רגע
ַארבעטער .דײַן ווָארט צעקלַאפּט .מײַן הַארץ וויל גלייבן .עס גייט נָאך דיר .און — איר ַ
נאָך מיר ! דער המון וואַקלט זיך.

קאַפּיטאַן .צו אונדז ,הער פּראָלעטאַריער ! ביסט דאָך שוין אויך פֿאַרן קריג ,נישט וואָר ?
ַארבעטער .גייט ַארויף יאָ ,נאָר נישט פֿאָר אײַער קריג — פֿאַר אונדזערן !
קריגס–ֿפַאבריקַאנט .איך ליפֿער קריגסאַרטיקלען אַלעמען גלײַך ! ביליקע פּרײַזן ! גרויסע קאָנקורענץ !
צווייטער קריגס–ֿפַאבריקַאנט .שטינקשטראַלן ! אויסגעצייכנטע שטינקשטראַלן !
לוסי דזשייקָאבסָאן .וואָס פֿאַר אַ פּערספּעקטיוון ! מעכטיקע עמאָציעס ! פֿרילינג–שטורעם אין די אָדערן !
מיט צוואָנציק יאָר ייִנגער !
פּילאָט .מיר'ן זיך דורכֿפלִיען ,מיידעלעַ ,א ?
לוסי דזשייקָאבסָאן .דורכפֿליִען ,מײַן ייִנגל .דורכפֿליִען !
גענערַאל .רוקט זיך צו לוסין לופֿטמאַסאַזש ,כע–כע !
רוקַאווישניקָאוו .צום אַרבעטער דיר האָבן זיך געעפֿנט די אויגן ,האָסט דערזען דעם אמת פֿון מײַנע רייד —
וואָס שווײַגסטו ? רוף זיי נאָך זיך ,נאָך מיר ! וואָס צעגערן זיי ?
ַארבעטער .חֿברים ! נישט געצעגערט ! דער ֿפָארשטייער ֿפון דער רעפּובליק איז גערעכט ! ווער ֿפַאר דער
סאָציאלער רעוואָלוציע — אַהער ! שליסן די רייען !
גענערַאל .ברַאווָא !
רוקַאווישניקָאוו .באַרויִקט אײַך ,הער גענעראַל ! די זיגער וועלן מיר זײַן — איר וועט די נבֿלות זײַן
אונטער אונדזערע פֿיס ! צום המון ווילט איר אויף זייערע נבֿלות טרעטן ?
קולות .מיר ווילן —
רוקַאווישניקָאווַ .ארויף צו מיר !
קולות .מיר גייען — דער המון פֿלייצט אַרויפֿצוצו .אויבן שטעלן זיך אויס צוויי מחנות — איינע קעגן דער צווייטער .אונטן,

אינעם אויסגעליידיקטן צווישנדעק ,ווײַזט זיך ַא הויכע איינזַאמע ֿפיגור .דָאס איז דזשייקָאב דזשייקָאבסָאן ,וועלכער הָאט זיך די
גאַנצע צײַט נישט געוויזן .איצט איז ער אומגעריכט אויסגעוואַקסן ,ער הייבט אָן צו לויפֿן און מאַכן מיט די הענט.

דזשייקָאבסָאן .לוסי ,לוסי ! וווּ ביסטו אַהינגעקומען ? מענטשן ,וווּ איז מײַן ווײַב ? האָט איר נישט געזען
ַא מָאל לוסי דזשייקָאבסָאן ,די זינגערין ?
לוסיֿ .פון אויבן דזשייקאָב ? דאָ בין איך ! קום אַרויף ! גיב נאָר אַ קוק ,וואָס פֿאַר אַ פּראַכטפֿולער פּילאָט !
דזשייקָאבסָאן .קוקט זיך אום ,בלײַבט שטיין ֿפַאררַאטסט מיך שוין מיט פּילָאטן ? ווילסט ַאוועקֿפלִיען ? שוין,
זאָג איך ,זאָלסטו אים אָפּלאָזן ! קום אַראָפּ — דו הערסט ?
לוסי .הערסט מיך אויף צו קָאמפּרָאמעטירן ֿפַאר לײַטן ? משוגענער יִיד איינער .זעטַ ,אז ַאלע זענען אויבן —
מוז ער אַרומקריכן אונטן !
דזשייקָאבסָאןֿ .פון זייער שטיין וועט קיין גוטס נישט ַארויסקומען ,זָאג איך דיר .קום ַארָאפּ ,זָאג איך דָאך
דיר.
לוסיַ .א מענטש דַארף זיך צופַּאסן צו דער געזעלשַאֿפט !
דזשייקָאבסָאן .יאָ ,אָבער די געזעלשאַפֿט געפֿעלט מיר נישט .נעווער מײַנד .מײַן נאָז פֿילט דאָ פֿײַער און
ֿפײַער איז נישט ווַאסער ,לוסי ! מיר געֿפעלט נישט ,לוסי ,די געזעלשַאֿפט .און די געזעלשַאֿפט ֿפון דעם
פּילאָט אויך נישט .הערסט ,לוסי ? איך ,דזשייקאָבסאָן ,דײַן מאַן ,וואָס כ'האָב אויף דיר אַזוי פֿיל געלט
געלייגט ,וויל נישט ,זָאלסט מיך ֿפַאררַאטן מיט ַא פּילָאט ! ֿפַאררַאט מיך מיט וועמען דו ווילסט — ס'איז דײַן
הייליק רעכט — אַבי נישט מיט קיין פּילאָטן ! נעם דיר אַ באָקסער ,לוסי ! מיט אַ פּילאָט וועסטו פֿליִען און
ברעכן דעם קָאפַּ ,א בָאקסער ָאבער וועט דיך ֿפעסט צוהַאלטן ! און לָאזן דיך שטַארבן קָאן איך נישט,
בנאמנות — הָאסט מיך צו ֿפיל געקָאסט ,לוסי !
לוסי .איך לאַך פֿון דיר ,פֿאַרשטייסט ? איצט איז וועלט–מלחמה !
דזשייקָאבסָאן .און אַז וועלט–מלחמה איז וואָס ? שלעכטע ביזנעס גייען זיי מאַכן ,שרעקלעכע ביזנעס !
מענטשן ,איר וועט אומקומען ,זָאג איך אײַך —
גענערַאל .דער מענטש איז משוגע.
רוקַאווישניקָאוו .קאַפּיטאַליסטישע פּחדנות !
לוסי .איך האָב אַלע מאָל געוווּסט ,אַז ער וועט פֿאַרריקט ווערן.
דזשייקָאבסָאן .נעווער מײַנד ! דערלויבט מיר צו זָאגןַ ,אז משוגע זענט איר — איך בין נישט משוגע,
מענטשן ,איך בין ַא גוטער ביזנעסמַאן — דָאס ַאלץ — און מײַן נַאז איז ַא יִידישע — מיין נָאז שפּירט
אומגליק — איר פֿאַרשטייט ? ס'איז ערגער ווי ריזיקע — ריזיקע איז סוחריש — איר אָבער ,מענטשן ,זענט
שלעכטע סוחרים — און די סחורה ,וואָס איר האָט ,איז אײַער מענטשלעך לעבן — און איר האָט שלעכט
אויסקאַלקולירט — זייער שלעכט אויסקאַלקולירט — איר וועט די סחורה פֿאַרלירן ,זאָג איך אײַך —
באַטראַכט אײַך — איך בין נישט משוגע — איך האָב קיין מאָל קיין שלעכטע ביזנעס נישט געמאַכט — נישט
אומזיסט פֿון אַן אָרעמען שאַפּ–אַרבעטער זיך אַזוי אַרויפֿגעאַרבעט — דאָס זאָגט אײַך דזשייקאָבסאָן ,קעניג
ֿפון די הויזנקנעפּ ,יעס —
לוסי .גיֿפטיק האָסטו דיך ,אַפּנים ,מיט דײַנע הויזנקנעפּ אָנגעגעסן ,האָט עס דיר קאַליע געמאַכט דעם מאָגן,

זענען דיר די גַאזן אין קָאפּ ַארײַן ,דזשייקָאב — ַאלע לַאכן.
פּילאָט .דאָס מוזן זײַן בײַ אים אייפֿערזוכט–גאַזן !
גענערַאל .קום אַרויף ,דזשייקאָבסאָן ! גאָלדענע ביזנעס וועסטו מאַכן — הויזנקנעפּ פֿאַר דער אַרמיי ! אָן
שפּאַס !
דזשייקָאבסָאן .לוסי ! צום לעצטן מאָל זאָג איך דיר ,לוסי .האָסט מיך אַ סך דאָלאַרן געקאָסט .און איך האָב
ֿפײַנט שלעכטע ביזנעס ,לוסי איך הָאב ַארײַנגעלייגט — וויל איך ַארויסנעמען .געצָאלט ֿפַאר דיר ,מיט בלוט
און דאָלאַרן געצאָלט — קומט מיר אַ ווײַב ,צי נישט ?
לוסי .איצט ערשט זע איך ווער דו ביסט — פֿוי — ייִד — וואָרעם —
דזשייקָאבסָאן .און איר ,מענטשן ,בַאקלערט ווָאס איר טוט ! הָאט איר אויך ַאזוי ֿפײַנט ֿפוילע ביזנעס ווי
איך ? ווען יאָ — ראַטעוועט זיך ! ווייניק בלוט און געלט און שׂכל אין די וועלט–ביזנעס אַרײַנגע-לייגט ,אין
די מענטשהייט–ביזנעס ? אָ ,איר האָט גענוג געצאָלט מיט בלוט ,מיט שׂכל און געלט ,ביז איר האָט אַזאַ
וועלט אויפֿגעשטעלט — און איצט גייט איר דאָס אַלץ צעשטערן ? קנאַפּ זיך אָנגעהאָ-רעוועט ,מענטשן ,ביז
איר האָט דאָס שטיקל ערדקוגל אַרויפֿגעאַרבעט ? נו ,קומט אײַך די וועלט ,צי נישט ? זי קומט אײַך,
מענטשן ,ווי מיר קומט מײַן ווײַב .איר ָאבער ווילט חרוֿב מַאכן דָאס ,ווָאס אײַך קומט !
שלימַאזעלַאנוס .קאַלט ווערט מיר פֿון די רייד — אַלע מײַנע חלומות ברילן ווידער אויף אין מיר ,ווען איך
קוק אים אָן ,ווען איך הער אים רעדן —
קאַפּיטאַן .הער דיכטער ,נישט צו דער זַאך —
שלימַאזעלַאנוס .הכנעהדיק ַאנטשולדיקט — ַאנטשולדיקט —
דזשייקָאבסָאן .איר וועט דָאך איינער דעם צווייטן ַארונטערקלַּאפּן די קעפּ .לאַנג וועט עס נישט ָאנהאַלטן
דאָס מאָל — אַ מעשׂה פֿון אַ פּאָר טעג ! די וועלט–מלחמה די ערשטע איז געווען אַ שלעכט געשעפֿט ,די
איצטיקע וועט זײַן דאָס ערגסטע געשעפֿט — איר ווייסט פֿאַר וואָס ? ווײַל ס'וועט זײַן דאָס לעצ-טע
געשעֿפט ! יעס ,מער וועט איר שוין ,מענטשן ,קיין געשעֿפטן נישט מַאכן ! נעווער מײַנד ! איר מעגט זיך
ֿפַארלָאזן אויף ַא ביזנעסמַאן — ֿפון ַאלע זײַטן שטינקט מיט טויט — ַא ֿפַאלשע קַאלקולַאציע —
רוקַאווישניקָאווַ .אהַא ! קַאלקולַאציע ! רויבערישע געלטזַאק–פּסיכָאלָאגיע !
ַארבעטער .סאָציאַלע רעוואָלוציע ,ייִד ,איז דיר נישט קאַלקולאַציע — שווײַגן זאָלסטו ,אָט וואָס —
דזשייקָאבסָאןַ .אז מ'לעבט ָאן חשבון — שטַארבט מען ָאן ווידוי .לוסי ,געדענק מײַנע רייד .וועסט
ֿפלִיען–ֿפלִיעןֿ ,פייגעלע ,ביז דו וועסט ס'קעפּעלע ֿפַארלירןַ .אז דזשייקָאבסָאן זָאגט — איז געזָאגט .פָֿאלגט
מיך ,מענטשן ,קומט דורך מיט גוטן — איך נעם מיך אונטער דער בורר צו זײַן — אפֿשר אַ הלוואָהלע ,צי
וואָס — אַ שאָד אַ וועלט — נאָך אַלעמען ,נישט קיין שלעכטע וועלט געווען — דו ,ענגלאַנדקע ,נעם דיר דאָס
און יענץ ,און דו ,רוסלאַנדל ,נאַ דיר יענץ און דאָס — און זאָל שטיל זײַן — ווילסט אפֿשר ,לוסי ,אַ מתּנהלע
ַא ֿפײַנס ? מיט ֿפַארגעניגןַ ,אבי לָאז ָאפּ דעם פּילָאט ,לוסיֿ .פלי נישטַ ,א שָאד דײַן לײַב — נישקשה ֿפון ַא
לײַב געווען — איך ווייס עס —
לוסי .וויינענדיק וואָס סטראַשעט ער מיך מיטן טויט ? כ'בין נאָך יונג — וועל אים איבערלעבן —
פּילאָט .דערלויב ,לוסי ,זיך ָאנצונעמען ֿפַאר דײַן ערע ! כ'דערשלָאג אים אויֿפן ָארט ווי ַא הונט !

לוסי .האַלב נאָך פֿאַרוויינט וואָס ? מײַן ערע ! אַ קלייניקייט .מ'דאַרף נישט ,ייִנגל מײַן ,אַ דאַנק .זעסט דאָך
משוגע —
עס ווײַזט זיך איבערן ים אין שײַן ֿפון ַא ווײַסן לײַכטטורעם

דער ווַאסערהַארֿ .פון זײַן ווײַסן נעפּל–העמד רינען לַאנגע ווַאסערשטרָאמען ,מעלָאדיש רוישנדיק ווי ַא ֿפרילינג–רעגן.
דזשייקָאבסָאן .קוקט זיך אום ,דערזעט אים ַא ,ווער איז דער מיסטער ? רופֿט אַריבער פּססט… נענטער ,נענטער.
ַאהער !
ווַאסערהַאר .שווימט צו .אין דער האַנט — אַ הודזשענדיקע גרויסע וואַסער–באַנדורע.
דזשייקָאבסָאן .שטעלט זיך ֿפָאר דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן פֿון ניו–יאָרק .מיט וועמען האָב איך דאָס
ֿפַארגע-ניגן ?
ווַאסערהַאר .דער ווַאסערהַאר בין איך .וווין דָא אונטן .ווײַזט מיט אַ פֿינגער אַראָפּצוצו.
דזשייקָאבסָאן .קאָן מען וויסן וואָס איר טוט דאָ ?
ווַאסערהַאר .הערסט נישט ? איך שפּיל.
דזשייקָאבסָאן .איר פֿאַרוויגט עמעצן ?
ווַאסערהַאר .די כוואַליעס .זיי דאַרפֿן שלאָפֿן גיין.
דזשייקָאבסָאן .דרך–ארצדיק טוט איר ,הייסט עס ,אין ביזנעס ? אָלרײַט .ווייסט איר ,מיסטער ? זייער גוט,
וואָס איך זע אײַך איצט ,אַ פּאָר טעג פֿאַר מענטש–אונטערגאַנג .וואָלט נישט מעגלעך געווען ,איר זאָלט מיך
מיטנעמען ?
ווַאסערהַאר .וווּהין ?
דזשייקָאבסָאן .נו ,אין די וואַסערן אײַערע.
ווַאסערהַאר .צו וואָס דאַרפֿסטו דאָס ,מענטש ?
דזשייקָאבסָאן .נישטאָ וואָס צו פֿאַרלירן .צו אַלע ,וואָס שטייען אויבן מענטשן ,אויף דער שיף הָאט זיך בַאוויזן
דער ווַאסערהַאר .איר זעט ? ער קומט פֿון אונטן ,פֿון אַטלאַנטיק .ווער ס'האָט נאָך אַ ביסל שׂכל אין קאָפּ
און וויל זיך ראַטעווען — קאָן זיך ראַטעווען.
קאַפּיטאַן .וווּ זעסט אים ,משוגענער דזשייקאָבסאָן ?
דזשייקָאבסָאןָ .אט איז ער דָאך .שרײַט ֿפײַערֿ ,פײַערֿ ,פײַער ! ווער וויל זיך רַאטעווען ?
שלימַאזעלַאנוס .די הענט ֿפַאר די אויגן דאַכט זיך מיר ,איך זע — אַ ווײַסע ,שטראָמענדיק ווײַסע פֿיגור — און
קלאַנגען הער איך ,הודזשענדיקע ,ווי אַ באַנדורע —
דזשייקָאבסָאן .מענטשן ! לוסי ! דער ווַאסערהַאר וועט נישט לַאנג ווַארטן .ווער וויל זיך רַאטעווען ַא פָּאר
טעג ֿפַאר מענטשן–אונטערגַאנג ?
קאַפּיטאַן .נו ,גענוג .איין משוגענער דזשייקאָבסאָן זאָל פֿאַרהאַלטן אַ וועלט–מלחמה — דאָס איז אַ ביסל צו
ֿפיל .קיינער ֿפון אונדז זעט נישט — ַאיָא ? קיינער הערט נישט — אמת ?

גענערַאלֿ .פַארשטייט זיך — קיינער נישט.
רוקַאווישניקָאוו .וואָס פֿאַר אַ ווילדע משוגעתן !
שלימַאזעלַאנוס .פּאַרדאָן .דאַכט זיך — איך הער יאָ .דאַכט זיך ,איך זע .תּהּומות שפּילן — וואַסערליכט גייט
אויף —
קאַפּיטאַן .שטרענג פּוסטע פֿאַנטאַזיעס ,הער פּאָעט !
שלימַאזעלַאנוסַ .אנטשולדיקט… מיר ,פָּאעט ,הָאט זיך אֿפשר נישט מער ווי געחלומט ,נָאר יענער דָארט
זעט אויף ַאן אמת.
דזשייקָאבסָאן .ווער גייט ? קיינער נישט ! אפֿשר פֿאָרט ? פּויזע לוסי ,דו גײַסט ?
לוסי .שמוציקער לומפּ ! דרייט זיך אויס צו אים מיטן רוקן.
דזשייקָאבסָאן .שאָקלט מיטן קאָפּ ַאי ,לוסי ,לוסי ! פּויזע .צום ווַאסערהַאר מיסטער וואַסערהאַר ,איך גיי מיט
אס גייט צו ֿפײַער ! אויבן ווערט
אײַך .דזשייקָאבסָאן הָאט דָאס זײַניקע געטון .הויך זײַ געזעגנט ,וועלט ,וו ָ
געלאַכט.
ווַאסערהַאר .מיט וואָס ביסטו ,מענטש ,אַזוי וווילגעפֿעלן ,וואָס דו האָסט דער איינציקער מיך דערזען ?
דזשייקָאבסָאן .מיסטער וואַסערהאַר ,איך בין אַ ייִד.
ווַאסערהַאר .וואָס באַטײַט דאָס ?
דזשייקָאבסָאןַ .א יִיד — דָאס איז ַאזַא מענטש ,ווָאס דערזעט ַא ביזנעס ֿפַאר ווי ווײַט .אמת ,א שָאד ַא וועלט
און אַ שאָד אַ ווײַב .דאָס ווײַב מײַנס ,לוסי ,האָט אַ גאַנץ גוט לײַב און די וועלט ,מיסטער וואַסער-האַר ,איז
גאָרנישט אַזאַ שלעכטע וועלט .אָבער נאַריש איז די וועלט ווי מײַן לוסי און מײַן לוסי — נאַריש ווי די
וועלט .און נישט נאַריש בלויז — שלעכט אויך .פֿירכטערלעך שלעכט ,מיסטער וואַסער-האַר .ביידע ווילן זיי
אונטערגיין ,די וועלט און לוסי .זיֿפצט שווער ָאפּ ֿפַארֿפַאלן .זָאל זײַן ֿפון ווַאסערַ ,אבי צום לעבן.
ווַאסערהַאר .מענטש ,כַאפּ ָאן מײַן בַאנדורע ! הַאלט זיך ֿפעסט ! ָאט ַאזוי ! מיר ֿפלִיען ַארונטער !
אן .צו אַלעמען גוד–בײַ ,מענטשן ,גוד–בײַ ! כאַפּט זיך אָן מיט ביידע הענט אָן דער באַנדורע ,דער גײַסט
דזשייקָאבס ָ
לאָזט אַרויס אַ פֿרייד געשריי ,גיט אַ פּליעסק — ביידע לאָזן זיך אַראָפּ און ווערן נעלם.

לוסי .זעט ,זעט ,ער איז ֿפַארשוווּנדן.
ַאלע .אין וואַסער אַרײַן ! אין וואַסער !
קאָנסטערנאַציע.
שלימַאזעלַאנוס .סאַראַ פֿאָרגעפֿיל איך האָב…
קאַפּיטאַן .שפּאָטיש וואָס פֿילסטו דען ?
שלימַאזעלַאנוס .נאָך אַ רגע שווײַגן אונדז אַלע וועט אַראָפּשווענקען אַ מבול בלוט .אים ,דעם ייִד פֿון
ניו–יאָרק ,וועט באַשערט ווערן צו זײַן — קורצע פּויזע — דער נײַער אָדם.
ַאלעֿ .פַארוווּנדערט ער ? נײַער ָאדם ?

שלימַאזעלַאנוס .ער .מעלאַנכאָליש איך אָבער וועל אונטערגיין מיט אײַך צוזאַמען און ס'וועט נישט זײַן
ַאֿפילו ווער ס'זָאל אײַער פּארשיוון אונטערגַאנג בַאזינגען — און מײַנעם.

ֿפָארהַאנג לָאזט זיך לַאנגזַאם ַארָאפּ.

צווייטער אַקט
תּהום פֿון אַטלאַנטיק .אַ פּאָליפּן–אינדזל ,אַרומגענומען פֿון בלוילעך–גרינע און פֿיאָלעטע וואַסערן .דזשייקָאבסָאן אין ַא ווינקל,
אויסגעצויגן אויף אַ קאָראַל–טעפּיך ; אים צו קאָפּנס און צו פֿוסנס וויגן זיך וווּנדערלעכע תּהּום–געוויקסן ,ווי יונגפֿרויען מיט
דימענטענע אויגן .פֿון אויבן ,פֿון אונטן ,פֿון אַלע זײַטן גיסט זיך אומענדלעך וואַסער–געזאַנג .צעברָאכענעֿ ,פַארזונקענע שיֿפן
שוואַרצן זיך אין הינטערגרונט ווי סילועטן פֿון טויטע חיות.

ווַאסערגײַסטער .טאַנצן.
אַל–דָאס שטרָאמיקע,
ַאל–דָאס ריריקע,
טיפֿע ,תּהומיקע,
רײַך קָאליריקע— ,
זאָל עס רירן זיך,
שטיין אַ ווײַלע נישט,
און אין אײַלעניש,
און אָן פֿרעגן זיך,
אייביק פֿרייען זיך
און באַוועגן זיך.
זאָלן דרייען זיך
זאַך און קעגנזאַך !
שטיינער פֿינצטערע
און געוויכטיקע,
זונען גוואַלדיקע,
זונען ליכטיקע,
ַאלץ ווָאס טוט זיך נָאר
בײַ גָאט הָאדעווען —
ַאלץ זָאל רירן זיך,
קאַראַהאָדעווען !
טרינקט ָאן ,ווַאסערן,
ערד די נַאשערין,
זייגט די פֿעלדזן אָן,
דרייט ווי זייגערס ָאן
ַאל–דָאס אונטערשטע,
ַאל–דָאס אייבערשטע— ,

זינגט דאָס וואַסערליד,
דאָס פֿאַרצויבערטע !
ווַאסערהַאר .לאַנג ווײַס העמד ,גרין–פּֿינקלדיקע געוויקסן–קרוין אויפֿן קאָפּ ,הודזשענדיקע באַנדורע אין האַנט אויף מײַן
טרָאן ,געֿפלָאכטן ֿפון ים–גרָאזן און געזעצט מיט אויגן ֿפון טויטע ֿפישן ,זיץ איך .דָאס אייביקע ווַאסערליד
הער איך .זיי — זיי ווערן נישט מיד זינגענדיק .איך ווער נישט מיד הערנדיק .איך שפּיל זיי צו אויף מײַן
וואַסער–באַנדורע.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .כאָרפֿירער ; שטעלט זיך פּלוצלינג אָפּ ,פֿאַרציטערט האַר ,געהערט ?
ווַאסערהַאר .געוויס הער איךַ ,אלטער דינער .דָאס ַאלטע ווַאסערליד הער איך.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .העפֿטיקער האַר ,געהערט ?
ווַאסערהַאר .געוויס הער איך .דָאס ַאלטע ווַאסערליד הער איך.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .אויפֿהערן ! ס'ווערט שטיל .די גײַסטער קוקן מיט אומרו אויֿפן כָארֿפירער איר הערט נאָך אַלץ
נישט ? קולות ! פֿון אויבן ,פֿון דער ערד !
ווַאסערהַאר .וואַסער מוז דאָס ליד זינגען ,ס'אייביקע ליד — וואַסער זאָל נישט שטיל שטיין — וואַסער
באַוועגט אַלץ — אייביק באַוועגט עס גאָטס מילשטיין ,גאָטס מילשטיין —
ַאלטער ווַאסערגײַסט .טײַוול–געשרייען רײַסן זיך אין אונדזער טאַנץ ! לאָזט הערן ! שטילקייט שטיל
געווָארן אויבן.
ווַאסערהַאר .וואָס נעמסטו דיך איבער ? טאַנץ ווײַטער !
יונגער גײַסט .געטַאנצט ,געגלַאנצט ,געזונגען !
ַאן ַאנדער גײַסט .וואַסער טאָר נישט שטיין !
ווַאסערהַאר .צום אַלטן וואַסערגײַסט וואָס שטייסטו ? כ'האָב באַפֿוילן !
טאַנץ ווערט באַנײַט .וואַסערהאַר שפּילט צו אויף דער באַנדורע און שאָקלט צו מיט דער געוויקסן–קרוין.
אסערגײַסט .באַמערקט אין מיטן דעם שלאָפֿנדיקן דזשייקאָבסאָן .שטעלט זיך ווידער אָפּ ,מאַכט אַ צייכן ,אַלע זאָלן
ַאלטער וו ַ
שטיין בלײַבן .אומרויִק ,מיט אַ פֿאַרזאָרגט געזיכט ,צום וואַסערהאַר האַר ,ווער איז דער ? טײַטלט אויפֿן שלאָפֿנדיקן .אַלע
רינגלען ַארום דזשייקָאבסָאנען ; בַאטרַאכטן אים.

ווַאסערהַאר .זעסט נישט ? ַא מענטש !
ַאלטער ווַאסערגײַסט .איז ער טויט ?
ווַאסערהַאר .ניין ,ער שלאָפֿט בלויז.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .טויטערהייט פֿלעגן זיי קומען אין אונדזער מלכות .און מיט אַ מאָל — אַ לעבעדיקער.
אוי ! אַ וויסט פֿאָלק די מענטשן און אַן אומריינס .נאָך וואָס זאָל נישטיק מענטשנפֿלייש ליכטיק
תּהּום–וואַסער פֿאַראומרייניקן ?
גײַסטער .פֿון וואַנען איז ער ,האַר ?
ווַאסערהַארַ .ארויס בין איך אויֿפן ים די כווַאליעס אײַנוויגן .ער הָאט מיך דערזען ,מיך צוגערוֿפן ,געבעטן,

אים מיטצונעמען .ער האָט געזאָגט ,ער וויל זיך ראַטעווען .די מענטשנוועלט גייט אונטער .אויך אַנדערע
האָט ער גערופֿן ,זיך צו ראַטעווען מיט אים — האָבן זיי נישט געוואָלט ,די מענטשן.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .מיט וועלכן וווּנדער ,הַאר ,הָאט ער דיך דערבליקט ?
ווַאסערהַאר .קלוגע אויגן האָט ער ,דער מענטש ,אומעטיקע אויגן.
יונגער ווַאסערגײַסט .אַ מענטש — וואָס איז אַ מענטש ? מיר זענען גײַסטער .מיר דַארֿפן זינגען.
ווַאסערהַאר .שטרענג אמת רעדסטו ,ווַאסערקינד .גייט ,שפּרייט זיך איבער די וואַסערן פֿונאַנדער ! נישט
אײַער זַאך .נישט אײַער זָארג .און ֿפַארגעסט נישטַ ,אלע פּערל אויֿפצוקלײַבן ,ווָאס קרַאנקע אויסטערן הָאבן
געמפּילט.
ַאלע .צום באַפֿעל ! ַאלע ,מיטן ַאלטן ווַאסערגײַסט ברָאשָ ,אפּ מיט געזַאנג.
ווַאסערהַארַ .אליין און אין דער אמתן וואָס איז דער מער מיט דער אַלטער קראַנקער ערד ?
דזשייקָאבסָאן .וועקט זיך וווּ בין איך ?
ווַאסערהַאר .ביסט בײַ מיר.
דזשייקָאבסָאןַ .אהַא ,דער ַאטלַאנטיק… האָרכט מ'זינגט ?
ווַאסערהַאר .מײַנע גײַסטער.
דזשייקָאבסָאן .שטעלט זיך אויף ,בַאטרַאכט ַאלץ מעשה געשעֿפטסמַאן ,שפַּאנט הין און צוריק ,שמייכלט אײַערע
ווַאסער–זינגער קָאנען ! ווען איר ֿפרעגט מיך ווער מַאכט דַָאס בעסער ,זייָ ,אדער לוסי ,ווָאלט איך געזָאגט
לוסי פֿלעגט דאָס נישט מאַכן אָן געדונגענע אַפּלאָדיסמענטן און אָן געקויפֿטער רעקלאַמע און אַפֿילו נישט
ָאן ֿפַארקויֿפטן לײַב .זיי ָאבער מַאכן דָאס ָאן ַאפּלָאדיסמענטןָ ,אן רעקלַאמע און ָאן עפּעס ַאנדערש — און זיי
מאַכן דאָס בעסער .פּויזע ֿפונדעסטוועגן ֿפַארשטיי איך נישט — ווָאס זענען זיי אויסן דערמיט ,אײַערע
ָאנגעשטעלטע ,די ווַאסער–הערן ?
ווַאסערהַאר .זיי זינגען ,זיי זינגען ,זיי זינגען .אָן דעם וואָלט זיך דער ים נישט געוויגט ,וואָלטן זיך שטערן
נישט באַוועגט — זיי זינגען ,זיי זינגען ,זיי זינגען.
דזשייקָאבסָאן .וואָלטן זיך שטערן נישט באַוועגט ? אָ ,אויב אַזוי — איז דאָס ווירקלעך אַ קאָלאָסאַלע
אונ-טערנעמונג .מ'קאָן נישט זאָגן ,איך האָב אויך געפֿירט אונטערנעמונגען .אָבער הויזנקנעפּלעך זינגען
נישט — זיי רײַסן זיך.
ווַאסערהַאר .געזַאנג איז דער ָאנהייב ֿפון ַאלץ — און דער סוף .געזַאנג איז אייביקייט.
דזשייקָאבסָאן .אייביקייט ? איר רעדט צו פּאָעטיש ,אָבער וועדליק איך פֿאַרשטיי — זענט איר גאַנץ
גע-רעכטַָ .אלרײַט ! אײַער ווַאסער–קָאנסערווַאטָאריע געֿפעלט מיר זייער גוט .ס'ַאן אמתע
געזַאנג–ֿפעקטָארי ! מוזיק ,ווָאס בַאוועגט די שטערן ? ָאט ַאזַא מוזיק ,מיסטער ווַאסערהַאר ,גלײַך איך .דָאס
האָט געשעפֿטלעכן שוווּנג ,יעס .איך האָב אָבער שטענדיק געזאָגט ,אַז אונדזערע פֿאַבריקן פֿון הויזנ-קנעפּ
און פֿאָרד–אויטאָמאָבילן און אַפֿילו אונדזער שלאָפֿן מיט שיקסעס פֿאַרשידענע — איז נאָך נישט אַלץ !
נעווער מײַנד ! נו ,הָאבן זיי געלַאכט .און לוסי מײַן ווײַב הָאט געזָאגט ביסט ַא משוגענער דזשו .הָאב איך
איר אויפֿגעמישט די בײַבל ,האָט זי געזאָגט די בײַבל איז גאָרנישט ,די בײַבל האָבן אויסגעקלערט אַזעלכע
נאַרישע ייִדן ווי דו .האָב איך געזאָגט נו ,און די ערד האָב איך אויך אויס-געקלערט ? איך בין אַ

ביזנעסמאַן .איך ווייס נישט פֿון קיין חכמות .ווער האָט געמאַכט דעם ים — דו ? האָט זי געלאַכט
אומגעבילדעטער מענטש .יעס — זאָג איך — ,אַזוי געבילדעט ווי דײַן לעצטער געליבטער ,דער אײַרישער
שווימטשעמפּיאָן ,בין איך נישט ,אָבער אַ ביזנעסמאַן בין איך ,און איך פֿאַרשטיי אַזאַ אונטערנעמונג ווי די
ערד מוז ,געוויינלעך ,הָאבן ַא שעף–דירעקטָאר .אומעטיק וואָס קומט אַרויס ? יאָ דירעקטאָר ,נישט
דירעקטָאר .סײַ–ווי גייט דָאס ַאלץ קַאפּוט .די ֿפירמע קרַאכט .דָאס געשעֿפט ,נָאך ַאלעמען ,איז שלעכט
געֿפירט געווָארן .גרויסע מיסברויכן.
ווַאסערהַאר .קולות דערטראָגן זיך ,שרעקלעכע קולותַ .א שלעכטע שכנטע ,די ערד .ווָאס פּילדערן ַאזוי
דײַנע ברידער ?
דזשייקָאבסָאן .ביטער וואָס דען ? זינגען זאָלן זיי ? זאָלן זיי ווערן אַזעלכע זינגער ווי איר — טאָ וואָס וועט
זײַן דער יִיחוס מיט מײַן ווײַב ,מיט מײַן עקס–ווײַב ,מיט לוסין ? צווייטנס ווי קָאנען מענטשן ַארומגיין און
זינגען ,אַז זיי דאַרפֿן איינס דאָס אַנדערע שעכטן ?
ווַאסערהַאר .צו וואָס טוען זיי דאָס ?
דזשייקָאבסָאן .דאָס פֿרעג איך דאָך אויך .דערפֿאַר האָב איך דאָך געמאַכט פּליטה פֿון דער שיף .פּויזע איר
זענט ,ווָאס ַאן אמתַ ,א גײַסטֿ ,פונדעסטוועגן — בַארעכנט ,וועט איר ַאליין זעןַ ,אז איך הָאב רעכט ווען ַאלע
דעפָּאזיטן ווערן צוריקגעצויגן ֿפון די בענק — קָאנען די בענק הָאבן דעקונג ? ניין ,זיי קָאנען נישט .אויב
ַאלע מענטשן ווערן משוגע און צִיען ארויס ֿפון אומזַאץ זייערע לעבנס — קָאנען גָאטס ביזנעס ווײַטער
ָאנגיין ? ניין.
ווַאסערהַאר .פּלוצלינג ,מיט שרעק מענטש ,ווער צינדט מײַנע ווַאסערן ?
דזשייקָאבסָאן .קוקט זיך אײַן קיינער צינדט נישט .דאָס איז מענטשנבלוט.
ווַאסערהַאר .וואָס ווילן דײַנע ברידער פֿון מײַנע וואַסערן האָבן ?
דזשייקָאבסָאן .שטיל און דערשלָאגן מיסטער ים–גאָווערנאָר ,נעמט זיי נישט פֿאַר אומגוט .זיי זענען זייער
אומגליקלעך .אומגליק ,סער ,איז שטענדיק געווען אַ פֿאַרברעכער .אומגליק איז אַ מערדער.
ווַאסערגײַסטער .קערן זיך בהלהדיק אום צוריק ; זיי לויפֿן ווי געיאָגט ,סאַפּען ,פֿאַלן אום.
דזשייקָאבסָאן .צום וואַסערהאַר דײַן ֿפָאלק ,די ווַאסער–קלעזמער ? צו די גײַסטער ,לעבהאַפֿטיק העלָא ! איך בין
דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן .האָט איר נישט איבערגענומען לעצטע קייבלס פֿון דער ערד ? פֿון דער
וועלט–מלחמה ? איר קומט דאָך ערשט פֿון אײַער וואַסער–אינספּעקציע .קיינער הערט אים נישט.
ַאלטער וואסערגײַסט .צעטראָגן האַר ,צוריקקערן געמוזט ! נישט צו דערקענען די וואַסערן ! רויטס,
שלײַמיקס ,זודיקס און זינדיקס פֿלייצט פֿון אומעטום ,נעצט אונדז די העמדער דורך .אַל–דאָס געזאַנג ווערט
דערווָארגן — עס דונערט די ערד און בילט ,אונטערן ווַאסער יָאגן שיֿפן — ווער ווייס ,זיי וועלן אויך צו
אונדז דערלאַנגען ,אין אונדזער צויבער–גבֿול אַרײַנגיין .נישט געווען אַזוינס ! די צווייפֿיסיקע חיה איז
משוגע געוואָרן.
ַאלע .אין טרויערכָאר משוגע געוואָרן .משוגע.
ווַאסערהַאר .בלוט אין מײַן קיניגרײַך — וויי ! בלוט שיקט דער מענטש — אין בלוט גייט ער אונטער —
וואָס וויל ער פֿון די וואַסערן מײַנע ?

ַאלעֿ .פון אונדזערע ווַאסערן ווָאס וויל ער ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .צײַטן שלעכטע ָאנגעשטַאנען ,צײַטן שלעכטע ֿפַארן ווַאסערֿפָאלק .נישט געריכט זיך
אויף אַזוינס ,נישט געריכט .אונטערן וואַסער לויפֿן שיפֿן ,שפּײַען זודיק בלײַ ,אָ ,האַר ,לאָזן וויסט געשטאַנק
ַארויס ,פּלַאצן ווי טויזנט ֿפרילינג–דונערן — נישט מ'קָאן זינגען ווי ַא מָאל ,נישט מ'קָאן דעם ָאטעם כַאפּן.
ווַאסערהַאר .צו דזשייקאָבסאָנען דײַנע ברידער די ֿפַארשָאלטענע ! נישט געשוינט מײַן קיניגרײַךֿ .פלוך אויף
זיי ,פֿלוך.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .בייז שוין אויפֿגעכאַפּט זיך ?
ַאנדערע גײַסטער — .אומעטום שפּרָאצן זיי — .ווָאס טוט דער בײַ אונדז ?
דזשייקָאבסָאן .הערט מיך אויס ,ווערטע גײַסטער .ערשטנס ,ווָאלט איך וועלן וויסן ,ווי איז דָאס געווען אין
 .1914איר מוזט דָאך שוין זײַן צוגעוויינט ַא ביסל צו די זַאכן.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .אין אונדזער גבֿול ,חיה צווייפֿיסיקע ,איז אייביק שטיל געווען .אונדזער קיניגרײַך,
חיה ,איז דאָס פֿאַרהוילנסטע געווען פֿון אַלעם פֿאַרהוילענעם .ווען וואַסערן אַלע האָבן אַרום אונדז
געדונערט — זענען אונדזערע ווַאסערן זינגענדיק געבליבן און לויטער .מיר זענען די הייליקייט דעם ימס,
זײַן ֿפַארבָארגן הַארץ זענען מיר.
דזשייקָאבסָאן .מאַכט נישט אויס .אויך דאָס מאָל האָט איר זיך נישט וואָס צו שרעקן .אײַך איז גוט — איר
זענט גײַסטער .טרויערֿפול איך אָבער בין שוין גאָרנישט אַזוי אָלרײַט .סײַדן איך וועל ווערן אַ גײַסט .אַ
מענטש צו זײַןָ — ,א ,דָאס איז זייער ,זייער נישט ָאלרײַט ! ַא מענטש איז ַא חיה ,ווָאס הָאט בלויז צוויי ֿפיס,
ָאבער טויזנט צרות .איך הָאב מײַנע ברידער געווָארנט ,געווָאלט רַאטעווען — אומזיסט ! ווָאס דַארֿפט איר
מער ? מײַן אייגן ווײַב הָאט מיך אויסגעלַאכטֿ ,פַארֿפירט ַא ליבעכץ מיט ַא ֿפלִיער איינעם — די וויֿפלטע ?
באַלד .בײַ מיר איז אַלץ רעגיסטרירט .נעמט אַרויס פֿון וועסטל–קעשענע אַ נאָטיצ-ביכל ,זוכט די איצטיקע איז… וועט
זײַן… יעס… נומער  …1371מײַן ווײַב איז געווען ַא חיה מיט צוויי ֿפיסָ ,אבער מיט  1371ליבעס… ַאלזָא,
דאָס מײַניקע האָב איך געטאָן ,איך האָב זי געוואָרנט ,איך האָב זיי געוואָרנט — נישט זי האָט מיך געהערט
און נישט זיי .איר אָבער ,האָף איך ,וועט מיך יאָ דערהערן .איך ,דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן ,ווייס מער ווי
דרײַ טעג הַאלטן ַאזעלכע זַאכן נישט ָאן.
קולותֿ .פון ווַאנען ווייסטו ,מענטש ?
דזשייקָאבסָאןַ .א גײַסט בלײַבט ַא גײַסט .איר זענט ,עקסקיוז מי ,זייער נַאִיוו .די מָארד–טעכניק איז דָארט
אויבן אַזוי אַנטוויקלט די לעצטע פּאָר יאָר ,אַז מער ווי דרײַ טעג קאָן אַ וועלט–מלחמה נישט אָנ-האַלטן.
אגן קיין ליגן נישט .איבערגַאנג ֿפון גע-שעֿפטלעכער
ֿפַארשטַאנען ? דָאס הָאט מען אויסגערעכנט .ציֿפערן ז ָ
לעבהאַפֿטיקײַט צו טיפֿן טרויער און איידער איר וועט זיך אומקוקן ,ווערטע גײַסטער ,וועט שטיל ווערן .האָט
קיין מורא נישט .איר וועט ווײַטער קאָנען אָנגיין מיט אײַער געזאַנג–פּראָדוקציע .קיין מענטשן וועט מער
נישט זײַן .נעווער מײַנד ! דאָס ערדל וועט אויסגעליידיקט ווערן .שטיל — טויט — ליידיקע שוואַרצע ערד —
ַא ריזיקער שווַארצער נעקרָאלָאג —
ווַאסערהַאר .ביסטו זיכער ?
דזשייקָאבסָאן .צעטראָגן יעס ,סער .בלויז דָא און דָארט — ֿפײַערצינגער .לעצטע ֿפײַערן נָאך ַא שׂרֿפה .חוץ
דעם שטיל — קָאלָאסַאלע שטילקייט — ַאן ָאפּגעשטָארבענע ֿפעקטָארי — די טרַאנסמיסיעס צעריסן — די

ַארבעטער טויט — צעוויינט זיך.
גײַסטער .געקומען מענטש — געקומען געוויין.
ווַאסערהַאר .גערירט וויינסט ?
דזשייקָאבסָאן .עקסקיוז מי.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .שאָקלט מיטן קאָפּ ֿפַארשָאלטענער שטַאם !
קולות .ער וויינט ,ווײַל ער בלײַבט ָאן ברידער ! איין מענטשנזון !
ווַאסערהַאר .רחמנותדיק זאָלסט נישט וויינען ,מענטש .ווי איינער פֿון אונדז זאָלסטו ווערן ,מיט אונדז אין די
וואַסערן וווינען — ס'וועט דיר גליק באַשערט זײַן — זאָלסט זיך נאָר אויסלערנען זינגען —
ַאלטער ווַאסערגײַסט .כּעסדיק דער הַאר טוט שלעכט .מ'דַארף אים נישט דָא.
דזשייקָאבסָאן .ווישט די טרערן זינגען ? יעס .איך מיין אויך אַזוי .בעסער זינגען איידער וויינען .פּויזע איך
וועל מיך ,האָף איך ,אויסלערנען .ווי לאַנג קאָן אַזאַ קורס נעמען ? איך מיין ,נישט מער ווי אַ יאָר ,און בײַ
גוטע פֿעיִקייטן — אַ האַלב יאָר —
ווַאסערהַאר .מיט ֿפָארוווּרף געזַאנג איז אייביקייט .עס ווערט נישט געמָאסטן מיט מענטשנצײַט .פּויזע.
דזשייקָאבסָאןָ .אט דָאס זענען די ֿפָאלגן ֿפון שלעכטער ווירטשַאֿפט ! ָאט ווָאס עס מיינט — בַאגיין
מיס-ברויכן אין אַ געשעפֿט ! צום וואַסערהאַר וועל .איך ווער איינער פֿון אײַך .איך לערן מיך אויס אי זינגען,
אי שווימען .שווימען איז אַ ספּאָרט און זינגען — אַ קונסט .דאָס מיינט ,אַז איך ,דזשייקאָב-סאָן ,דאַרף ווערן
אי קינסטלער ,אי ספּאָרטסמאַן .געוויס וואָלט איך ליבערשט געבליבן ניו–יאָרקער קנעפּלעך–קעניג .נאָר אַז
אין מיטן געשעט אַ מענטשן–אונטערגאַנג — וואָס קאָן איך מיר העלפֿן ? איך בין דאָך אַ ייִד — וועל איך מיך
אלרײַטֿ .פון אויבן ֿפַאלט אין ווַאסער — ווי ַא ריזיקע
ַאסימילירן .כ'בין גרייט ָאנצונעמען אײַער ווַאסער–קולטור — ָ
ֿפילֿפליגלדיקע חיה — ַא קריגס–ַאערָאפּלַאן .בהלה צווישן די גײַסטער.
דזשייקָאבסָאן .לויפֿט צו ַא לוֿפט–מַאשינדל ,הערן גײַסטער !
גײַסטער .וויי !
דזשייקָאבסָאן .קיין לעבעדיקע זיצן דאָ נישט —
ווַאסערהַאר .נאָר — ?
אן .גאָרנישט — מתים צוויי — אַ מאַן מיט אַן אַנטימאַן — מיט אַ פֿרוי מיין איך — גײַסטער ,שוין צו
דזשייקָאבס ָ
זיך געקומען ,דערנענטערן זיך צום ַאערָאפּלַאן ,בַאטרַאכטן די טויטן–קערפּערס.

ַאלטער ווַאסערגײַסט .מיט עקל ַאזוי שטַארבן זיי ,די צווייֿפיסיקע טכוירן !
ווַאסערהַאר .מערן טומל און פּילדערניש ,ווַארֿפן ַאן אימה ָאן אויף ַאלץ ,ווָאס לעבטֿ ,פלִיען ַאזוי הויךַ ,אז
זונען שרעקן זיך פֿאַר זיי ,און — אַזוי הויך ווי זיי פֿליִען — אַזוי טיף פֿאַלן זיי ,די עלנטע חיות !
ַאלטער ווַאסערגײַסטֿ .פײַערלעך דאָס איז דער סוף ,ווען אַ באַשעפֿעניש ,צום קריכן באַשטימט ,וויל
נאָכ-מאַכן די פֿייגל און די גײַסטער.
אן .וועלכער האָט פֿאַר דער צײַט זיך נאָענט צוגעקוקט צו די קערפּערס ,ווערט אויף אַ מאָל בלייך ,באַקומט
דזשייקָאבס ָ

ציטערניש אין הענט–און–ֿפיס .ער שפּאַרט זיך אָן אָנעם אַקסל פֿון אַלטן וואַסערגײַסט ,נישט אומצופֿאַלן.
גײַסטער .וואָס איז דיר ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .נעם צו די הענט ֿפון מירֿ .פײַנט הָאב איך מענטשנהענט .עס שטינקט ֿפון זיי ֿפלייש.
דזשייקָאבסָאן .איבערן טויטן קערפּער ֿפון דער ֿפרוי קנַאפּ מיט דיר ַארײַנגעטענהט ,לוסי ?
ווַאסערהַאר .ווער איז די פֿרוי ?
דזשייקָאבסָאן .מיט ַאן ַארָאפּגעלָאזטן קָאפּ סער ,מײַן געוועזן ווײַב !
ווַאסערהַאר .ס'טוט דיר וויי איר טויט ?
דזשייקָאבסָאן .יעס ,מיר טוט וויי ,ווײַל איך בין ַא דזשענטלמען.
ווַאסערהַאר .וואָס איז דאָס אַזוינס ?
דזשייקָאבסָאן .סערַ ,א דזשענטלמען דָאס איז ַא גרויסמוטיקער מַאן ,ווָאס ֿפַארשטייטַ ,אז זײַן ֿפרוי הָאט
רעכט אים צו ֿפַאררַאטן .איר ָאבער ווָאלט מײַן טויט נישט וויי געטָאן ,סער .דָאס דערקלערט זיך דערמיט,
וואָס זי איז געווען אַ פֿרויענצימערֿ .פַארצווייֿפלונג ,שטילשווײַגן.
ווַאסערהַאר .מיט ֿפָארוווּרף ניין ,איך זע נישט אַזוי לײַכט קאָנסטו גלײַך ווערן צו אונדז .גײַסטער ,מענטש,
ווייסן נישט פֿון טרויער ,ווייסן נישט פֿון טויט ,ווייסן נישט פֿון פֿרויען.
דזשייקָאבסָאן .פּלוצלינגע התפּעלות מערקווירדיק ! ס'איז דָאך ַאזוי פּרַאקטיש ! ס'איז דָאך ַאזוי בַאקוועם !
ווייסט איר דען ,מײַנע הערשאַפֿטן ,וואָס פֿאַר אַ גליקלעכע מענטשן איר זענט — כ'מיין ,וואָס פֿאַר אַ
גליקלעכע וואַסער–שווימער ? ווידער — אויסבראָך פֿון פֿאַרצווייפֿלונג לוסי ,לוסי ! וויפֿל גוטע ,פֿרישע,
אומגעפֿעלשטע דאָלאַרן האָט מיך אָפּגעקאָסט דײַן שלעכטע ,געפֿעלשטע און אומפֿרישע ליבע ! וויפֿל געלט
האָסטו קאַליע געמאַכט אויף פּאַרפֿום אַליין ! בײַ מיר האָסטו אויסגענאַרט געלט ,בײַם עולם —
ַאפּלָאדיסמענטן ,און איך בײַ דיר הָאב געמוזט אויסנַארן לײַב !
לוסי ,לוסי ,מ'זאָל אונטערציִען אַ לעצטן בילאַנס — וועט בלײַבן אַ ריזיקע מאַנקאָ .האָסט דײַן
לײַב–און–לעבן ֿפַארֿפושט ַאזוי ,ווי נַָאר ַא נַאריש ֿפרויענצימער קָאן ֿפַארֿפושן .דָאס הַארץ טוט מיר וויי אויף
דיר ,לוסי .האָסט מיך טויזנט דרײַ הונדערט און זיבעציק מאָל פֿאַרראַטן — דאָס האָב איך דיר פֿאַר אומגוט
נישט גענומען ,לוסי .איך בין אַ ביזנעסמאַן .און ווען איך האָב דיך געקויפֿט פֿאַר אַ ווײַב — האָב איך באַלד
געוווּסטַ ,אז איך וועל זיך מוזן טיילן מיט ַאנדערע ,ווײַל ַא ווײַב איז נישט קיין פּריווַאטזַאך ,נָאר ַא
סאָציאַלע ,מ'קאָן זאָגן פֿילאַנטראָפּישע אינסטיטוציע .אָבער פֿאַרראַטן דאַרף מען מיט אַ מאָס און מיט
געשעֿפטלעכער אויסרעכענונג ,לוסי .וואָלטסטו נישט געווען אַזאַ פּֿושערקע — וואָלטסטו מיך צום טויזנט
דרײַ הונדערט איין און זיבעציקסטן מָאל ֿפַאררַאטן נישט מיט ַא לוֿפטֿ-פלִיער ,נָאר מיט ַא ווַאסערגײַסט.
דעמָאלט ווָאלטסטו לעבן געבליבן ,לוסי ,ווי איך — און ווָאלטסט דײַנע יָארן נישט ֿפַארשפּילט.
איצט ביסטו טויט .דײַנע ליפּן זענען טויט .דײַנע הענט זענען טויט ,דײַנע האָר זענען טויט .דײַן לײַב איז
מער קיין סענט נישט ווערט ,לוסי .און דײַן זינגען איז אַנטשטומט ,און די וועלט גייט צו גרונט ,ווי דו ,און
דײַן מעטרָאפָּאליטַאן–ָאפּערע איז שוין געוויס ֿפון דער ערד ָאפּגעמעקט ,פּונקט ווי מײַן קנעפּֿפַאבריק.
דערקענט אין צווייטן טויטן קערפּער דעם פּילאָט.
מיסטער פּילאָט ? גוד מאָרנינג ! גערעכט געווען דזשייקאָבסאָן ,וואָס ? אַ רחמנות אויף דיר ,וועל .נאָר
וואָלטסטו באַצײַטנס רחמנות געהאַט אויף זיך — וואָלט איצט דזשייקאָבסאָן פֿאַרשפּאָרט אויף דיר רחמנות

אלע ! צו די
צו האָבן .מײַן געוויסן איז ריין אויף הונדערט פּראָצענט .איך האָב אײַך אַלע געוואָרנט ,פּילאָטַ .
גײַסטער.

איך האָב ,ווי איר זעט ,מספּיד געווען מײַן פֿרוי .עקסקיוז מי .איך האָב נאָך אין זיך מענטשלעכע
שוואַכקייטן .אַ פֿרוי איז בײַ מיר אַפֿילו נאָכן טויט אַ ביזנעס .אָ ,איר ,וואָס באַשטייט פֿון גײַסט און וואַסער,
איר ,וואָס האָט קיין מאָל נישט געהאַט נישט קיין ווײַבער און נישט קיין פֿאַבריקן — ,אײַך איז דאָס שווער
צו פֿאַרשטיין .געשרייען ,שראַפּנעלן–פֿײַף ,גאַז–געשטאַנק .אויבן ווײַזט זיך אַן אונטערוואַסער–שיף — אַ רויט פֿליִענדיק
געשפּענסט.
ווַאסערהַארֿ .פַארציטערט צו מיר אין באַהעלטעניש געקומען ! צו מיר אין באַהעלטעניש !
דזשייקָאבסָאן .רויִק ! אויך דאָס איז גאָרנישט .נעמט אַרויס אַ זייגער .אַ מינוט ,ווייניקסטנס ,דאַרף נעמען,
די שיף זאָל קאָנען לאַנדן — און אין אַ מינוט צײַט — יעס — וועלן זיי איינס דאָס אַנדערע גרינטלעך
אונטערקוילענעןַ .א מַאך מיט דער הַאנט עט ! פֿון וואָס גײַסטער מאַכן אַ וועזן ! אויבן אויף דער שיף ראַנגלען זיך
געשטאַלטן אין גאַזמאַסקעס ; עס וואַרפֿן זיך פֿײַער–רויטע ,בלוט–באַפֿלעקטע הענט.
קולות ֿפון דער שיף.
— מענטשן ! סָאלדַאטן !
— קוילעט די שׂונאים ,נישט זיך !
— משוגע ! ווער איז ֿפײַנד ,ווער — נישט ?
— לַאנג דעם חשבון ֿפַארלוירן !
— ֿפון הונגער שטַארבן מיר !
— ֿפון דָארשט !
— ֿפון אומגליק !
— ֿפון גַאזן !
— עסט איינער דעם צווייטנס ֿפלייש !
— נישטָא קיין ברירה ! גערעכט !
— די לעצטע זע'מיר ,די לעצטע !
— ַא טויט אונדז !
— גַאזן אהער !
— גַאזן ! ווָאס מער גַאזן !
— רײַסט אויף די שיף !
— קיין גָאט סײַ–ווי נישטָא !
— זָאלן קיין מענטשן אויך נישט זײַן !
טומל און טויט–געשרייען .אויף דער שיף לויפֿט אַלץ ,פֿאַלט ,באַפֿאַלט ,טרעט ,ווערט געטרעטן ,קומט אום .די שיף ווערט ֿפון
אינעווייניק אויֿפגעריסן .גײַסטער ,מיטן האַר בראָש ,צעלויפֿן זיך אין אימה .דונערן טרָאגן זיך איבער די ווַאסערן .אין מיטן דעם
בלוטיקן פֿינצטערניש ,ווי שוואַרצע פֿאַרוווּנדעטע פֿייגל ,שווימען גאַזמאַסקעס .איין דזשייקאָבסאָן בלײַבט אויף אַן אָרט.

דזשייקָאבסָאן .די גײַסטער ,זע איך ,האָבן שוואַכע נערוון .וואָלטן זיי מענטשן געווען — אָ ,וואָלטן זיי
נישט געווען אַזוי איידל געפּאַטשקעט .וואָס איז דער מענטש ? שוואַרץ–אַרבעטער גאָטס !
קלאָזעט–רייניקער ! און איצט — זיך אַליין אויסגערייניקט ! אויסגעקערט ! נישטאָ ! פּויזע מײַסטערהַאֿפט !
גרַאנדיעזע שחיטה ! קנַאלנדער עֿפעקט ! וווּנדערבַארע מָארד–טעכניק ! די טויט–טעכניק הָאבן זיי גרינטלעך

באַהערשט ,די מענטשן ,בלויז די לעבנס–טעכניק האָט אַ ביסל נישט געטויגט .לויפֿט אַרום צעטראָגן ,נישטערט,
געפֿינט צווישן די גאַזמאַסקעס אַ פּאָר פֿאַרבלוטיקטע צײַטונגען העלָאו ,ווָאס הערט זיך ? שוין לַאנג נישט געזען די
פּרעסע ! טוט אָן די ברילן ,לייענט :

שולדיק אינעם אונטערגאַנג פֿון דער מענטשהייט זענען צווייערליי סאָרטן איבערפּראָדוקציע
איבערפּראָדוקציע פֿון לעבעדיקן מענטשן–מאַטעריאַל און איבערפּראָדוקציע פֿון קריגס–מאַטעריאַל ! די
איבערפּראָדוקציע פֿון לעבן האָט אַרויסגערופֿן אַן איבערפּראָדוקציע פֿון טויט… פּויזע וואָס ? גאַנץ ענגלאַנד
— ווערט דערשטיקט… העלָאו… גַאנץ רוסלַאנד — ֿפַארברענט… הערסט ,דזשייקָאב-סָאן ? נָאך ַא טאָג —
אציע ! שלײַדערט אַוועק די
צוויי — און — גאַנץ אַמעריקע — האַקט אָפּ ,גיט זיך אַ קלאַפּ אין שטערן מײַן קַאלקו-ל ַ
אט ? בלוט צעשווימט,
צײַטונגען ,לויפֿט משוגענערווײַז הין און צוריק ,פּלוצלינג ָאבער גָאט ? ווָאס טרַאכט איצט ג ָ
וואַסער–העלקייט שטאַרקט זיך ,רויך צעגייט ביסלעכווײַז — ס'ווערט ליכטיק און ליכטי-קער .אָפּגרונט–שטראָמען טראָגן אַוועק
דאָס שוואַרצוואַרג ,רויטוואַרג ,בראָכוואַרג.
אן .העלאָו ,גײַסטער ! זיך אומזיסט געשראָקן ! די פּרעסע שרײַבט… טײַטלט אויף די
דזשייקָאבס ָ
טויטן–קער-פּערס ,וואָס שווימען מיטן וואַסער ֿפַאר וועמען הָאט איר מורא ? ֿפַאר טויטע ,ווָאס דָאס ווַאסער
ֿפַאר-טרָאגט ? שרײַט מיסטער וואַסער–פּרעזידענט ! גײַסטער ! העלאָו !

ווַאסערגײַסטער .שטעקן ַארויס ֿפון דָא און דָארט דערשרָאקענע פּנימער.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .טײַטלט אויף דזשייקאָבסאָנען האָבן נישט די מענטשן פֿון אויבן אים אַהערגעשיקט ,ער
זאָל דערגיין די סודות אונדזערע און אונדז אַרויסגעבן ? זײַנע ברידער די מערדער —
דזשייקָאבסָאן .זײַט נישט קיין נאַר ,מײַנע ברידער די מערדער האָבן פֿאַרגעניגן נאָר פֿון הרגענען זייערס
גלײַכן .וואָס פֿאַר אַ פֿאַרגעניגן קאָן אַ מענטש האָבן פֿון הרגענען גײַסטער ? צו די איבעריקע וווּ איז דער
פּרעזידענט ?
ַא ווַאסערגײַסט .מיר הָאבן דעם הַאר ֿפַארבָארגן .ערשט דַאן וועט ער ַארויס ,ווען שטילקייט וועט קומען,
ווען די ערד וועט אָן מענטשן בלײַבן —
דזשייקָאבסָאן .געדולד ! צו דרײַ טעג איז עס געענדיקט .זעצט זיך אויף אַ קאָראַלן–קישן ָאט הָאב איך לעצטע
נײַעס… וועדליק די ערדישע פּרעסע שרײַבט —
ַאלטער ווַאסערגײַסט .פּרע--סע ? וואָס דאַרף דאָס באַטײַטן ?
דזשייקָאבסָאן .קיין מָאל וועט עס ַא גײַסט נישט בַאגרײַֿפן .דָאס איז ַאזַא — ווי גיט מען דָאס צו ֿפַארשטיין
— אינטערנַאציָאנַאלע זונה !
ַאלטער ווַאסערגײַסט .זו--נה ? וואָס הייסט דאָס ?
דזשייקָאבסָאן .אָ ,דאָס וועט איר שוין געוויס נישט פֿאַרשטיין .איר זענט ,עקסקיוז מי ,אַ גײַסט און איר
האָט נישט קיין געניטאַליען .אַ זונה דאָס איז אַזאַ סאָרט פֿרוי ,וואָס… קוקט זיך אום איבעריקנס ,אָט דאָ נישט
ווײַט ליגט מײַן געליבט ווײַב לוסי .און וואָלט איך איצט נישט געווען אין טרויער נאָך איר — וואָלט איך
געזָאגטַ ,אז זי איז ַא לעבעדיקע ,נייןַ ,א טויטע אילוסטרַאציע ֿפון דעם דָאזיקן בַאגריף .דָאס איז נישט
דערֿפַאר ,ווָאס זי איז געווען ערגער ֿפון ַאנדערע ֿפרויעןָ ,א ניין ! די לעצטע יָארן ֿפַארן אונטערגַאנג ֿפון
דער מענטשהייט זענען ַאלע געווען ַאזעלכע ווי לוסי.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .אונטערגאַנג פֿון דער מענטשהייט ! אָבער ווען געשעט דאָס ? ווען הערן שוין אויף

דײַנע ברידער די מערדער אונדזער ווַאסער–ריינקייט צו ֿפַארֿפלייצן מיט דעם רויטן קלעפּיקן זַאֿפט ֿפון
זייערע עיפּושדיקע לײַבער ?
דזשייקָאבסָאן .געדולד — ,הָאב איך געזָאגט .איינס–צוויי–דרײַ — און שטיל וועט זײַן .עלעגיש איר וועט
ַארָאפּשווענקען דָאס מענטשנבלוט ,ווָאס איז צו הייס געווען ,איר גײַסטער ,עס זָאל קָאנען זיך אײַנ-האַלטן
אין די געפֿעסן און נישט אַרויסשפּרינגען פֿון די אָדערן און נישט צעשפּרונגען ווערן איבער ים און יבשה !
און נאָר איינער וועט בלײַבן ,אַן איין–און–איינציקער ,וואָס וועט זײַן מענטשלעכקייט פֿאַרלייקענען
מיסטער דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן ,ייִד ,געוועזענער אַמעריקאנער ,איצט — ים–אַסימי-לאַטאָר.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .ווי זאָגסטו ? אַ--סי--מי--
דזשייקָאבסָאן .אַסימילאַטאָר ! אַזוי הייסט אַ מענטש ,וואָס מישט זיך אויס מיט זײַן סבֿיבֿה און פֿאַרלייקנט
זײַן ָאפּשטַאמונג .דָאס מיינט צו זָאגןַ ,אז איך ,דזשייקָאבסָאן ,ווי איך הָאב ֿפרִיער זיך ַאסימילירט מיט די
יענקיס ,וועל איצטַ ,אלס לעצטער מענטש ,זיך ַאסימילירן מיט אײַך ,קַאלטע ווַאסער–פַּארשוינען ,און ווערן
ַא ווַאסערדיקערֿ .פַארשטַאנען ? ַאלץ קָאן ַא יִיד זיך אויסלערנעןֿ .פַאר ווָאס זָאל ער זיך נישט אויסלערנען
צו זײַן אַ גײַסט ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .ווער דאַרף דיך ?
דזשייקָאבסָאן .טרויעריק איר דערמאָנט מיך אָן לוסין .זי פֿלעגט אויך אַזוי פֿרעגן.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .וועלן מער קיין מענטשן אויף דער ערד נישט בלײַבן — גיי ,ווער דער איינציקער
מענטש אויף דער ערד ! ֿפַאר ווָאס זָאלסטו עס זײַן אין ים ? מיר ווילן דיך נישט.
דזשייקָאבסָאן .איר זענט ,עקסקיוז מי ,אַן אַנטיסעמיט.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .ווי ? אַנ--טי--סע--
דזשייקָאבסָאן .אַנטיסעמיט ! דאָס איז אַזאַ רשע ,וואָס דערלאָזט נישט ,אַז ייִדן זאָלן זיך אַסימילירן.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .אויסטערלישע רייד לאָזסטו הערן .מיר ווילן די וואַסערן פֿאַר זיך .אַן ערדישער
ביסטו.
דזשייקָאבסָאן .און איר זײַט אַ וואַסער–שאָוויניסט ! זאָל איך מיך צוליב אײַער שאָוויניזם לאָזן
ַארויס-ווַארֿפן אויף דער וויסטער ,פּוסטער ,געשטָארבענער ערד ? ַאזוי מיינט איר ? נעווער מײַנד ! איך בין
פּונקט אַזאַ וואַסער–יחסן ווי איר אַלע !
ווַאסערגײַסט .ווי זאָלסטו ווערן וואַסערגײַסט ,ווען אין דײַנע אָדערן לויפֿט יענע רויטע בייזע
מענטשן–ֿפליסיקייט ?
דזשייקָאבסָאן .מענטשן–ֿפליסיקייט ? נישט ריכטיק ,סער ! אין מײַנע ָאדערן ֿפליסט ווַאסער נישט ֿפון
נעכטן ! איך דערמָאן מיך איצטַ ,אז מײַנס ַאן עלטער–זיידע הָאט ווַאסער געהַאט אין קָאפּ ! און מײַנע ַא
מומע האָט וואַסער געהאַט אין בויך ! איך וועל אײַך אויפֿווײַזן ,אַז אייגנטלעך שטאַם איך אָפּ פֿון
וואַסערגײַסטער ,יעס ! געהאַט אַפֿילו אַ וואַסער–מעטריקע .נאָר אויף דער שיף ,ווען איך האָב מיך
ראַטעווען געדאַרפֿט ,האָב איך זי פֿאַרגעסן !
קולות ֿפון גײַסטער .פֿאַלשקייט רעדט ער !
מענטש איז מענטש !

דזשייקָאבסָאן .וואַס פֿאַר אַ מענטש בין איך אײַך ? אַפֿילו אין ניו–יאָרק בין איך אויך געווען אַ מיליאָנער,
נישט קיין מענטש !
ַאלטער ווַאסערגײַסט .גײַסטער ! גָאר אין גיכן ,זָאגט ער ,ווערט ווַאסער ווידער ווַאסער און ס'בלײַבט
נישט אויסער אים קיין איינציק מענטשנקינד .אויב דאָס איז אמת — איז דאָס גוט .איז דאָס זייער גוט .מיט אַ
גרויסן בלויען ים–בעזעם וועלן מיר די ווַאסער רוימעןַ ,א הייליקע ווַאסער–שׂימחה מַאכן ,דעם טרָאן
אונדזער האַרס מיט פֿרישע פֿישאויגן אויסזעצן ,און זינגען ,ווי פֿריִער ,און זינגען — און זינגען —
ַאלע .און זינגען ווי פֿריִער — און זינגען — און זינגען —
דזשייקָאבסָאן .אונטערנעמעריש ָאלרײַט ! און איך וועל אויסַארבעטן דעם פּרָאגרַאם ֿפון די
וואַסער–פֿײַערונ-גען .מײַן ווײַב ,פֿאַרגעסט נישט ,איז געווען אָפּערן–זינגערין — האָב איך מיך צוגעקוקט,
יעס ,ווי מ'שטעלט צונויף געזַאנג–פּרָאגרַאמען .איך ַאליין קָאן ֿפָארלויֿפיק נישט זינגען — וועל — ָאבער ַא
מֿבין אויף זינגעכץ בין איך .היציק ערשטנס ,צוליב מײַן ווײַב ,צווייטנס ,ווײַל מײַנס ַאן עלטער–ֿפעטער ֿפון
דער מַאמעס צד איז געווען ַא חזן אין רײַשע !
ַאלטער ווַאסערגײַסט .דיך וועט מען אויך אויסקערן ,ברודיקער .די ערד באַדאַרף דיך.
דזשייקָאבסָאן .צעטומלט וואָס ערד ? ווען ערד ? איר ווייסט וואָס איר רעדט ? וואָס וועל איך דאָרט מאַכן ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .דאָס ווייס איך נישט.
דזשייקָאבסָאן .בלייך ַאנטיסעמיטן ! אין ווַאסער וווין איך — אין ווַאסער בלײַב איך ! און אויף דר'ערד —
וואָס טו איך איצט אויף דער ערד ? ווייטיקדיק נישט קיין גויקע ,נישט קיין ביזנעס ,נישט קיין
פּרעזי-דענט–ווַאלן ,נישט קיין צײַטונג צום ליינען ,גָארנישט ! פּויזע דאָ ,אין אײַער וואסער–קעסל ,קאָן איך
מיט מײַן איניציאַטיוו עפּעס אויפֿטון !
ַאלטער ווַאסערגײַסט .גייסט אונדז די ווַאסערן ֿפַארמענטשלעכן ?
דזשייקָאבסָאן .אויבן פֿלעגט מען טענהן דזשייקאָבסאָן פֿאַרייִדישט די קנעפּלעך–אינדוסטריע ; דאָ ציטערט
מען ,איך זָאל די ווַאסערן נישט ֿפַארמענטשלעכן ! שווײַנערײַ ! דַאכט זיך גײַסטער — און ַאזעלכע חזירים !
ַאלטער ווַאסערגײַסט .מיר דַארֿפן נישט דײַן מענטשן–קלוגשַאֿפט.
דזשייקָאבסָאן .איך וויל דען ,איר זאָלט ווערן אַזוי קלוג ווי איך ? איך וויל דאָך גאָר ווערן אַזוי נאַריש ווי
איר ! קיין נאַר טאָר איך שוין אויך נישט ווערן ? מײַן רעכט אויף אַסימילאַציע פֿאָדער איך ! פֿאַר אָט דעם
רעכט וועל איך קעמֿפן ביז צום לעצטן טרָאפּן בלוט —
ַאלטער ווַאסערגײַסט .דאָס איז דער מענטש ! דער ליגנער ! האָסט דען נישט ערשט געזאָגט ,אַז דו האָסט
קיין בלוט נישט אין דײַנע אָדערן ?
דזשייקָאבסָאן .ווי האָב איך געזאָגט ? בלוט ? נעווער מײַנד ! דאָס איז געווען אַ דרוקפֿעלער ! איך האָב
געזָאגט און איך זָאג ֿפַאר מײַן רעכט אויף ַאסימילַאציע וועל איך קעמֿפן ביז צום לעצטן טרָאפּן
א — סער ! ֿפַארקאשערט די ַארבל ,ווַארֿפט זיך אויֿפן ַאלטן
ים–ווַאסער ! איר הערט ? ביז צום לעצטן טרָאפּן וו ַ
וואַסערגײַסט .גרייט צו גיין מיט אים אויף אַ באָקס.
ֿפָארהַאנג שנעל

דריטער ַאקט
חנעוודיקע גײַסטער–יִינגלעך הַאלטן ווַאך בײַם ווַאסערהַארס טרָאן .אין ַא ֿפרישגעצווָאגן העמד זיצט דער ווַאסערהַאר ,די הענט
געהויבן צו אַ שטום געבעט .דאָס וואַסערפֿאָלק קניט .ווען דער האַר ענדיקט — שטייט דאָס וואַסערפֿאָלק אויף און זינגט אַ רוישיק
דאַנקגעזאַנג.
דזשייקָאבסָאן — אין הינטערגרונט — שלָאֿפט ,די ֿפיס אויסגעצויגן ,דעם קָאפּ אויף ַא קליין קָארַאלן–קישעלע .ער שנָארכט הויך.
א גײַסט .קומט צו גיין פֿון אָקעאַן ,בייגט זיך פֿאַרן וואַסערהאַר דרײַ מאָל ,דער וואַסערהאַר גיט אַ סיגנאַל .ס'ווערט שטיל .דער
ַ
גײַסט שלעפּט פֿון וואַסערהעמד אַפֿיר אַ גרויסע בליצנדיקע פּערלשנור.

ווַאסערהַאר .וואָס טראָגן דײַנע הענט ?
גײַסט .דיר אַ מתּנה ,גרויסער האַר ,אַ פּערלשנור.
ווַאסערהַאר .עס הָאבן מײַנע אויגן נישט איין וווּנדער ָאנגעקוקט .נישט איין פּרַאכטפּערל ,אין ים–גרונט
געבוירן ,נישט איין שטיק ליכטיקייט ,ווָאס ֿפַארבלענדט די ֿפינצטערסטע ווַאסער–טיֿפקייטןַ .אזוינס הָאב
איך ביז איצט נישט אָנגעזען .עס בליצט נישט קיין שום בליץ ווי אָט די פּערלשנור.
גײַסט .געֿפונען אין געהיימסטן ים–גרָאז–ווינקל .ס'הָאט מיר ווי טרערן ַא לײַכט געטון .בין איך נענטער צו
— ֿפַארלָאשן געווָארן .זיי הָאבן שפַּאס געטריבן ,די פּערלָ ,אפּנַארן געווָאלט .נָאך נענטער צו — זיי האָבן
אויפֿגעשמייכלט ! כ'האָב אין האַנט זיי גענומען — ווי יונגע לבֿנות האָבן זיי אויפֿגעשײַנט און מיך מיט ליכט
באַשפּריצט .אויף אַ שנור האָב איך זיי אָנגעצויגן ,גאָטס נאָמען געלויבט — און מיט דעם געשאַנק קום איך
צו מײַן האַר .טרָאגט צו מיט ַאכפּערונג דָאס געשַאנק .ווַאסערהַאר נעמט עס אין הַאנט ,שפּילט דערמיט און ֿפרייט זיך.
גײַסטער ,פֿון גרויס נחת ,לאַכן ווי קינדער.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .גליקלעך ַאלע ים–קַאמערן קען איך ,בין ַאן ַאלטער גײַסט ,נָאר ַא פּערלשנור ַאזַא —
נישט געזען .געשטילט האָט זיך ס'גיהנום אויף דער ערד ,נישטאָ קיין רושטערער מער ,טויט אַלע
געזַאנג–שטערער ,מענטשנשיֿפן גייען נישט מער דורך די ווַאסערן ,און צום צייכן ֿפון ֿפרידן איז אונדז די
פּערלשנור בַאשערט — ווי פּערל זָאלן לײַכטן די העמדער אויף אונדז ,אין ליכטיקייט לָאמיר אומגיין !
ַאלע .אין ליכטיקייט לאָמיר אומגיין ! שטילֿ ,פײַערלעך געזַאנג.
קולות .ער איינער לָאזט נישט זינגען .דזשייקָאבסָאן שנָארכט ַאזוי הויךַ ,אז דָאס געזַאנג ווערט איבערגעריסן.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .האַר ,מיר מוזן אים אַרויסוואַרפֿן.
קולותֿ .פַארטרײַבן !
ווַאסערהַאר .באַקלערט ס'איז דער לעצטער מענטש .וועט איר אַרויסטרײַבן דעם לעצטן ?
קולותַ .אהין זָאל ער גייןֿ ,פון ווַאנען ער קומט.

ַאלטער ווַאסערגײַסט .נישט ליכטיק איז ער .און נישט רוִיק .ער הָאט אויך ליב צו שלָאֿפן און הויך צו
שנָארכן .ער שטערט .דזשייקָאבסָאן שנָארכט נָאך העכער.
סנסיני דער מלאַך .ווײַזט זיך איבער די וואַסערן .פֿליט אַרונטער ,בלײַבט שטיין קעגנאיבער דעם וואַסערהאַרס טראָן,
שאָרכט מיט צוויי לאַנגע פֿליגלען .איבערראַשונג.

ווַאסערהַאר .ווער ביסטו און וואָס איז דײַן ווילן ?
סנסיני .גיט שלום דעם ווַאסערהַאר מיטן רעכטן ֿפליגל איך בין דער מלאך סנסיני .בײַ דיר אין די וואַסערן וווינט
דער לעצטער מענטש.
ווַאסערהַאר .ער וווינט.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .מיט ֿפַארַאכטונג ָאט דָארט שנָארכט ער .וואַסערגײַסטער לאַכן.
סנסיני .נישט לַאכט ,איר גײַסטערֿ ,פון דעם לעצטן מענטש .ער ווערט צום ערשטן .איך בין געשיקט ,אים
ֿפון די ווַאסערן ַאֿפערצונעמען און מַאכן אים צום נײַעם ָאדם.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .דערפֿרייט דאָס איז גוט .דאָס איז זייער גוט .מיר וועלן דיר אַרויסהעלפֿן .מיר דאַרפֿן
דאָ דעם מענטש נישט האָבן .האָט אונדז די וואַסערן פֿאַרמענטשט ,אונדזער זינגען פֿאַרשנאָרכט —
קולות .מלאך ,נעם אים צו ! נעם אים צו ,סנסיני !
סנסיני .מיר איז בַאֿפוילן ,דעם לעצטן מענטש אויֿפצוזוכן און אים צו בַאזעצן אין ַא נײַעם גן–עדןֿ ,פַאר אים
געשַאֿפןֿ .פון אים זָאל ַא נײַע מענטשנוועלט זיך ָאנהייבן ,ווָארן איר ווייסט דָאך די ֿפרִיערדיקע איז אין
גאַנצן אונטערגעגאַנגען.
ווַאסערהַארַ .אז גָאט הייסט — גיב איך אים ַארויס .איינס מוז איך דיר זָאגן קיין ֿפײַנד ,ווי זיי ַאלע ,בין
איך אים נישט .גרויס רחמנות האָט מײַן האַרץ אויף אים .איך האָב פֿון טויט אים געראַטעוועט און איך
געדענק ,ווי שרעקלעך ער הָאט אויסגעזען אויף דער שיף ,ווען כ'הָאב ס'ערשטע מָאל אים דערזען.
סנסיני .אַז דו האָסט אים געראַטעוועט — דאָס ווייס איך .און ווויל האָסטו געטון .וואָלט אויך דער דאָזיקער
אומגעקומען — וואָלט שלעכט געווען .ער איז דער מוסטער און מיר מוזן אים האָבן.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .לויפֿט צו צו דזשייקאָבסאָנען ,גיט אויף אים אַ שפּריץ מיט וואַסער ,שרײַט אים אין אויער מענטש,
שטיי אויף ! געגאַנגען ! זיי מוזן דיך האָבן ! גאָט האָט געשיקט נאָך דיר !
גײַסטער .לאַכן.
דזשייקָאבסָאן .וועקט זיך.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .גָאט הָאט געשיקט נָאך דיר !
דזשייקָאבסָאן .ווישט די אויגן גאָט ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .זעסט נישט ? אַ מלאך ! טײַטלט אויף סנסינין.
סנסיני .ביסטו דער לעצטער מענטש ?
דזשייקָאבסָאן .איבעררַאשט וואָס הייסט עפּעס — דער לעצטער מענטש ? לאָמיר זאָגן ,אַז אַ מאָל בין איך
געווען ,ווי רוֿפט מען דָאסַ ,א מענטש .נוָ ,אבער איצט — וועל ,איצט — בין איך ַא ווַאסערגײַסט —

סנסיני .ביסט נישטַ .א העכערער גורל איז דיר בַאשערט .דער לעצטער מענטש זָאל צום ערשטן ווערן .מיר
איז באַפֿוילן דיך אַרויסצוציִען פֿון די אָפּגרונטן און דיך צו באַזעצן אויף דר'ערד אין אַ נײַעם גן–עדן .פֿון
דיר זאָל אַ נײַע מענטשנוועלט אַרויס.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .מערן זָאלסטו ֿפלייש ,מערן זָאלסטו מיסט.
דזשייקָאבסָאן .מוחל.
סנסיני .איך בין געשיקט .איך רוף .אַ מענטשנוועלט ווערט איבער אַ נײַס געשאַפֿן —
דזשייקָאבסָאןָ .אלרײַט .געזונטערהייט.
ס נ ס י נ י  .אָן דיר — נישט צום אָנהייבן.
דזשייקָאבסָאן .דומהייטן ! אָן דזשייקאָבסאָנען קאָן זיך גאָט קיין עצה נישט געבן ?
סנסיני .דו ביסט — דער מוסטער.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .צעלאַכט זיך בייז און שפּאָטיש דער מוסטער !
דזשייקָאבסָאן .איך ? קאָן גאָט אָן אַ מוסטער נישט שאַפֿן קיין מענטש ? האָט ער די מלאָכה פֿאַרגעסן ?
סנסיני .צעמישט איך וועל דיר אַן אַנדערש מאָל זאָגן… שטרענג נישט פֿאַר דיר ,מענטשנזון ,העכערע
געהיי-מענישן .גייסטו מיט מיר ?
דזשייקָאבסָאן .טרוקן איך זע נישט אײַן ,פֿאַר וואָס איך זאָל דאָס טון .איבעריקנס ,איר האָט זיך אַפֿילו
נישט פֿאָרגעשטעלט פֿאַר מיר .וווּ איז העפֿלעכקייט ?
סנסיני .פּאַטעטיש איך בין סנסיני דער מלאך.
דזשייקָאבסָאן .העפֿלעך מיסטער סנסיני ? אַ נאָמען אַן אינטערעסאַנטער ,כאָטש אַ ביסל אַ קאָמישער .און
איך ,מיסטער ,הייס — וואָס איר ,אַלס מלאך ,מוזט אַוודאי וויסן — דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן.
ס נ ס י נ י  .אַנדערש הייסטו פֿון איצט אָן .דו הייסט אָדם.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .ענדער דעם נָאמען און — דָאס ָארט !
דזשייקָאבסָאן .אויפֿגערעגט קיין וועקסלען האָב איך נישט געפֿעלשט .איך דאַרף זיך פֿאַר קיינעם נישט
אויסבאַהאַלטן .אַלע ווייסן ,אַז מײַן נאָמען איז דזשייקאָבסאָן.
סנסיני .וואָס געווען איז ווי נישט געווען .פֿון הײַנט אָן און ווײַטער ביסטו נישט דער זעלבער.
דזשייקָאבסָאן .מען ווערט נישט אויף ַא מָאל ַאנדערש .פּויזע איך קאָן מיר פֿאָרשטעלן ,וואָס פֿאַר אַ וועלט
דאָס וועט זײַן ,אויב איך דאַרף איר געבן דעם אָנהייב !
סנסיני .אָדם ,וואַרף אָפּ דײַן אומגלויבן אין זיך ! גלייב — און דו ווערסט דער פֿאָטער פֿון דורות !
דזשייקָאבסָאן .איך זאָל גלייבן ? פּויזע איך וואָלט געגלייבט — אָבער ווען ? ווען איך ווייס ,אַז די ביזנעס,
וואָס איר לייגט מיר פֿאָר ,וועלן נישט זײַן קיין דורכפֿאַל .איר פֿאַרשטייט ? וועדליק ווי ביז איצט איז
קלאָר ,אַז גיין פֿאַרלייגן אויף ס'נײַ אַ מענטשן–פֿאַבריק איז אַ גאַנץ שלעכטער און זייער נישט פּראַקטישער
אײַנֿפַאל .ס'וועט נישט זײַן קיין סוקסעס .מיר זעען דָאך ,מיט ווָאס די ֿפרִיערדיקע פּרָא-דוקציע הָאט זיך
אויסגעלאָזט.

סנסיני .וואָס האָסטו ,מענטשנזון ,צו רעדן דאָרט ,וווּ ס'איז דאָס הויכע באַפֿעל געפֿאַלן ? ביסט דער
לעצטער ,ווערסט דער ערשטער און ערד וועט ווידער ווערן ערד !
דזשייקָאבסָאן .נעווער מײַנדַ .אזוי מַאכט מען נישט קיין ביזנעס .ביזנעס בַאקלערט מען ֿפרִיער .איך
וווּנדער מיך אויף אײַך .פּויזע דאַן — ענערגיש מיינט נישט ,מיסטער גאָט–אָנגעשטעלטער ,אַז איך אַליין האָב
דאָ גאָרנישט צו זאָגן.
סנסיני .וואָס האָסטו צו זאָגן דען ?
דזשייקָאבסָאן .איר קאָנט מיך נישט .איך בין אײַך נישט אָדם–הראשון .יענער האָט גאָט געדאַנקט ,וואָס
מ'הָאט אים געטון די טוֿבה און אויף דער וועלט געברַאכט — איך ָאבער בין אין דער פּריווילעגיר-טער
לאַגע ,וואָס מ'דאַרף מיך נישט ערשט באַשאַפֿן .אָ ,איך בין שוין אַ באַשאַפֿענער זינט פֿופֿציק יאָר ! פֿאַר מיר
מעגט איר דרך–ארץ הָאבן .איר רעדט צו ַא געוועזענעם מיליָאנערַ ,א קעניג ֿפון הויזנקנעפַּ ,א מענטש ,ווָאס
האָט אָנגעהויבן אַלס שאַפּ–אַרבעטער ,איז געוואָרן אַ גרויסע פֿירמע ,האָט זיך אַראָפּגעלאָזט אויפֿן ים און
וויל איצט מאַכן קאַריערע אַלס געבוירענער הונדערט–פּראָצענ-טיקער וואַסערגײַסט.
סנסיניֿ .פַארטרײַב די רייד ! ווָאס זענען ווערטער ? קום מיט מיר אין לַאנד ֿפון ליכט ! אין געטלעכן גָארטן
וועל איך דיך פֿירן ,אין לויטערן זילבער הילן דײַן לײַב —
דזשייקָאבסָאן .מיסטער גאָט–באַאַמטער ,מיר קענען זיך שוין אויף דער פּאָעטרי .מלאָכים זענען פּאָעטיש
געזָאנען ,יעס .פּויזע אויב פֿאַר אַ וואַסערגייסט ווילט איר מיך ,ווי איך זע ,נישט אָנערקענען ,אויב איר
האַלט ,ווי זיי אַלע ווײַזט אויף די גײַסטער ַאז איך בין ַא מענטש ,מוזט איר וויסןַ ,אז ַאלס מענטש בין איך
ֿפרִיער ֿפַאר ַאלץ ַא ביזנעסמַאןַ .אלס ביזנעסמַאן ווייס איך איינס ביזנעס בעֿפָאר פּלעזשור .איר קָאנט
ענגליש ? איר ווייסט ,ווָאס דָאס הייסט ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .שפּאָטפֿול מענטשן–חכמה !
דזשייקָאבסָאןַ .אלזָא ,מיסטער ,אויב איר זענט נישט קיין שווינדלער און אויב גָאט וויל ווירקלעך אויף
ס'נײַ ֿפַארלייגן ַא ביזנעס — וועל איך מיך נישט לָאזן ַארײַננַארן.
סנסיני .קלערער !
דזשייקָאבסָאן .וואָס פֿאַרשטייט איר דאָ נישט ? אויב ער שיקט אײַך — ,דאַרף ער צו מיר אָנקומען ,נישט ?
און אויב אָנקומען — פֿאַרשטייען דאָך קינדער אין וויג ,אַז דזשייקאָבסאָן דאַרף באַטראַכט ווערן ווי אַ
שותּף .אויב דזשייקאָבסאָן דאַרף זײַן אַ שותּף — וויל דזשייקאָבסאָן דיקטירן באַדינגונ-גען.
סנסיני .וואָס קאָן אַ מענטשנקינד באַגערן מער ,ווי גן–עדן–ליכט ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .די חוצפּה פֿון דעם מענטש איז טיפֿער ווי אונדזער אָפּגרונט !
גײַסטער .בייז אין גן–עדן אַרײַן ,אין גן–עדן !
ווַאסערהַאר .טרײַבט אים נישט ,קינדער — ס'איז דָאך אויף אים ַא רחמנות.
דזשייקָאבסָאן .צום מלאך קעגן דעם ,ווָאס איר זָאגט גן–עדן .די מענטשנוועלט ,ווָאס איז ערשט
אונטערגע-גאַנגען ,האָט זיך דען אַנדערש אָנגעהויבן ? אויך מיט אַן אָדם און מיט אַ געטלעכן פּאַרק ! און
וואָס האָט זיך אויסגעלאָזט ? מען מוז אויסמײַדן די פֿריִערדיקע פֿעלערן .נאָר נישט געאײַלט ,מיסטער .מען
מוז אויסאַרבעטן סאָלידע געשעפֿטס–באַדינגונגען.

סנסיני .צו די גײַסטער די נײַע וועלט–באַשאַפֿונג — ווי שווער זי קומט אָן !
דזשייקָאבסָאן .עקסקיוז מי .אויב איר ווילט — וועל איך ַאוועק ָאן ַא זײַט ,ערגעץ אין הינטערגרונט ,און
באַקלערן די לאַגע .זאָל דאָס אײַך נישט וווּנדערן .אַן אַלטע געוווינהייט בײַ מיר .אין ערנסטע מאָ-מענטן,
ֿפַאר ַא שטרײַק ,צום בײַשפּילֿ ,פלעג איך מיך ֿפַארשליסן אין ָאֿפיס ,נישט ַארײַנלָאזן קיינעם ,לויֿפן
הין–און–צוריק און אָננעמען באַשלוסןָ .אפּ.
ווַאסערהַאר .וווּנדערלעך ! ווי פֿרייט זיך מײַן האַרץ ,וואָס איך האָב געראַטעוועט דעם דאָזיקן ! נישט
געוווּסט הָאב איךַ ,אז דערמיט איז ַא וועלט גערַאטעוועטַ ,אז ֿפון זײַנע לענדן וועלן געשלעכטער
ַארויסשפּרָאצן —
סנסיני .איידעלער וואַסערהאַר ,ווער באַדאַנקט !
גײַסטער .פֿיר אים אַוועק !
סנסיני .זיֿפצט ָאפּ לײַכטער ַא שטיין צו קויקלען בַארג ַארויף.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .מלאך ליכטיקער און דו ,אונדזער הַאר ! איך הָאב ַא ווָארט צו אײַך.
ווַאסערהַאר .רייד ,דען עס הערט דיך דײַן האַר.
ס נ ס י נ י  .איך פֿאַרנעם.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .נישט ַאזוי לײַכט לָאזט ַאזַא איינער זיך ַאוועקֿפירן .אײַנגעשפַּארט איז ער און קלוג.
נישט דו ,מלאך ליכטיקער ,און נישט מיר ,וואַסערגײַסטער ,וועלן אים בײַקומען .ווילסטו ,מלאך ,ער זאָל
האָרכן דעם באַפֿעל — מוזסטו אַנדערש טון .אַן אַלטער גײַסט בין איך און מײַן ראָט איז דער בעסטער .זעסט
דאָרט די מענטשנפֿרוי ? טײַטלט פֿון דער ווײַטנס אויף לוסין ,וואָס ליגט אויסגע-צויגן ,מיטן פּנים אַרויף,
צווישן ווילדע תּהּום–גראָזן.
סנסיני .איך זע.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .זי איז טויט .ווער זי איז ווייסטו ? דעם מענטשנס פֿרוי .און געהערט האָב איך ,אַז די
נאַרישע מענטשנווײַבער האָבן שרעקלעך ליב געהאַט צירונגזאַכן און אַז מער ווי אַלץ פֿלעגט זיי
ֿפַארכּישוֿפן דער גלַאנץ ֿפון איידלשטיינער —
סנסיני .דאָס איז וואָר.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .און באַקאַנט איז צו מיר ,אַז זייער שלעכט זענען געווען די מענטשנווײַבער און אַז
געציטערט הָאבן ֿפַאר זיי די מענטשנמענער .און ֿפלעגט מען וועלן ,דער מַאן זָאל טון עפּעס ,און דער מַאן
האָט נישט געוואָלט — אַזוי פֿלעגט מען אָנרעדן די פֿרוי און די פֿרוי האָט דעם מאַן געצוווּנגען צו וועלן
דאָס ,וואָס ער וויל נישט.
סנסיני .דאָס איז וואָר.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .צום וואַסערהאַר געווענדט און אַ פּערלשנור האָסטו ,האַר ,אַ בליצנדיקע פּערלשנור —
ווַאסערהַארֿ .פַארפּלָאנטערטע ווערטער .ווָאס ווילסטו זָאגן ?
ַאלטער ווַאסערגײַסטֿ .פײַערלעך איך זאָג זאָל גענומען ווערן די בליצנדיקע פּערלשנור און זאָל זי
צוגע-לייגט ווערן דער טויטער פֿרוי צו דער נאָז און זאָל —

ווַאסערהַאר .רײַסט איבער ווי קומט אַ פּערלשנור צו דער נאָז פֿון אַ טויט מענטשנווײַב ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .וועט די טויטע אַזעלכע וווּנדערפּערל דערשמעקן — וועט זי אויפֿשפּרינגען ! און
וועט זי לעבעדיק ווערן — אָ ,וועט זי שוין דעם מאַן אירן אין וואַסער נישט לאָזן זיצן !
סנסיני .שטרַאלט אויף ווי ווויל דו האָסט דאָס געדאַכט !
ווַאסערהַאר .לאַכט נישט געוווּסט ,אַז איך פֿאַרמאָג אַזאַ געשײַטן דינער.
גײַסטערֿ .פריילעך די מענטשנווײַבער — האַ — האַ — די נאַרישע מענטשנווײַבער — לאַכן .הײַטערקייט.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .גיכער — איידער ער קומט צוריק ! הַאר ,קָאן איך בעטן די פּערלשנור ?
אר .דו באַקומסט .גײַסטער לאָזן זיך צו דער טויטער לוסי ,רינגלען זי אַרום מיט ליד און געלעכטער .אַלטער
ווַאסערה ַ
וואַסערגײַסט הייבט די פּערלשנור ,שפּיגלט זיך אין איר ,קניט דערנאָך פֿאַרן קערפּער און טראָגט עס לוסין פֿאָרזיכטיק צו צו דער
נאָז .די טויטע ליגט אָן אַ ריר ,מאַכט פּלוצלינג אַ באַוועגונג מיט דער האַנט צו כאַפּן די פּערל .זי קערט זיך איבער אויף דער
צווייטער זײַט ,לאָזט אַרויס אַ זיפֿץ ,איבער איר פּנים לויפֿט דורך אַ האַלבער שמייכל — שוין אַ לעבעדיקער ,אַ מינוט — און זי
עפֿנט די ליפּן און מורמעלט פּערל… פּערל… דערנאָך נעמען איר ציטערן די ברעמען ,זי גיט אַ הויכן צי מיט די נאָזלעכער ,אַ
געשריי און אַ שפּרונג אויף .געלעכטער.

לוסי .גאַפֿט אַרום זיך ,צו ערשט נישט זעענדיק קיינעם פּערל… געווען וווּנדערלעכע פּערל… ליכטיקע פּערל…
גײַסטער טרעטן אָפּ פֿון איר .לאַכן.
סנסיניַ .אלטער ווַאסערגײַסט ,איך דַאנק דיר.
ווַאסערהַאר .שאָקלט גוטמוטיק מיטן קאָפּ צירונג דערשמעקט — זיך פֿון טויטנשלאָף געוועקט.
אסערגײַסט .צו לוסין די פּערל ? אָט זענען זיי ! ווײַזט איר די פּערלשנור פֿון דער ווײַטנס.
ַאלטער וו ַ

לוסי .דערזעט ,ציטערט אויף ,שפּרייט די הענט גיב ! גיב !
ַאלטער ווַאסערגײַסט .אָן געשריי ! זיי זענען נישט דײַנע.
לוסי .צעוויינט זיך קיין מאָל נישט געזען אַזעלכע… גיט זיי מיר ! עס ציט זיך מײַן האַלדז צו זיי ! זעט… איך
בעט אײַך… הערלעכע ,הערלעכע פּערל…
גײַסטער .רינגלען זי ארום נאַריש מענטשנווײַב ,מענטשנווײַב…
לוסי .לונאַטיש הערלעכע פּערל ,הערלעכע…
ַאלטער ווַאסערגײַסט .ווילסט זיי ,מענטשנפֿרוי ? טאָ זאָג נאָך די ווערטער פֿון דער שבֿועה איך שווער —
לוסי .האַלב וויינענדיק איך שווער —
ַאלטער ווַאסערגײַסט .צו טון —
לוסי .צו טון —
ַאלטער ווַאסערגײַסט .אַלץ ,וואָס ווערט —
לוסי .וואָס ווערט —
ַאלטער ווַאסערגײַסט .פֿון מיר פֿאַרלאַנגט —

לוסיֿ .פון — מיר — ֿפַארלַאנגט.
סנסיניֿ .פײַערלעך מענטשנֿפרוי ,ווי הייסטו ?
לוסי .לוסי דזשייקאָבסאָן ,די אָפּערן–זינגערין.
ס נ ס י נ י  .אַנדערש הייסטו פֿון איצט אָן .דײַן נאָמען איז חווה.
לוסי .וווּ געפֿין איך מיך ?
ווַאסערהַאר .האָב קיין פֿאָרכט נישט .דיר וועט קיין בייז נישט געשען .ביסט אין מלכות פֿונעם וואַסערהאַר,
אויפֿן תּהום פֿון אוקינוס.
לוסי .איר זענט גײַסטער ?
ווַאסערהַאר .יאָ .און דער דאָ איז אַ גאָט געשיקטער מלאך .ווײַזט אויף סנסינין.
לוסי .צו סנסיני וווּ האָט איר זיך געלאָזט אויפֿנייען אַזאַ פּאָר פֿליגל ? האָט דער שנײַדער טײַער גענומען?
געלעכטער.
לוסי .איר זענט מאַנסלײַט ?
ווַאסערהַאר .מיר זענען אויסער געשלעכט.
לוסי .סאַראַ שאָד ! דערמאָנט זיך גאָט ! וווּ איז מײַן פּילאָט ? וווּ איז האַררי ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .ווײַזט אויף אַ צעפֿוילטן ,האַלב–אַראָפּגעשווענקטן גוף ָאט דָארט ליגט ער .ביידע זענט איר
דערטרונקען געווָארן.
לוסי .לויפֿט צו ,וואַרפֿט זיך אויפֿן גוף האַררי ,האַררי ,שטיי אויף ! איך בין לעבעדיק געוואָרן ,האַררי ! האַררי
רירט זיך נישט ליבע גײַסטער ! מלאך טײַערער ! מיך האָט איר לעבעדיק געמאַכט — מאַכט אים אויך

לעבעדיק !
ַאלטער ווַאסערגײַסט .ווירדיק דאָס קאָן מען נישט .ס'וועט שטערן דעם פּלאַן.
לוסי .וועלכן ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .נישט ֿפרעג ! ווָאס מען הייסט — טו .הָאסט ערשט געשוווירן — נישט ?
לוסי .געשוווירן — — —
ַאלטער ווַאסערגײַסט .און די פּערל ?
לוסי .ווי אין חלום ַאך ,הערלעכע פּערל… הערלעכע…
ַאלטער ווַאסערגײַסט .איך פֿאַרשטיי דיך ,ווײַבערבלוט .ווילסט די פּערל ,אָבער נאָך עפּעס ווילסטו — אַ
מאַן .וועסט אויך דאָס באַקומען .געהיימנישפֿול עס לעבט דָא אין די ווַאסערן ַא מַאן איינער — בַאלד קומט ער
—
לוסי .אויפֿגעלעבט ַא מַאן ? בַאלד קומט ער ? ַא שלַאנקער אֿפשר ? ַא ברונעט ? קורצע פּויזע ווי ליב איך האָב
שלאַנקע ברונעטן —
אסערגײַסט .שאַלקהאַפֿטיק וועסט אַליין באַלד זען ,מענטשן–טײַוולטע .און איצט — טײַטלט אויף
ַאלטער וו ַ

סנסינין ֿפַארנעם די רייד ֿפון גָאטס מלאך סנסיני —
סנסיניֿ .פײַערלעך חווה !
לוסי .איך הער —
סנסיני .ווי ווויל ,וואָס דו ביסט לעבעדיק געוואָרן ,אָ פֿרוי ! די מענטשנוועלט די גאַנצע איז
אונטערגע-גאַנגען .ליידיק שטייט די ערד .איין מענטש דעם צווייטן האָט אַויסגעקוילעט ביז צו לעצט —
לוסי .שוידערט אויף ביז צו לעצט ? דערמאָנט זיך יאָ ,אָבער דער שלאַנקער ברונעט —
סנסיני .דער נײַער אָדם ? באַלד קומט ער.
לוסיָ .אבער דָאס איז שרעקלעך ,ווָאס בלויז איינער .ווָאס איז דָאס ֿפַאר ַא וועלט ,ווָאס ֿפַארמָאגט נָאר איין
מאַן ?
סנסיני .און אַ באַפֿעל איז געווען צו מיר מלאך סנסיני ! נידער צום לעצטן מענטש און פֿיר אים פֿון די
וואַסערן אַרויס און מאַך אים צום נײַעם אָדם און באַזעץ אים אין נײַעם גן–עדן און איבער אַ נײַס זאָלן
מענטשלעכע דורות קומען ַארבן די חרוֿבע ערד ! בין איך געקומעןָ .אבער דער מענטש הָאט זיך
אײַנגעשפַּארט .בַאֿפעל איך חווה ,דו מוזסט הייסן ָאדמען ,ער זָאל אין גן–עדן גיין.
לוסי .מוז איך ?
סנסיני .געשוווירן הָאסטו.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .וועסט די פּערל נישט באַקומען.
לוסי .וועט כאָטש אַ שלאַנג זײַן אין גן–עדן ?
סנסיני .געוויס !
לוסי .וועט דאָרט שיין זײַן ?
סנסיני .געוויס !
לוסי .און אַ שיינער איז דער נחש ?
סנסיני .געוויס.
לוסי .גיי איך — דאָס מוז אַ מין אָפּערע זײַן ,ניין ? ס'וועלן זײַן שיינע דעקאָראַציעס ,ניין ? און איך וועל
האָבן אַן אויפֿטריט ,ווי ? פּרוּווט זינגען ֿפוי ,די גַאנצע קָאלָארַאטור גייט דָא ֿפַארלוירן ! ווַאסערן ,ווַאסערן —
און קיין שום רעזאָנאַנס.
ַאלטער ווַאסערגײַסט .נישט ֿפַאר מענטשנליד זענען די ווַאסערן ,נָאר ֿפַאר גײַסטערליד.
סנסיני .אין גן–עדן וועסטו זינגען.
לוסי .יאָ ,אָבער ווער וועט אַפּלאָדירן ?
אן .קומט צוריק פֿון שפּאַציר .טרעט פּאַמעלעך ,שטאַרק פֿאַרמוחט ,די אויגן אַראָפּגעלאָזט ,בלײַבט שטיין מיטן
דזשייקָאבס ָ
רוקן צו לוסין .רעדט ,נישט קוקנדיק אויף קיינעם ,מיט אַ האַרטן ,געשעפֿטלעכן טאָן מיסטער סנסיני ,גיט איבער אײַער

שעף דעם רעזולטַאט ֿפון מײַנע בַאטרַאכטונגען.

סנסיני .זיֿפצט ָאדם דוָ ,אדם…
דזשייקָאבסָאן .איך צווייפֿל איצט נאָך מער ווי פֿריִער ,צי די אונטערנעמונג וועט זײַן אַ דערפֿאָלג .נאָר
אויב אײַער שעף איז ווירקלעך גאָט און אויב ער וויל דורכאויס דאָס געשעפֿט און אויב ער איז
ֿפַאראינטערעסירט אין סוקסעס און פּרָאספּעריטי — מוז ער ָאננעמען די בַאדינגונגען ,ווָאס איך ,שותּף צו די
ביזנעס ,דיקטיר
וואָס אָנבאַלאַנגט דער פֿראַגע פֿון אַרבעט און קאַפּיטאַל .אַלס מענטש מיט דערפֿאַרונג אויף דעם געביט
ֿפָאדער איך ,אין דער קומענדיקער וועלט זָאל די דָאזיקע ֿפרַאגע איבער הויפּט נישט עקזיס-טירן .אויב זי
וועט יאָ עקזיסטירן — וועט דאָס געשעפֿט נישט עקזיסטירן.
וואָס אָנבאַלאַנגט פּאָליטיק .איך פֿאָדער ,אין דער קומענדיקער וועלט זאָלן נישט פֿאָרקומען קיין
ַאנטווָאֿפענונגס–קָאנֿפערענצן ,דען דָאס ֿפירט צו מלחמות .איך ֿפָאדער ,עס זָאלן ָאפּגעשַאֿפט ווערן די
פּאַרלאַמענטן ,דען זיי פֿירן צו דיקטאַטור.
וואָס אָנבאַלאַנגט דער אַזוי גערופֿענער פֿרויען–פֿראַגע .נאָך מײַן לאַנגיאָריקער דערפֿאַרונג אויף דעם
דאָזיקן געביט אַלס מאַנסביל און געזעצלעכער מאַן פֿאָדער איך ,אין דער קומענדיקער וועלט זאָלן די
ֿפרויען אומבַאדינגט זײַן ַאנדערע ,ווי מײַן געוועזענע ֿפרוי לוסי ,וועלכע איך הָאב ,ווָאס ַאן אמת ,ליב
געהַאטָ ,אבער זי הָאט מיר צו ֿפיל געלט געקָאסט — און —
לוסי .שפּרינגט אויף וואָס ? זײַן געוועזענע פֿרוי לוסי ? איז עס נישט אַ מאָל מײַן מאַן מיסטער
דזשייקאָב-סאָן ?
דזשייקָאבסָאן .דערהערט איר קול ,דרייט זיך אויס צו איר לוסי !
לוסי .וויי איז מיר ! דזשייקאָב !
דזשייקָאבסָאן .ווי קומסטו אַהער ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .מענטש ,מיר הָאבן זי לעבעדיק געמַאכט .איר צוגעטרָאגן צום נעזל ָאט דָאס —
זעסט ? איז זי אויֿפגעשפּרונגען .ווײַזט דעם פּערלשנור.
דזשייקָאבסָאן .שוידערלעך ! מערדערײַ ! ווי קומט צו אַזאַ אַלטן וואַסער–גרינהאָרן אַזאַ מענטשלעך
שמד–שטיק ?
לוסי .דזשייקאָב ,שוין לאַנג ווי דו ווייקסט זיך דאָ ?
דזשייקָאבסָאןֿ .פינצטער ֿפון זינט יענער נַאכט אויף דער שיף —
לוסיַ .אך ,איך דערמָאן זיך — ביסט דָאך אין ווַאסער ֿפַארשוווּנדן —
דזשייקָאבסָאן .קרימט איבער ֿפַארשוווּנדן ! ֿפַארשוווּנדן ! מ'קָאן דען ֿפון דיר ֿפַארשווינדן ? צו די גײַסטער.
נאָך וואָס האָט איר זי לעבעדיק געמאַכט ? גײַסטער לאַכן שאָדנפֿריידיק.
סנסיני .זי זאָל דיך אין גן–עדן פֿירן.
דזשייקָאבסָאן .מיט ֿפַארַאכטונג זי ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .צו לוסין און דער נחש דאָרט וועט זײַן אַ שיינער זייער ,און די פּערל וועסטו אויפֿן
האַלדז טראָגן ,חווה ,און זינגען וועסטו אויף דײַן מענטשן–קול —
לוסי .קאָקעטיש דזשייקאָב ,וואָס אַרט דיך ? ס'איז דאָך אומגעהײַער אינטערעסאַנט.

דזשייקָאבסָאן .שטרענג וווּ ?
לוסי .ווייך נו ,אין גן–עדן.
דזשייקָאבסָאןֿ .פון ווַאנען ווייסטו ?
לוסי .דער נחש… די פּערל… די קָאלָארַאטור…
דזשייקָאבסָאן .וואָס פּלאָפּלסטו ?
לוסי .טו עס מיר צוליב ! לוסי קאָן איצט מאַכן קאַריערע !
דזשייקָאבסָאן .שפּרינגט אויף קאַריערע ? אַפֿילו נאָכן טויט ? אַפֿילו אויפֿן דעק פֿון אַטלאַנטיק ? אַפֿילו נאָך
ַא וועלט–אונטערגַאנג ?
לוסי .וואַרפֿט זיך אים אויפֿן האַלדז דזשייקאָב ,מוזסט מיך אַ קוש טאָן ! האָסט מיך שוין לאַנג נישט געקושט !
דזשייקָאבסָאן .ווי פֿריִער קושן ? אַפֿילו נאָכן טויט ? אַפֿילו אויפֿן דעק פֿון אַטלאַנטיק ? אַפֿילו נאָך אַ
וועלט–אונטערגאַנג ?
לוסי .האַלב–וויינענדיק דזשייקאָב ,איך בעט דיך מיט גוטן .וועסט מיך האָבן אויפֿן געוויסן .צעברעך מיר נישט
די קאַריערע ,זאָג איך דיר.
דזשייקָאבסָאן .טײַטלט פֿאַרעקשנט אויף סנסינין וועל ,טאָ זאָל ער אָננעמען מײַנע געשעפֿטלעכע באַדינגונגען.
סנסיני .שטרענג מענטש ביסטו און העכערן ווילן געהָארכן מוזסטו.
דזשייקָאבסָאןַ .אלס שותּף הָאב איך רעכט צו דיקטירן ,נישט ? גיי זָאג גָאטַ ,אז ַאזַא דערֿפַארענער
גע-שעֿפטסמַאן ווי דזשייקָאבסָאן איז ער נישט ,ליידער .דזשייקָאבסָאן הָאט קיין מָאל קיין גָאטפָּאסטן נישט
ֿפַארנומען ,וועלָ ,אבער בַאנקרָאט–געשעֿפטן הָאט ער ֿפײַנט —
לוסי .זײַ נישט ,דזשייקָאב ,קיין נַארישער דזשו.
ווַאסערהַאר .גײַסטער ! מלאך סנסיני ! מיר איז ַא גרויס רחמנות אויף דעם מענטש .איר הָאט זײַן ווײַב אים
אויפֿגעלעבט ,איר טרײַבט אים קעגן זײַן ווילן פֿון מײַן מלכות אַרויס .וואָס ווילט איר פֿון דעם מענטש ?
אפֿשר לאָזט איר אים פֿאָרט אין מײַן קיניגרײַך איבער ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .קוקט קרום זאָל מיך דער האַר נישט שטראָפֿן ,אויב איך וועל זאָגן ,אַז דער האַר איז
צו ווייכהאַרציק.
סנסיני .געשַאֿפן מוז ווערן ַא וועלט ַא נײַע ! איין מענטשנוועלט ַארָאפּ — גייט ַא צווייטע אויף ! זָאל די
ערד ,ווַאסער–קיניגָ ,אן לעבן בלײַבן ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .רייצט זיך מיט לוסין ווי שיין די פּערל ! ווי הערלעך די פּערל — —
לוסיָ .אבער דו גיסט זיי דָאך מיר ,יָא ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .שטרענג היט די שבֿועה !
לוסי .ענערגיש דזשייקאָב ,ווי שעמסטו זיך נישט ? מ'לייגט אונדז פֿאָר וועלט–באַשאַפֿונג — און דו ?
נאַרישער ייִד איינער ! דזשייקאָב ,בײַ די האָר וועל איך דיך רײַסן ! שוין אין גן–עדן אַריין — דו הערסט ?

סנסיניֿ .פליט צו ,שטעלט זיך צו דזשייקָאבסָאנס רעכטער הַאנט אָדם ,אין וועג ! חווה ,אונטערן אַרעם נעם אים !
וואַסערגײַסט ,העלף חווהן פֿירן אָדמען !
לוסי .כאַפּט דזשייקאָבסאָנען אונטערן אָרעם .אַלטער וואַסערגײַסט לויפֿט צו ,שלעפּט אים אויף ס’כּוח.
דזשייקָאבסָאן .ווערט זיך איך וויל נישט ! לוסי ,איך וויל נישט !
סנסיני .מוזסט !
לוסי .שלעפּט אים זײַ קיין נַאר נישט ,זָאג איך דיר .צום וואַסערגײַסט די פּערלשנור מיטגענומען ?
ַאלטער ווַאסערגײַסט .מיטגענומען.
דזשייקָאבסָאןַ .א ֿפירמע ,געבויט אויף טערָאר ,איז קיין ֿפירמע נישט ! מ'קָאן קיינעם נישט צווינגען צו
ווערן אַן אָדם–הראשון ! איך פּראָטעסטיר !
סנסיני .שרײַ נישט ,אָדם ! דרייט זיך אויס זײַ געזעגנט ,וואַסער–קיניג ! און איר ,איידעלע גײַסטער ,זײַט
געזונט !
ווַאסערהַאר .זײַ געזונט ,מלאך ! צו דזשייקאָבסאָנען זײַ נישט בייז אויף מיר ,מענטש ! זײַ נישט בייז ! איך קאָן
נישט העלפֿן .איך בין דאָך נישט מער ווי אַ קיניג.
לוסי .האָפֿערדיק אין גן–עדן אַרײַן ! אין גן–עדן ! מען שלעפּט דזשייקאָבסאָנען אַוועק.

ֿפערטער ַאקט
גן–עדן .ביבליש–מאָדערניזירט .סטיליזאַציע .אין הינטערגרונט — ביימער איבער אַ טײַך ; אַ ביסל אָן אַ זײַט — דער בוים פֿון לעבן,
ֿפָארנט — דער בוים ֿפון וויסן.
אן .אין ַא צילינדערהוט ; קורצע טריקָא–הייזלעך ,ווי אויף ַא פּלַאזשע .שפַּאצירט ֿפון בוים צו בוים און קײַט גומי.
דזשייקָאבס ָ

לוסי .האַלבנאַקעט ,די פּערלשנור אויפֿן האַלדז ,זיצט אויף אַ צווײַג און זינגט עפּעס אַן אָפּערן–אַריע דזשייקאָב ,וויג מיך !
ֿפַאר ווָאס וויגסטו מיך נישט ,דזשייקָאב ?
דזשייקָאבסָאן .משוגענע ,דער צווײַג וועט זיך דָאך איבערברעכן.
לוסי .נו ,וועט ער.
דזשייקָאבסָאן .וועסטו דאָך פֿאַלן.
לוסי .נו ,וועל איך .וועל איך זײַן אַ געפֿאַלענע פֿרוי.
דזשייקָאבסָאןֿ .פיבערדיק אַוודאי… וואָס אַרט עס דיך ? אַ געפֿאַלענע חווה ,אַ געפֿאַלענער אָדם ,און דער
סוף — מ'וועט אונדז ביידע אַרויסיאָגן ! אַלץ ווי געווען .און דערנאָך וועלן אונדז געבוירן ווערן אַ הבֿל מיט
ַא קין ,און דערנָאך וועט קין טויטן זײַן ברודער און דערנָאך וועט קומען ַא מבול און דערנָאך וועט זיך גָאט
איבערבעטן און אַזוי וועט זיך עס ציִען ביז… ביז מענטשן וועלן זיך פֿונאַנ-דערַקינען ,און דאַן וועט מען
ווידער מאַכן אַ ווערסאַלער שלום–טראַקטאַט ,און ווידער אַ ווילסאָן ,און נאָך אַ מאָל אַ לענין ,און אָבער אַ
מאָל אַ… פּויזע און דערנאָך — ווידער וועלט–מלחמה ,כעמישע וועלט–מלחמה מיט גיפֿטגאַזן ,גיפֿטמאַסקעס,
טויטשטראַלן און דער טײַוול ווייסט וואָס .און דער סוף ? דער סוף איז דאָך אויך באַקאַנט ,לוסי .ווידער
וועלט–אונטערגאַנג און ווידער… האַ… וואָס ווידער ? ווידער אַן אָרעמער דזשייקאָבסאָן מיט אַ
נאַרישעוואַטער לוסי ,וואָס וועלן ווידער געבוירן אַ הבֿל מיט אַ קין ,און ווידער וועט קין טייטן הבֿלען ,און
ווידער אַ מבול ,און ווידער וועט זיך גאָט איבערבעטן ,און ווידער אַ מאָל… כאַפּט זיך אָן בײַם קאָפּ מײַן קָאפּ !
וועט קיין מאָל קיין סוף נישט נעמען צו די פֿוילע ביזנעס ? איז דאָס מעגלעך ? לוסי ,איך האָב מורא…
לוסי ,מיר זענען אַרײַנ-געפֿאַלן… לוסי ,וואָס טוען מיר דאָ ?
לוסיֿ .פַארריקטער דזשו ! ַא שטיקל ָאדם ,מ'שטיינס געזָאגט ,קָאן דָאס נישט זײַן ! און ַאזַא פַּארשוין ,ווָאס
קען זיך ַאֿפילו נישט צופַּאסן צו די פּרימיטיווע לעבנס–בַאדינגונגען ֿפון ַא גן–עדן ,הָאט געהַאט די חוצפּה צו
ווערן מײַן מאַן !
דזשייקָאבסָאן .אַרײַנגעפֿאַלן… אַרײַנגעפֿאַלן…
לוסי .מיט וואָס ביסטו אַרײַנגעפֿאַלן ? ס'וועט זיך איבערחזרן — נו ,וועט ! עס איז דאָ אַ ביסל פּרימיטיוו,

געוויס איז עס נישט ניו–יָארקָ ,אבער די ַאקוסטיק איז וווּנדערבַאר ,די לוֿפט — אויך ,און זָאל נָאך דער
מלאך האַלטן וואָרט און אַרײַנשיקן אים — ווי רופֿט מען אים — דער נחש — ,וואָלט שוין אין גאַנצן געווען
ָאלרײַט.
דזשייקָאבסָאן .וואָס פֿאַר אַ נחש ?
לוסי .האָסט זיך שוין דערשראָקן ? ביסט אייפֿערזיכטיק ?
דזשייקָאבסָאן .ניין… איך וווּנדער זיך נָאר ,ווי דָאס ַאלץ חזרט זיך איבער… זָאל כָאטש ֿפעלן ַא הָאר… ַאן
ָאדמל — ַא חווהלע — ַא נחשל .דערנָאך געוויס ַאן עפּעלע און דערנָאך — שפּײַט אויס.
לוסי .זע נָאר ,זע ! ַאן עפּל ! מיט ווָאס איז שלעכט צו עסן עפּל ? און דער נחש — מיט ווָאס געֿפעלט ער
דיר נישט ? האָסט מורא ,ער וועט זײַן שענער פֿון דיר ? ביסט אייפֿערזיכטיק — דעטס אָל ! פּלוצלינג
דזשייקאָב ,דזשייקאָב ,אַ לופֿטמאַשין !
ֿפון ַא קליינעם עלעגַאנטן שפַּאציר–ַאערָאפּלַאן שטײַגט ַארונטער דער נחש .שלַאנק ,סמָאקינג ,בינָאקל .אין העמד — ַא
ברילַאנטענע שפּילקעֿ ,פון הינטערן סמָאקינג — ַא קליינער ,שטַארק פַּארֿפומירטערֿ ,פײַן–צוגעשוירענער עק.

לוסיַ .אנטציקט זענט איר נישט ַא מָאל הער רודָאלף ווַאלענטינָא ?
נחש .רעדט אונטער–דער–נאָזיק ,לויפֿיק ,פּאַריזעריש–נערוועז האָב דעם כּבוד צו זײַן דער נחש .האָט איר דאָס
ֿפַאר-געניגן צו זײַן ֿפרוי חווה ?
לוסי .יעס ,יעס…
נחש .און דאָס ,אויב איך האָב קיין טעות נישט ,איז אײַער געערטער מאַן אָדם ?
דזשייקָאבסָאן .וואָס פֿאַר אַן אָדם ? מיסטער ,איך וועל אײַך זאָגן דעם גאַנצן אמת מ'האָט מיך געמאַכט
ֿפַאר ַאן ָאדם קעגן מײַן ווילן .אין דער אמתן בין איך דזשייקָאב דזשייקָאבסָאן ,עקסקעניג ֿפון די בַארימטע
הויזנקנעפּ.
נחש .דאָס גייט קיינעם נישט אָן .די פֿאַרגאַנגענהייט — קאָמפּרענע–וווּ ? קאָן אינטערעסירן נאָך די
היסטאָ-ריקער .איצט ,מסיע ,הייבט זיך עס אָן פֿון דאָס נײַ .אָט בין איך אין דער פֿאָריקער וועלט געווען
ֿפָארטענצער אין ַא פַּאריזער דַאנסינג .דָאס שטערט מיר ָאבער נישט אין דער נײַער וועלט צו זײַן דער
ביבלישער נחש.
דזשייקָאבסָאן .גיט ַא מַאך מיט דער הַאנט ,ווַארֿפט אויֿפן נחש ַא קרומען קוק און דערווײַטערט זיך ַא ֿפַארטרַאכטער.
לוסי .צום נחש איר האָט רעכט .וועמען גייט אָן ,וואָס פֿריִער איז געווען ?
נחש .און וועמען קאָן אָנגיין ,וואָס שפּעטער וועט זײַן ?
לוסי .דערווײַל לעבן מיר אין ַא פַּארק ,די זון שײַנט ,די גן–עדן–ֿפייגל זינגען נישט ָאן טַאלַאנט ,ס'איז
וואַרעם און… איר ,הער נחש ,זענט העכסט עלעגאַנט .שפּילט מיט דער פּערלשנור.
נחש .נייגט זיך מערסי ,מַאדַאם .ס'וועט מיך זייער ֿפרייען ,ווען מײַן געזעלשַאֿפט וועט אײַך נישט זײַן
איבע-ריק .איך פֿון מײַן זײַט מוז אײַך מאַכן די בעסטע קאָמפּלימענטן .מאַדאַם ,אַלס געוועזענער
ֿפָאר-טענצער אין פַּאריז הָאב איך נישט איין מָאל געהַאט די געלעגנהייט צו בַאוווּנדערן די רייצנדיקע
שיינקייט פֿון פֿרויען–קערפּערס און איך מוז אײַך זאָגן ,אַז מײַן ברייטע פּראַקטיק —

לוסי .ברייטע פּרַאקטיק ! ווָאס איך הער ! הָאט איר לַאנג פּרַאקטיצירט אויף דעם געביט ֿפון
ֿפרויען–קערפּערס ?
נחש .נישט אַזוי לאַנג ,ווי פֿלײַסיק ,מאַדאַם ! און איך בין — קאמפּרענע וווּ — געקומען צום אויספֿיר ,אַז די
פּיקאַנטסטע קערפּערס האָבן אַמעריקאַנערינס .די אַמעריקאַנערינס זענען די שענסטע פֿרויען ,וואָס איך האָב
ווען עס איז געזען ,און איך מוז מודה זײַן ,אַז אַפֿילו צווישן די אַמעריקאַנערינס האָב איך נישט געזען אַזאַ
איינע ,ווי איר.
לוסי .קאָקעטיש נו ,נו ,איר טרײַבט איבער —
נחש .לײַב צו לײַב איז נישט גלײַך .אײַער לײַב ,מַאדַאם ,אויף וויֿפיל עס לָאזט זיך ָאבסערווירן דורכן
באָדקאָסטיום ,וואָס איר באַוויליקט צו טראָגן ,צייכנט זיך אויס מיט יענער באַזונדערער פּיקאַנטעריע פֿון די
ליניעס ,וואָס —
לוסי .מײַן ליבער נחש ,איך מוז ָאננעמעןַ ,אז ַא נָאך נענטערע ָאבסערווַאציע ֿפון מײַן לײַב ווָאלט אײַך
קלאָר געמאַכט געוויסע דעטאַלן —
נחש .איר האָט זייער ריכטיק באַמערקט .און איך האָף ,מאַדאַם ,אַז איר וועט מיט אַלע כּוחות מיר זען צו
ֿפַארלײַכטערן דעם באמת אינטערעסַאנטן שטודיום ֿפון אײַער הערלעך לײַבַ .א שטודיום ,ווָאס איךַ ,אלס
נחש ,מוז אומבאַדינגט דורכמאַכן סײַ עקס פּראָפֿעסאָ און סײַ עקס אָפֿיציאָ.
לוסיָ .א ,איר זענט נישט נָאר שַארמַאנט ,נָאר געבילדעט אויך .איר בַאנוצט ַאזעלכע אינטעליגענטע
ווערטער.
נחש .איך בין — ווי איר האָט שוין געהערט — אַ פּאַריזער .און דאָס לעבן אין אַזאַ שטאָט מאַכט געבילדעט.
לוסי .אײַער ָאנוועזנהייט אין דעם דָאזיקן פַּארק ֿפַארווַאנדלט דָאס פּרימיטיווע ווינקל אין ַא סַאלָאן.
נחשֿ .פרייט מיך זייער .און עס ווָאלט מיך נָאך מער געֿפרייט ,ווען מײַן ָאנוועזנהייט ֿפירט דערצוָ ,אט דָאס
פּרימיטיווע ווינקל ,ווי איר הָאט עס ַאזוי טרעֿפלעך כַארַאקטעריזירט ,זָאל צו גלײַך מיט די אייגנ-שַאֿפטן
ֿפון ַא סַאלָאן בַאקומען אויך די אינטימע אייגנשַאֿפטן ֿפון ַא בודוַאר ,וווּ —
לוסי .איר אַנטציקט מיך ! איר האָט די פֿלאַמענדיקע איבערצײַגונגס קראַפֿט פֿון אַ קאַזאַנאָוואַ.
נחש .נייגט זיך האָט איר שוין געפּרוווּט טאַנצן אין דעם דאָזיקן גאָרטן ?
לוסי .ניין .קיין פּאַרטנער נישט געהאַט.
נחש .שעלמיש און אײַער מאַן ?
אן .נחש און לוסי לאָזן זיך אַוועק אין אַ
לוסי .מײַן מַאן קָאן דען טַאנצן ? ס'איז נישט קיין מַאן ,נָאר ַא ביזנעסמ ַ
ווירבלטאַנץ.

נחש .כ'הייב די ֿפיס און הייב דעם וויידל,
און מיט חווהן אין גן–עדן
טאַנץ איך ,כ'לעבן ,גאָרנישט איידל
און אַ ברעקל נישט באַשיידן.
לוסי .ביסט אַ שלאַנג אַ וואַלענטינאָ,
ביסט ַא שלַאנקער ,ביסט ַא שיינער,

טאַנץ מיט מיר ,דײַן קאָלאָמבינע,
וואָס פֿאַרשײַטער ,וואָס געמיינער !
סנסיני .בלײַבט הענגען ,מיט די פֿליגל רוישנדיק ,איבערן בוים פֿון וויסן ; קוקט זיך צו שיין .דער נחש טוט דאָס זײַניקע,
חווה — דאָס איריקע .אָבער אָדם — וווּ איז אָדם ? ָאפּ.
טאַנץ הערט אויף ,נחש און לוסי זעצן זיך צו אויף אַ באַנק.

לוסיֿ .פַאר ווָאס הָאט דער מלאך זיך אײַנגעשפַּארטַ ,אז דווקא מײַן דזשייקָאבסָאן ,דער אידיָאט ,זָאל ווערן
ָאדם ? נחש שווײַגט די מלאָכים זענען עפּעס אַזעלכע קאָמישע מענטשן ! פֿאַר וואָס ,זאָגט מיר ,האָבן אַלע
געטענהטַ ,אז דער איינציקער מענטש און מַאנסביל ,ווָאס איז געבליבן ,איז דזשייקָאבסָאן ? ָאט זענט איר
דאָך אויך אַ מענטש און אַ מאַנסביל .קושט אים און טוליעט צו זיך.
נחש .דעם מלאך סנסיני קָאן מען אויך מיט דער הַאנט נישט ַאוועקמַאכן .ער ווייסט ,מן–הסתּם ,ווָאס ער
טוט .בנוגע מיר ,ווידער ,האָט איר ,מאַדאַם ,אַ שטיקל טעות ,אויב איר מיינט ,אַז איך בין אַ מענטש און אַ
מאַנסביל .אמת ,איך בין געווען פֿאָרטענצער אין אַ פּאריזער דאַנסינג ,אָבער… איך בין אויך דעמאָלט
געווען מער נחש ווי מענטש .נָאר גָארנישט — מ'הָאט עס נישט בַאמערקט.
לוסי .איר ווילט מיך אײַנרעדן ,אַז איר זענט קיין מאַנסביל נישט ?
נחש .הם… יָא… הגם…
לוסי .צעלאַכט זיך ַאי ,זענט איר ַא וויצלער ! ערנסט מיינט נישטַ ,אז איך בין נַאִיוו .אויף מַאנסלײַט בין איך ַא
מֿבין .הלוואי הָאט דזשייקָאבסָאן ַא צענט חלק ֿפון אײַער מענלעכקייט !
סנסיני .ווײַזט זיך ווידער נישט געזען ערגעץ אָדמען ?
לוסי .ווער דאַרף אים ?
נחש .גיי זוך ! אַרבעט אויך אַ ביסל ! צו לוסין און ווי פֿאַסט איר אויף מײַן עק ?
סנסיניָ .אפּ.
לוסי .דאָס ,מיין איך ,איז פּשוט אַ שילד אַזאַ !
נחש .הם… איבעריקנס ,לָאמיר נישט זײַן ַאזוי פָּארנָאגרַאֿפיש .איר ווייסט ? נָאכן טַאנצן ווילט זיך עסן.
דער גוף ,אויסגעשעפּט ֿפון טַאנץֿ ,פָאדערט דָאס זײַניקע .ווי מיינט איר ,מַאדַאם ? ַאן עפּעלע ֿפון עץ–הדעת
וואָלט נישט געשאַט.
לוסי .איך מיין אויך אַזוי.
נחש .וואָס ? איר שטעלט זיך גאָרנישט אַנטקעגן ? דאָס איז דאָך פֿאַרבאָטן !
לוסי .איך ווייס נישט דערפֿון.
נחשַ .אך ,דער סנסיני ! אויך מיר ַא מלאך ! ווי פַּארטַאטשיש זיי מַאכן דָאס ַאלץ ! ער הָאט ֿפַארגעסן
ָאנצוזָאגן —
לוסי .וואָס האָט ער דען געדאַרפֿט אָנזאָגן ? איך פֿאַרשטיי נישט.
נחשַ .אפּנים ,אין דער ביבל זענט איר קנַאפּ בַאהַאוונט .אויפֿגערעגט אַך ,דער סנסיני ! ווי פֿאַרגעסט מען דאָך

ַאזַא וויכטיקן פּרט ?
לוסי .נאַיִוו די בײַבל ? ע ,דאָס לאָז איך איבער פֿאַר דזשייקאָבסאָנען.
נחשַ .אזַא ֿפַארזען… באמת ,זיי זענען אונטער יעדער קריטיק —
לוסי .זיי ? קאָן מען וויסן ווער ?
נחש .נו ,סנסיני מיין איך און דער שעף זײַנער ,ווי הייסט ער דאָרט ,סנדלפֿון… דאָס איז דאָך זייער
אונטערנעמונג…
לוסיַ .אזוי ? גָאט ַאליין מישט זיך נישט ?
נחש .מאַדאַם ,ער אַליין ,מוזט איר וויסן ,האָט זינט וועלט–אונטערגאַנג זיך קאַטעגאָריש אָפּגעזאָגט פֿון
וועלכע ס'איז ווײַטערדיקע עקספּערימענטן .וועט איר גלייבן ? ער איז דאָך שטענדיק געווען אַ
באַהאַלטענער — אָבער קיין מאָל נישט אַזוי ווי איצט .אַפֿילו מטטרוֹנען ,דעם אינערן–מיניסטער ,לאָזט ער
נישט צו —
לוסי .נו ,קאָן מען עס דאָך מאַכן אָן גאָט !
נחש .שמייכלט געוויס ,וועגן דעם רעדט מען דָאך .וועט איר דערלויבן אײַך צו אינֿפָארמירן ?
לוסיָ .א ,גערן ! הינטער–קוליסן–געשיכטעס הָאב איך געווַאלדיק ליב .בײַ אונדז אין דער
מעטרָאפָּאליטַאן–ָאפּערע —
נחש .רײַסט איר איבער ווען ס'האָט מטטרוֹן ,דער נאָענטסטער צום אַלטן ,געזען ,אַז די מענטשנוועלט איז נאָך
ַאלעמען ,איז ער ַאוועק צו אים און גענומען בעטן ,יענער זָאל רחמנות הָאבן אויף דער ערד און שַאֿפן ַא
נײַעם ָאדם .הָאט דער הַאר געזָאגט מער שַאף איך נישט ַאזעלכע בַאשעֿפענישן .אומעטיק הָאט ער מיטן
קאָפּ געשאָקלט און דערנאָך צוגעגעבן מײַן טויער איז פֿון איצט אָן געשלאָסן .קום נישט מער צו מיר.
לוסיַ .אך ,ווָאס ֿפַאר ַא קַאפּריזנער מענטש !
נחשַ .א צעטרַָאגענער איז מטטרוֹן ַאוועק און דער מלָאכים–קָאמיסַאר סנדלֿפוֹן הָאט צונויֿפגערוֿפן דעם
העכסטן מלָאכים–רַאט .הָאט זיך ַאוועקגעשטעלט ַא מלאך ,גרָאד נישט קיין געהויבענער ,דער מלאך ֿפון
קימפּעטאָרינס ,סנסיני ,און דערקלערט ,אַז וועדליק ער האָט געהערט ,געפֿינט זיך אויפֿן אָפּגרונט פֿון
ַאטלַאנטיק ַא מענטש ,ווָאס הָאט זיך גערַאטעוועט ֿפון אונטערגַאנג .הָאט זיך סנדלֿפון שטַארק דערֿפרייט און
האָט געזאָגט ,אַז אויב אַזוי וועט מען ווידער קאָנען באַשאַפֿן אַ מענטשנוועלט ,וואָרן אַליין וואָלט די חבֿרה,
קאָמפּרענע–וווּ ,קיין אָדם נישט געקאָנט באַשאַפֿן .אַ נעכטיקער טאָג .דאָס קאָן נאָר גאָט.
לוסי .נו ,און פֿון חווהן האָט מען גאָרנישט גערעדט ?
נחשַ .א חווה ,מַאדַאם ,איז שוין ַא קלייניקייט .די הויפּטֿפרַאגע איז געווען וווּ נעמט מען ַאן ָאדם ? ַא חווה,
מאַדאַם ,ווערט שוין געמאַכט איינס–צוויי .אַ שאָד ,וואָס איר זענט שוואַך אין דער ביבל .אַזיסט וואָלט איר
דאָך געוווּסט ,אַז דאָס ווערט געמאַכט דורך אַן אָפּעראַציע .מ'שנײַדט עס אויס פֿון אָדמס ריפּ.
לוסי .צאָרנדיק אָן דעם אידיאָט דזשייקאָבסאָן וואָלט מען די איצטיקע וועלט נישט געקאָנט באַשאַפֿן ,און אָן
מיר — יאָ ?
נחש .ס'טוט מיר לייד ,נָאר ַאזוי איז עס ,מַאדַאם.

לוסי .נידערטרעכטיק !
נחש .אויף וויפֿל דער מלאָכים–יונג סנסיני האָט מיך אינפֿאָרמירט ,האָט מען אײַך אַ דאַנק אַ געלונגענעם
אײַנֿפַאל ֿפון ַאן ַאלטן קלוגן ווַאסערגײַסט מחיה–מתים געווען .ס'איז ָאבער געשען נישט דערֿפַאר ,ווײַל ָאן
אײַך ווָאלט מען נישט געקָאנט אויסֿפַארטיקן ַא חווהַ ,אזַא איינע ,ווי געזָאגט ,מַאכט מען איינס–צוויי — נָאר
צוליב דעם ,מאַדאַם ,איר זאָלט דעם מאַן אײַערן ,דעם עקשן ,צווינגען צו גיין אין גן–עדן .וואָרן עפּעס
ַאנדערש איז ַא ֿפריש–געבַאקענע חווה ,און עפּעס ַאנדערש — ַאן ַאלטגעבַאקן געזעצלעך ווײַב מיט
דערֿפַארונג.
לוסי .באַליידיקט הערט אויף ! ביז איצט זענט איר געווען ַאזוי גַאלַאנט און איצט ווַאגט איר צו דערציילן
אײַער דַאמע ַאזעלכע בַאליידיקנדיקע איינצלהייטן.
נחש .מאַדאַם ,איך אינפֿאָרמיר בלויז .אויף וויפֿל דאָס ווענדט זיך אָן מיר בין איך אײַערער אַ באַזונדערס
הייסער פֿאַרערער .אַלס נחש האַלט איך ,אַז נישט דער קוואַטש–מלאך סנסיני ,נישט זײַן שעף סנדלפֿון
ווייסן ווי אָפּצושאַצן אײַער ווערט .מיך ,למשל ,אינטערעסירט איר געוואַלדיק .אײַער מאַן זעט מיר אויס צו
זײַן ַא פּעסימיסט .אירֿ ,פַארקערט ,ווײַזט ַארויס ַא סך ָאפּטימיזם און ,דער עיקר ,גרויס ליבע צו לעבעדיקע
באַשעפֿענישן .איך זע דאָס אָן אײַער באַציִונג צו מיר.
לוסי .קושט אים איר זענט מײַן איינציקער פֿרײַנד ! גייען מיר שפּאַצירן ?
נחש .מיט פֿאַרגעניגן ,מאַדאַם ,מיט פֿאַרגעניגן .ביידע ,געָארעמטָ ,אפּ .עס קומט צוריק ,מיט לַאנגזַאמע טריט און
ַארָאפּ-געלַאזטן קָאפּ ,דזשייקָאבסָאן .נָאך אים — דער מלאך סנסיני ,וועלכער טענהט ַארײַן אין אים ,זשעסטיקולירנדיק מיט די
ֿפליגל.

ס נ ס י נ י  .אָדם ! וואָס ביסטו אַזוי האַרטנעקיק ,אָדם ?
אן .אויפֿגעקאָכט וואָס פֿאַר אַן אָדם בין איך אײַך ? איך שפּײַ אויף דעם ! זעצט זיך אויף אַ באַנק,
דזשייקָאבס ָ
סנסיני — אויף ַא בוים אים קעגנאיבער די אַלטע מעשה ! אַן אָדמל ,אַ חווהלע ,אַ נחשל ,אַן עץ–הדעתל ,אן

עץ–החיימל און דערנָאך ַא ַקינדל ! און צום סַאמע סוף — א וועלטקריגל מיט ַא וועלט–אונטערגַאנ-געלע !
און דאָס ,ווילט איר ,זאָל געבן פּראָפֿיט ? אַזוי פֿאַרלייגט מען עס אַ וועלט ? נאָך אַזאַ וואָל–סטריט–קראַך !
נאָך אַזאַ מפּלה ! מ'זאָל דאָס גאָרנישט וועלן לערנען פֿון דער דערפֿאַרונג ! און טאָמער איז שוין יאָ פֿאַראַן
ַא דזשייקָאבסָאןַ ,א גוטער געשעֿפטסמַאן ,וויל מען זײַנע בַאדינגונגען נישט ָאננעמען ! נעמט מען און מען
מאַכט כאַפּ–לאַפּ דאָס אייגענע וואָס פֿריִער ! און דערצו — אין אַן ערגערן ,פֿיל ערגערן און ביליקערן
סטײַל ! און מ'וויל ,איך ,דזשייקאָבסאָן ,אַ מענטש אַן איבערגע-לייגטער ,זאָל געבן מײַן גוטן נאָמען אויף
ַאזַא אומזין ! אויף ַאזַא הויכשטַאפּלערײַ !
סנסיני .מיך הָאט מען געשיקט און געהייסן זָאגן ַאזוי צו זָאגן  :מיט תּחינה–ניגון אָדם ,אָדם ! מאַך דיר אַ נײַ
האַרץ ,גורט אָן דײַנע לענדן מיט פֿרייד און טו אָנפֿילן דײַנע אויגן מיט ליכט ! דען דו ביסט דער פֿאָטער פֿון
גאָר דער ערד ,דיך האָב איך געקרוינט פֿאַר מײַן ליבסטן זון ,אין דײַנע הענט האָב איך —
דזשייקָאבסָאן .האַקט אים איבער וואָס טויג מיר פּאָעזיע ,ווען דאָס געשעפֿט איז אין דר'ערד ? פּויזע מיסטער
סנסיני ,איך וויל אײַך עפּעס ֿפרעגן.
סנסיני .וואָס באַגערסטו צו וויסן ,אָדם ?
דזשייקָאבסָאן .איך באַגער צו וויסן… יעס… איך באַגער צו וויסן ,ווער אייגנטלעך איז דער

אונטערנע-מער… די גאַנצע צײַט פֿרעג איך מיך דזשייקאָבסאָן ,איז עס נישט אַ מאָל אַ גרינהאָרן ?… זאָל
עס זײַן גָאט ַאליין — גלייב איך נישט ,ערשטנסַ ,אזַא ֿפירמע זָאל נָאך ַאזַא קרַאך אײַנגיין אויף ַאזעלכע
ביזנעס .צווייטנס —
סמסיני .וואָס שטעקסטו דײַן מענטשנקאָפּ אין אַזעלכע הויכע וואָלקנס ?
דזשייקָאבסָאן .רעדט ווײַטער צווייטנס — ,איך רעד ,דאַכט זיך ,גאַנץ לאָגיש — ,זאָל דער אונטערנעמער אויך
דאָס מאָל זײַן דער זעלבער ,ס'הייסט גאָט ,וואָלט מען באַדאַרפֿט זיך בעטן בײַ עפּעס אַ ייִדל דזשייקאָבסאָן,
ער זָאל בַאוויליקן צו ווערן ַאן ָאדם ! ? נעווער מײַנד ! גָאטַ ,אז ער וויל — קָאן ער .ער ווָאלט עס ,כ'לעבן,
געמַאכט בעסער ווי מײַן טַאטע–מַאמע.
סנסיני .איך קאָן נישט ענטפֿערן און וויל נישט ,איך קאָן דיר נאָר ווידער אַ מאָל זאָגן  :תּחינה–ניגון אָדם,
ָאדם ! מַאך דיר ַא נײַ הַארץ ,גורט ָאן דײַנע לענדן מיט ֿפרייד און טו ָאנֿפילן דײַנע אויגן מיט ליכט ! דען דו
ביסט דער פֿאָטער פֿון גאָר דער ערד ,דיך האָב איך געקרוינט פֿאַר מײַן ליבסטן זון ,אין דײַנע הענט האָב
איך —
דזשייקָאבסָאןַ .אן אויֿפגעקָאכטער איר הערט אויף ,צי ניין ? סנסיני וועט ַאנטשוויגן .קורצע פּויזע ווי איר ווייסט,
בין איך אַ ייִד .איז איידער איך האָב גענומען מאַכן מײַן קאַריערע ,וואָס האָט זיך אָנגעהויבן מיט
שאַפּאַרבעט און האָט זיך געענדיקט מיט מיליאָנערײַ און דערנאָך ,ליידער ,מיט אָדם–הראשונערײַ ,בין איך
אין דער אַלטער היים ,אין קאָלאָמיי ,געווען — אַלס ייִנגל נאָך — אַן אָפֿטער אײַנגייער אין דער
שנײַדערשער קלויז .מײַן טַאטע איז דָארט געווען שמשׂ .געווען בין איך דָאס ,ווָאס יִידן רוֿפן ַא ווילדער
עם–הָארץ ,נָאר ֿפון צײַט צו צײַט ֿפלעג איך אונטערשטעלן ַאן אויער און אונטערהערן ַא שיעור .געדענקט
זיך מיר ,מיסטער ,ביז איצט ,וואָס דער קלויז–מלמד האָט געזאָגט ,אַז יענעם אָדמען האָט גאָט געוויזן
ֿפָארויס די פּרָאמינענטסטע לײַט ֿפון ַאלע דורות נָאך איםֿ .פָאדער איך ֿפון אײַך ,מיסטער ,איר זָאלט זָאגן
אײַער שעףַ ,אז איך מוז דורכמַאכן דָאס נעמלעכע .איך מוז ָאנקוקן די סחורה — איר הערט ?
סנסיני .די קומענדיקע דורות ? זיי זענען נאָך נישט געשאַפֿן ,אָדם .אָבער מוסטערן זענען שוין דאָ.
דזשייקָאבסָאןָ .אט דָאס מײַן איך טַאקע .איך וויל זען די מוסטערן !
סנסיני .פֿלי איך ! תּחינה–ניגון און זאָל דערפֿילט ווערן דײַן באַגער ,און זאָל די רו אַרײַן אין דײַן האַרץ ,און
זאָל דער פֿינצטערער וואָלקן אַראָפּ פֿון דײַן שטערןָ .אפּ.
דזשייקָאבסָאןֿ .פַארמוחט וועדליק זיי — זענען עס יאָ ביזנעס .וועדליק מיר — נישט .וועל ,די סחורה אויפֿן
טיש .איבערצײַגט מיך !
נחש .קומט צוריק געֿפעלט אײַך דָא בײַ אונדז ,מסיע ָאדם ?
דזשייקָאבסָאן .נישט באַזונדערס.
נחש .איר פֿרעגט גאָרנישט ,וווּ אײַער פֿרוי איז ?
דזשייקָאבסָאן .הם… יָא ,וווּ איז זי טַאקע ?
נחש .זי שלאָפֿט.
דזשייקָאבסָאןַ .אליין ?
נחש .יאָ.

דזשייקָאבסָאן .אוממעגלעך .פּויזע איר האָט זי פֿאַרשלעפֿערט ?
נחש .מ'קָאן זָאגןַ ,אז יָא .ס'איז ַאזוי געווען .אײַער ֿפרוי ,חווה ,הָאט מיך ֿפַארבעטן אויף ַא שפַּאציר .דָאס
איז אָבער — קאָמפּרענע–וווּ — געווען נישט מער ווי אַן אויסרעד פֿון איר זײַט .שטעלט אײַך פֿאָר ,מסיע
ָאדםַ ,אז אײַער ֿפרוי הָאט מיך געווָאלט ֿפַארֿפירן !
דזשייקָאבסָאן .און איר האָט זיך געלאָזט ?
נחש .וואָס הייסט ,איך וועל זיך לאָזן ? דאַכט זיך ,אויב פֿאַרפֿירן — דאַרף איך פֿאַרפֿירן.
דזשייקָאבסָאן .מיר דאַכט זיך אויך אַזוי .נו ,האָט איר זי פֿאַרפֿירט ?
נחש .מסיע ָאדם ,אײַך וועל איך זָאגן דעם גַאנצן אמת .מילא זי — זי איז דָאך ַא ֿפרויָ .אבער איר — ס'איל
וווּ פּליע —
דזשייקָאבסָאן .אויב איר וועט רעדן צו דער זאַך — בין איך גרייט אויסצוהערן.
נחש .איר זענט ,זע איך ,א פֿאַרנינפֿטיקער מענטש .איך וועל אײַך פֿאַרטרויען אַ שטיקל סוד .איך בין אויך
נישט איבעריק צופֿרידן פֿון מײַן פֿונקציע אין דעם דאָזיקן פּאַרק.
דזשייקָאבסָאן .איר אויך נישט ?
נחש .ליידער .וואָרן — קאָמפּרענע–וווּ — מײַן אַרבעט איז דאָס מאָל באמת אַ שווערע .איר זענט אַ מענטש
מיט פֿאַרשטאַנד — טאָ גייט אַרײַן ,ס'איל וווּ פּליע ,אין מײַן לאַגע .אײַער פֿרוי — צווישן אונדז גערעדט —
איז ,ווי איטלעכע פֿרוי ,נישט איבעריק קלוג .דאָס מאַכט נישט אויס .זי איז אָבער אויך נישט איבעריק
צניעותדיק —
דזשייקָאבסָאן .דאָס ווייס איך אַ ביסל פֿריִער פֿאַר אײַך.
נחש .איך פֿאַרשטיי ,אַז איר ווייסט .נו ,און אַז אַ פֿרוי איז נישט איבעריק צניעותדיק — איז זייער שווער זי
צו פֿאַרפֿירן.
דזשייקָאבסָאן .ס'ווָאלט ,דַאכט זיך ,געדַארֿפט זײַן ֿפַארקערט.
נחש .איר פֿאַרשטייט נישט ,מסיע אָדם .אַזאַ פֿרוי וויל גאָר מיך פֿאַרפֿירן און דאָ פֿאָדערט פֿון מיר מײַן
געוויסנהַאֿפטיקייט ַאלס נחשַ ,אז איך זָאל זי ֿפַארֿפירן — קָאמפּרענע–וווּ ? מוז איך מיך בַאמִיען מיט ַאלע
כּוחות ,זי זאָל מיך נישט אויסכאַפּן — קאָמפּרענע ?
דזשייקָאבסָאןָ .א ,יעס ,אויב ַאזוי — איז דָאס באמת ַא שווערער דזשַאב.
נחש .זיֿפצט וואָס דען האָט איר געמיינט ? אַ גליק ,וואָס איך האָב זי באַצײַטנס פֿאַרשלעפּֿערט .ווען נישט —
בין איך אַ פֿאַרפֿאַלענער !
דזשייקָאבסָאן .ווי איך זע ,מיסטער נחש ,קומט אײַך אויך נישט אָן אַזוי לײַכט דאָס שטיקל ברויט.
איטלע-כעך האָט זײַן טראַבל ,אַפֿילו אַ שלאַנג אין גן–עדן .מ'טאָר אָבער די האָפֿענונג נישט פֿאַרלירן —
נחש .איך מיין ,אַז זי וועט זיך אויסשלאָפֿן אַ ביסל און די לײַדנשאַפֿט וועט איר פֿאַרבײַגיין אַ ביסל — וועל
איך מיך ווידער קאָנען נעמען צו דער אַרבעט.
דזשײַקאָבסאָן .אָלרייט ,אָט אַזוי רעדט ! מוט פֿאַרלוירן — אַלץ פֿאַרלוירן.

נחשַ .א דַאנק אײַך ,איידעלער ֿפרײַנדֿ ,פַאר די קלוגע רייד ֿפון דערמונטערונג .איך וועל מיך בַאמִיען
דורכ-צופֿירן מײַן שווערע אויפֿגאַבע אַזוי ווי די העכערע מאַכט פֿאָדערטָ .אפּ מיט ַא זיֿפץ.
דזשייקָאבסָאןַ .א גַאנץ קלוגער בָאי ,נָאר ווָאס קומט ַארויס ? ַאֿפילו אים הָאט מען בַאעוולט.
קאָמעדיאַנטן !
סנסיני .ווײַזט זיך אין דער לופֿט ,בלײַבט הענגען אויף אַ בוים ,רוישט שטאַרק מיט די פֿליגל ,זינגט אַרויס ָאדםָ ,אדם !
דזשייקָאבסָאן .בייז וואָס מאַכט איר דעם אָנשטעל ,מיסטער סנסיני ? איר קאָנט נישט רעדן ווי אַ מענטש ?
סנסיני .זינגעוודיק זײַ בַארייט ! זײַ בַארייט !
דזשייקָאבסָאןָ .אן הקדמות ! ַארויס מיט דער סחורה !
סנסיני .ווי פֿריִער ָאדםָ ,אדם ! טו דיך אויסשפּרייטן אויף דער ערד ,לייג צו קָאפּנס ַא שטיין און מַאך צו די
אויגן !
דזשייקָאבסָאן .מיט צוגעמאַכטע אויגן וועל איך דאָך גאָרנישט זען.
סנסיני .וועסט ! דיר ווערט באַפֿוילן — טו !
דזשייקָאבסָאן .נעמט אַ שטיין ,מאַכט צו די אויגן און לייגט זיך אויף דער ערד.
סנסיני .דעם שטיין צו קָאפּנס ! דזשייקָאבסָאן טוט עס און איצט — שלאָף אײַן !
דזשייקָאבסָאן .אויף א האַרטן שטיין ?
סנסיני .מוזסט !
דזשייקָאבסָאן .וועל ,דזשייקאָבסאָנען נאַרט מען אין שלאָף אויך נישט .שלאָפֿן — זאָל זײַן שלאָפֿן .אויף אַ
שטיין — זאָל זײַן אויף אַ שטיין .אַבי סחורה אַהער ! שלאָפֿט אײַן .ס'ווערט פֿינצטער .אויף אַ זילבער–עקראַן ווײַזן זיך
מאַריאָנעטקעס .די שאָטן–געשטאַלטן קומען אָן ,רעדן שנעל אָפּ דאָס זייעריקע און מאַרשירן פֿאַרבײַ.
אֿפן .גענעצט
ערשטע מַאריָאנעטקע .איך בין קין .מ'דַארף ַא הרגע טון דעם ברודער הֿבל און זיך לייגן של ָ

וואָס האָב איך צו הבֿלען ? גאָרנישט .נאָר בין איך קין — מוז איך ממילא טייטן דעם ברודער הבֿל .אַזוי איז
דאָס .מײַן לעבן און מײַן גורל זענען אַ פּלאַגיאַטָ .אפּ.
צוויטע מַאריָאנעטקע .איך בין נח .איך בין ַא צדיק אין מײַנע טעג .מ'דַארף נעמען ַא תיֿבה ,שווימען
איבערן וואַסער ,אַרויסשיקן אַ טויב ,ווערן געראַטעוועט ,פֿלאַנצן אַ ווײַנגאָרטן און טרינקען ווײַן .אַ
שיכּורער צדיק בין איך .איך בין נישט שולדיק אין מײַן צידקות ,ווי קין איז נישט שולדיק אין זײַן רישעות.
ביידע זענען מיר נאָכמאַכונגעןָ .אפּ.
דריטע מַאריָאנעטקעֿ .פון נחן ביז מיר איז ַא היפּשער מהלך ,נָאר ווָאס קָאן איך טון ? דער מחבר ווילַ ,אז
איך ,שלמה המלך ,זאָל קומען גלײַך נאָך נחן .איך מיין ,אַז דער מחבר טוט דאָס דערפֿאַר ,ווײַל ער קאָן דאָך
די גאַנצע ביבל נישט איבערחזרן .דאָס וואָלט געווען לאַנגווײַליק און וואָלט פֿאַרנומען צו פֿיל צײַט.
הײַנטיקע מחברים הָאבן קיין צײַט נישט .הקיצור — איך בין שלמה ,דער מלך ֿפון ירושלים .דַארף מען
אויפֿבויען אַ בית–המיקדש ,וואָס זאָל דערנאָך צעשטערט ווערן ; מ'דאַרף זיך באַקענען מיט דער שיינער
מלכּה–שבֿא ,זײַן קלוג ,אַרויסגעבן דעם באַרימטן מישפּט ,אַראָפּגעזעצט ווערן פֿון טראָן דורך דעם מלך פֿון
די שדים ,אַשמדאי ,און אומזיסט שרײַען אויף די גאַסן פֿון דער אייגענער מלוכה אַני שלמה ! עך ,טי,

שלמה המלך דו מײַן ! ָאפּ.
ֿפערטע מַאריָאנעטקע .כּדי צו ֿפַארענדיקן מיט דער ביבל הָאט דער טַאלַאנטלָאזער מחבר ריין ווילקירלעך
ַארויסגעכַאפּט מיך ,נֿבוכדנאצרן ,און ָאט מוז איך ,צי איך וויל ,צי איך וויל נישט ,זײַן ַא מלך אין בֿבל,
פּרַאווען הוליַאנקעס ,זויֿפן ,נוֹאֿפן ,זיך הַאלטן ֿפַאר ַא גָאט און ֿפַארווַאנדלט ווערן אין ַא פּשוטער חיה.
הקיצור ,איך הָאב קיין צײַט נישט ,איך בין נֿבוכדנאצר און איך מוז לויֿפן אויף ַאלע ֿפיר אין ווַאלד ַארײַן.
ָאפּ.
ֿפינֿפטע מַאריָאנעטקע .און איך בין שוין נישט קיין ביבל–געשטַאלט ,נָאר ַא געשטַאלט ֿפון ַאלטן
גריכנ-לַאנד .איך בין ַא פּלַאגיַאט ֿפון דעם בלינדן הָאמערָאסַ .אלס ַאזעלכער מוז איך ֿפַארֿפַאסן ַאן ָאדיסיי
מיט אַן איליאַדע .סקאַנדירט זינג ,אָ מוזע ,דעם צאָרן פֿון אַכילעס ,זון פֿון פּעלעוס ! וואָס גייט מיך אָן
אכונג און איך מוז דערֿפילן מײַן שליחותָ .אפּ.
ַאכילעס ? גָארנישטֿ ,פַארשטייט זיך .איך בין ָאבער ַא נָאכמ ַ
זעקסטע מַאריָאנעטקע .דַאכט זיך מירַ ,אז איך בין סָאקרַאטעס .נו ,מוז איךֿ ,פַארשטייט זיךַ ,ארויס אויף ַא
שפּאַציר איבער די גאַסן פֿון אַטען ,פּשטלען זיך מיט סאָפֿיסטן ,פֿאַרטשעפּען יונגעלײַט ,זיך קריגן מיט
קסַאנטיפּען ,וועלכע ווַארֿפט מיר ֿפָארַ ,אז איך בין ַאן אידיָאט און ַא הָאמָאסעקסוַאליסט ,און דערנָאך
אויסטרינקען די באַרימטע פּאָרציע ציקוטע נאָך דעם באַרימטן פּראָצעס .פֿאַרפֿאַלן .די געשיכטע חזרט זיך
איבער און מ'קאָן קעגן איר קיין חכם נישט זײַן ,פּונקט ווי אײַער פֿרײַנד סאָקראַטעס קאָן נישט זײַן קיין
חכם קעגן קסאַנטיפּעןָ .אפּ.
זיבעטע מאַריאָנעטקע .איך בין יוליוס צעזַאר .מוז איך ,זעלבסטֿפַארשטענדלעךַ ,אריבערגיין דעם
רובי-קאָן ,פֿירן די פֿאָרויסבאַשטימטע צאָל שלאַכטן ,און מײַן סוף דאַרף זײַן ,אַז דער בעסטער פֿרײַנד
מײַנער ,ברוטוס ,זָאל מיך הרגענעןֿ .פַארן טויט מוז איך מַאכן ַא ֿפַארוווּנדערטע מינע ,אויסרוֿפן דָאס
באַרימטע „דו אויך ,ברוטוס ?“ און שטאַרבן מיטן באַוווּסטזײַן ,אַז אין דורות אַרום מוז אַ געווי-סער
שעקספּיר ָאנשרײַבן וועגן מיר די געהעריקע דרַאמע ,ווָארן ,ווי הָאט ערשט געזָאגט ֿפרײַנד סָאקרַאטעס די
געשיכטע חזרט זיך איבערָ .אפּ.
ַאכטע מַאריָאנעטקע .מײַן מחבר אײַלט זיך געווַאלדיק ,ווָארן ֿפַאר איין זַאך הָאט ער שטַארק מורא ֿפַאר
דעם גענעץ ֿפון די טעַאטער–בַאזוכער .מַאכט ער ַא ריזנשפּרונג און גלײַך נָאך צעזַארן שטעלט ער ַאוועק
ֿפַאר דזשייקָאבסָאנס אויגן מיך ,דעם קליינעם קַאפּרַאל ,דעם קָארסיקַאנער ,ווי רוֿפט מען מיך דָארט —
נאַפּאָלעאָנען .איך ,ווי רופֿט מען מיך דאָרט — נאַפּאָלעאָן ,מוז פֿון אַ קליין קאָרסיקאַניש שייגעצל ווערן אַ
וועלטזשעני און נאָך דער פראַנצויזישער רעוואָלוציע — וועלכע דער מחבר האָט ,אגבֿ ,אין גאַנצן
ֿפַארֿפושט ,כָאטש ער הָאט געהַאט ַא ֿפײַנע געלעגנהייט ארויסצוֿפירן אויף דער סצענע די בַארימטע
טרַאגישע מַאריָאנעטקע רָאבעספּיער — ,נָאך דער אויבן דערמָאנטער רעווָאלו-ציע דַארף איך ווערן דער
גאָט פֿון קריג ,מאַכן ציטערן אַלע קרוינען און טראָנען פֿון די געזאַלבטע ,אײַננעמען לענדער ,ווערן
ֿפַאררַאטן ֿפון זשָאזעֿפינען ,גיין אויף מָאסקווע ,כַאפּן די מפּלה בײַ ווַאטערלָא ,אומקערן זיך קיין פַּאריז,
ווידער כאַפּן אַ מפּלה און פֿאַרשיקט ווערן אויף אַ קליינער נאַרישער אינדזל ,כּדי דאָרט צו שטאַרבן מיטן
געהעריקן טרַאגיזם .ווָארן קיין ַאנדער ברירה הָאב איך נישט איך בין ,ווי מען רוֿפט מיך דָארט ,נַאפָּאלעָאן.
ָאפּ.
נײַנטע מַאריָאנעטקעַ .אנטשולדיקט .איך בין ווילהעלם דער צווייטער .איך וועל דרייען די ווָאנצעס און
האַלטן רעדעס ,דערנאָך וועט זיך מאַכן אַ וועלט–מלחמה ,מ'וועט אויסקוילענען אַ צען מיליאָן שטיק-לעך
מענטשן ,און דערנָאךַ ,אז זיי וועלן שוין ַאלע זײַן אויסגעקוילעט ,וועל איך זיצן אין הָאלַאנד ,הַאקן הָאלץ

און שרײַבן מעמואַרןָ .אפּ.
צענטע מַאריָאנעטקע .טַאק ווָאט .ווי בַאלד ַאזוי בין איך לענין .נו ,רעביַאטַא ,טוט ַא מַאך די סָאציַאלע
רעווָאלוציעָ ,אבער איינס–צוויי ! ווי לַאנג לעבט ַא מענטש ? ווַארטן ביז דער קַאפּיטַאל וועט
קאָנ-צענטרירט ווערן — איז נישטאָ קיין צײַט .אַהין אָדער אַהערָ .אפּ.
עלֿפטע מַאריָאנעטקע .און מיר ,סעניָארן און סעניָארינעס ,וועלן ָאנטָאן שווַארצע העמדלעך און ווערן
ֿפַאשיסטןַ .אהַא ,כ'הָאב מיך ֿפַארגעסן ֿפָארצושטעלן .איך בין ,ווי איר שטויסט זיך ָאן מסתּמא ,בעניטָא
מוסאָליניָ .אפּ.
צוועלֿפטע מַאריָאנעטקע .מײַן נָאמען איז ניוטָאן .ווי איז דָאס מעגלעך ,ניוטָאן זָאל קומען נָאך מוסָאלינין ?
ֿפרעגט בײַם מחבר .מסתּמא הָאט ער ַא מיין דערבײַַ .אלזָא ניוטָאן הייס איך .אין מײַן קָאפּ איז ליכטיק .מײַן
געדַאנק איז דער שטָאלענער געדַאנק ֿפון ַאן ענגלענדער .איך גיי ַאנטדעקן די אייביקע געזעצן ֿפון דער
נאַטור .ווען ס'וועט קומען איינער מיטן נאָמען אײַנשטיין — וועט זיך אַרויסווײַזן ,אַז אַלע געזעצן זענען
אויסערן געזעץָ .אפּ.
דרײַצנטע מַאריָאנעטקע .מיט ַא ֿפידל אין הַאנט דאָ האָט מען אָקאָרשט דערמאָנט מײַן נאָמען .איך בין עס דער
אײַנשטיין .איך הָאב ַא ביסל איבערגעדרייט עווקלידעסן ,ניוטָאנען און די איבעריקע .איך זע שוין דעם,
וואָס וועט קומען נאָך מיר און וועט אויפֿווײַזן ,ווי רעלאַטיוו עס איז מײַן טעאָריע פֿון רעלאַטי-וויטעט .איך
האָב אַלץ אויסגעפֿאָרשט ,ווייס איך ,אַז קיינער ווייסט גאָרנישט ,איז מיר אומעטיק און איך גיי שפּילן
ֿפידלָ .אפּ.
ֿפערצנטע מַאריָאנעטקע .איך בין דער ברַאווער סָאלדַאט שווײַק .איך בין דָאס אייביקע הַארמַאטן–ֿפלייש.
ַאז מען רוֿפט מיך — גיי איך .עס וועט זײַן וועלטקריג ,מײַן בלוט וועט ֿפַארגָאסן ווערן אומזיסט ,דערנָאך
וועט זײַן וועלטקריג צום צווייטן מאָל ,דאָס וועלטקריג מיט די גאַזן ,און מײַן בלוט וועט ווידער פֿאַרגאָסן
ווערן ,און ווידער אומזיסט ,און דערנאָך וועט ,נאַטירלעך ,פֿאָרקומען דער פֿאָרויס-באַשטימטער
וועלט–אונטערגאַנג .אפֿשר האָט איר אַ פּאַפּיראָס ? ָאפּ.
ֿפוֿפצנטע און לעצטע מַאריָאנעטקע .און איך ,פּאַסקודנער פֿאַרפֿאַסער ,נעם דאָס אַלץ און מאַך דערפֿון —
ַא ברָאך צו מיר — ַא טעַאטער–שטיק .דורך ָאט דעם שטיק הָאף איך צו ווערן בַארימט ,און אויב נישט
באַרימט איז ,לכל–הפּחות ,באַרימטלעך .אויב נישט די גאַנצע הונדערט פּראָצענט אומשטערב-לעכקייט —
טאָ זאָל זײַן פֿופֿציק .אַפֿילו דרײַסיק פּראָצענט וואָלט אויך נישט אויסגעמאַכט .אַ ביסל מער
אומשטערבלעכקייט ,אַ ביסל ווינציקער — אַבי צום לעבןָ .Dixi .אפּ.
דזשייקָאבסָאן .כאַפּט זיך אויף מיט אַ געשריי געווַאלד !
סנסיני .וואָס שרײַסטו ,אָדם ?
דזשייקָאבסָאןַ .אזוי וועט דָאס אויסזען ?
סנסיניַ .אן ערך.
אצענט שווינדל ! לויפֿט אַרום
דזשייקָאבסָאן .שרײַט קרימינעלע ַאֿפערע ! וועקסל–ֿפעלשערײַ ! הונדערט פּר ָ
צעטומלט ,שטעלט זיך אָפּ אָ מינוט ,לויפֿט ווידער וואָס–וואָס — קיין שווינדלער איז דזשייקאָבסאָן נישט געווען !
דאָס וואָלטן באַשטעטיקט אַלע ,וואָס האָבן אים געקענט אַלס ערשטראַנגיקן גרויס–אינדוס-טריעלער .פּויזע

ַאלס בַארימטער געשעֿפטסמַאן מוז איך ,כּדי נישט צו בַאֿפלעקן מײַן פּרָאמינענטע ֿפירמע ,ווירדיק און

באַצײַטנס זיך אַרויסרוקן פֿון אָט דעם גאַנצן וועלט–באַשאַפֿונג–סקאַנדאַל ! ניין ,מײַנע הערשאַפֿטן ! ניין,
מיס חווה ,מיסטער נחש ,מיסטער סנסיני ! איך וואַרף אַראָפּ פֿון זיך יעדע געשעפֿטלעכע
ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט ֿפַאר ַאזעלכע שענדלעכע אונטערנעמונ-גען ! צו סנסינין שוין ,מיסטער ,זאַלט איר זיך
ָאפּטרָאגן ֿפון דַאנען !
סנסיני .צעמישט אָדם ,אָדם ! טו שטילן דײַן צאָרן און לײַטערן דײַן האַרץ ,דען ,ווי געזאָגט ,דו אָדם ,ביסט
געוויילט צו זײַן דער ֿפָאטער ֿפון דורות ,דער הַאר ֿפון גָאר דער ערד ,און אין דײַן הַאנט הָאט — אין דײַן
האַנט איז —
דזשייקָאבסָאן .וואַרפֿט זיך אויף אים ווידער דאָס אייגענע ! איר פֿליט אַוועק ,צי נישט ?
סנסיני .ביסט אויפֿגעקאָכט ,זע איך .וועל איך שפּעטער קומען .באַרויִק דײַנע געבליטן ,אָדם ,און קלער
נישט צו פֿיל .מ'קען דעם קאָפּ לײַכט פֿאַרלירן ,ווען מ'צוימט נישט די געהירןָ .אפּ.
דזשייקָאבסָאןַ .אליין ַאן ַאנדערן זוכט אײַך ! זוכט אײַך ַאן ַאנדערן ! דזשייקָאבסָאן וועט זײַן ֿפירמע נישט צו
שאַנד מאַכן צוליב אַ באַנדע וועקסל–פֿעלשער .נעווער מײַנד ! נעווער מײַנד ! נעווער מײַנד ! שטיל לוסי !
איך האָב דיך פֿאָרט ליב געהאַט .ביסט פֿאָרט געווען — און ווען נאָר טיילווײַז — מײַן ווײַב .גוד–בײַ ,לוסי,
גוד–בײַ.
און דו ,גאָט ,מײַן הויכאַכטונג ! מײַן הויכאַכטונג ,גאָט ! איך האָב שטענדיק פֿון דיר געהאַלטן .איצט בין
איך רויִק ניין ,נישט דו ביסט דער אונטערנעמער ! אויסגעשלאָסן .האָסט זיך באַהאַלטן ערגעץ .אַזאַ וועלט,
ַא וועלט ַא נָאכמַאכונגַ ,א וועלט ,ווָאס חזרט זיך איבערַ ,א וועלט ֿפון בלוט ,ווידער בלוטַ ,א וועלט ֿפון
קריג ,ווידער קריגַ ,א וועלט ֿפון אונטערגַאנג ,ווידער אונטערגַאנגַ ,א וועלט ָאן תּכּליתַ ,א וועלט ווי ַא
ֿפַאלש וועקסלַ ,א וועלט ווי ַא גנֿבהַ ,א וועלט ווי ַאן אויֿפגעברָאכענע קַאסע — ,נעווער מײַנד ,נישט דײַן
אונטערנעמונג איז עס ,גאָט ! מ'וועט מיך נישט אײַנרעדן .דו וועסט אַזוינס נישט טון .וווּ ביסטו ? איך וויל
דאָ אָן דיר נישט זײַן .איך האָב מורא צו זײַן דאָ אַ מינוט לענגער .איך האָב מורא .איך גיי צו דיר .וווּ
ביסטו ,גאָט ? מיר איז פֿינצטער.
לויפֿט צו צום בוים פֿון לעבן ,בייגט אָן אַ צווײַג ,אַ מינוט — און ער בלײַבט הענגען מיט אַן אויסגעשטעקטער צונג .עס קומען אָן
לוסי און דער נחש .לוסי — ברוגז ,דער נחש נאָך איר.

נחש .אונטערטאַנצנדיק ווען איך בין געווען אין פּאַריז…
לוסי .הערט מיר אויף צו דרייען ַא קָאפּ מיט פַּאריז !
נחש .וואָס עפּעס אַזוי שטרענג ,מאַדאַם ?
לוסי .איר האָט נאָך די חוצפּה צו פֿרעגן !
נחשֿ .פַאר ווָאס ַאזוי נערוועז ,מַאדַאם חווה ?
לוסי .איך בעט אײַך ,לאָזט מיך צורו !
נחש .ס'איל וווּ פּליע ! איז מיר דערלויבט צו וויסן ,ווָאס עס ברענגט אײַך צו מַאכן ַאזַא אומֿפרײַנדלעכע
באַמערקונג אויפֿן אַדרעס פֿון אײַער בעסטן פֿרײַנד און פֿאַרערער ?
לוסי .איר זענט נישט מײַן פֿרײַנד ! קיינער פון מײַנע פֿרײַנד האָט מיך נישט אַזוי פֿאַרפֿירט ווי איר ! מײַנע
ֿפרײַנד הָאבן שטענדיק געהַאלטן ווָארט ! איר רייצט ,רייצט און ַאז עס קומט צו ווָאס — קרעכצט שווער ָאפּ.

נחש .מאַדאַם ! פֿאַראַן אַ שפּריכוואָרט דער שענסטער נחש קאָן נישט געבן מער ווי ער האָט.
לוסי .איך האָב אײַך שוין גענוג ! אַזאַ פֿאַרפֿירער ! אַזאַ אָפּנאַרער !
נחשֿ .פַארגעסט נישט ,מַאדַאםַ ,אז איך בין לויט מײַן ַאמט ַא נחש.
לוסי .שוידערלעך ! אַזאַ שיינער ,אַזאַ עלעגאַנטער ,אַזאַ רייצנדיקער קאַוואַליר ! און אַז עס קומט צו וואָס —
וואָס ווײַזט זיך אַרויס ? אַז אַפֿילו דזשייקאָבסאָן איז מער לײַט פֿאַר אים ! וואָס מײַן מאַן זאָל נישט זײַן —
קיין אימפּאָטענט איז ער נישט !
נחש .מאַדאַם ,אויב איר געדענקט ,האָב איך באַלד פֿון אָנהייב נישט באַשטעטיקט אײַער השערה וועגן מײַן
מאַנסבילשקייט .איך האָב אויף אײַער באַגײַסטערונג אין דעם דאָזיקן פּרט געענטפֿערט ,אַז נישט איך בין אַ
מענטש ,נישט איך בין ַא מַאנסביל .איר הָאט נישט געגלייבט .דערלויבט מיר דעריבער אײַך אויֿפמערקזַאם
צו מאַכן ,אַז אײַערע פּרעטענזיעס —
לוסי .דזשייקאָבסאָן ! וווּ ביסטו ? נעם אים צו פֿון מיר ,דזשייקאָבסאָן !
נחש .קוקט זיך אום וואָס זע איך ? אײַער מאַן איז באַגאַנגען זעלבסטמאָרד !
לוסיֿ .פַאלט צו צום טויטן קערפּער דזשייקאָב ! וואָס האָסטו געטון ?
נחש .די לאַגע ווערט ערנסט.
לוסי .אויף וועמען לאָזסטו מיך איבער ? דזשייקאָב ,מערדער איינער ! וויי צו מיר ! איין פֿרוי אויף גאָר
דער ערד ! איין איינציקע ֿפרוי מיט איין אימפָּאטענט אויף דער גַאנצער ,גָארער ,געווַאלדיקער ערד ! וויינט.
נחש .וויינט נישט ,מאַדאַם ,די וועלט איז נישט הפֿקר .מ'וועט שוין זען ,אײַך צו פֿאַרשאַפֿן אַ מאַנסביל.
לוסי .וויינט אַלץ דזשייקאָב ,מערדער איינער ,וואָס האָסטו געטון ?
סנסיני .ווײַזט זיך איבער די ביימער ,זינגט אַרויס אָדם ,אָדם !
נחש .שוין ווידער געקומען צו פֿליִען אויף די שמאַטעוואַטע אָפּגעניצטע פֿליגל ? קאָנסט נישט פּועלן בײַ
סנדלֿפונען ,ער זָאל דיר קויֿפן צוליב דינסטצוועקן ַאן ַאערָאפּלַאנדל ?
סנסיניָ .אדםָ ,אדם !
נחש .וואָס מאַכסטו פֿאַר אַ געוואַלדן ? איך האָב דעם כּבוד דיר אויפֿמערקזאַם צו מאַכן ,אַלטפֿרענקישער
הימל–בטלן ,אַז דײַן אָדם איז באַגאַנגען זעלבסטמאָרד !
סנסיני .בלײַבט הענגען צעמישט ָא ,דער הַארטנעקיקער ! דער שלעכטער ,הַארטנעקיקער ָאדם !
נחש .דעקלַאמיר נישט .ווייסט דָאך ,ווי ליב איך הָאב דײַנע דעקלַאמַאציעס .איך הָאב ַא מיטל.
סנסיני .רעד !
נחש .מ'וועט מוזן מַאכן ַא שטיקל ענדערונג .בעת דער ֿפרִיערדיקער וועלט–בַאשַאֿפונג הָאט גָאט ,ווי דו
ווייסט ,אויסגעשניטן אַ חווה פֿון אָדמס ריפּ .איצט וועט מען מאַכן דאָס זעלבע ,נאָר אַ ביסל פֿאַר-קערט.
מ'וועט מוזן ֿפון חווהס ריפּ אויסשנײַדן ַאן ָאדם.
סנסיני .תּחנונימדיק דײַנע רייד ,אָ נחש ,זענען וואָרהאַפֿטיק און געשײַט .איך בעט דיך ,גורט אָן דײַנע לענדן
און זאָל ווערן אין נאָמען פֿון מײַן האַר געבענטשט דאָס ווערק פֿון דײַנע הענט — — דען וואָרהאַפֿ-טיק ,מיר

דאַרפֿן אַן אָדם ,נאָר נישט אַזאַ האַרטנעקיקן און שאַלקהאַפֿטיקן ווי דער — טײַטלט אויף דזשייקאָבסאָנען.
לוסי .יאָמערט איין פֿרוי און איין אימפּאָטענט ! איין פֿרוי און איין אימפּאָטענט !
נחש .ווי איך בין ַא נחש — עס דַארף ,עס מוז ,עס וועט זײַן ַא מענטשנוועלט ! עס ליגט אין מײַנע
פּרָאֿפע-סיָאנעלע אינטערעסן ,קָאמפּרענע–וווּ ? ַא קליינע ָאפּערַאציע — און ַאלץ איז ֿפַאררָאכטן .איך,
א געניטער כירורג — נעמט
סנסיני איינער ,נעם מיך אונטער די ָאפּערַאציע דורכצוֿפירן .איך בין ,נעמלעךַ ,
ַארויס ַא לַאנצעט ,שטעלט זיך הינטער לוסיס פּלייצעסֿ ,פָאכט מיטן לַאנצעט ווי מיט ַא צויבערשטעקל האָקוס–פּאָקוס !
האָקוס–פּאָקוס ! האָקוס–פּאָקוס ! ֿפַארהיפּנָאטיזירט זי .לוסי ֿפַאלט אום און בלײַבט ליגן אויף דר'ערדֿ ,פַארזונקען אין
שלאָף .דער נחש מאַכט פֿינצטער .ס'גן–עדן לעשט זיך אויס .אין דער פֿינצטער לײַכטן חווהס אַנטבלויזטער גוף ,דעם נחשס
לאַנצעט ,סנסיניס פֿליגלען.

נחשָ .אט ַאזוי ,מַאדַאםָ ,אט ַאזויַ .אז איר שלָאֿפט און רעדט נישט — געֿפעלט איר מירַ .אבי איר הָאט
פּרע-טענזיעס צום ָארעמען נחש .איך בין דווקא — ס'איל וווּ פּליע — ַא הויפּט–ָארנטלעכע פּערזָאן .נישט
ַאזוי ,סנסיני ? ַאזוי ווי איך ַאליין קָאן קיין מַאן נישט זײַן און ַאזוי ווי איך בין צו געוויסנהַאֿפטיק ,איך זָאל
דערלָאזןַ ,אזַא שטיק חווה זָאל בלײַבן ,וויי איז מיר ,אומבַאמַאנסבילט — נעם איך מיר די מי און שטעל איר
צו אַ לעבעדיקן מאַנסביל פֿון איר אייגענער הויך–צניעותדיקער ריפּ אַרויס .זאָל זי נישט האָבן קיין
פּרעטענזיעס ,זָאל זי בַאמַאנסבילט ווערן ווי גרויס זי איז און זָאלן ווײַטער זיך ווידמענען אויף דער ערד
מענטשעלעך ,מענטשעלעך ,מענטשעלעך… צעלאַכט זיך הויך הע ,הע… מענטשעלעך ,מענטשעלעך,
מענטשעלעך…
סנסיניָ .א ,נישט רעד ַאזוי ,נחש .עס לעסטערט דײַן צונג און שווער איז מיר ַאזעלכע גיהינום–רייד צו
ֿפַארנעמען .ווייסטו דען נישטַ ,אז איך בין ַא מלאך ?
נחש .פּאַרדאָן ,איך בעט איבער דײַן הימלישן כּבֿוד .אָט ביסטו ,קיין עין–הרע ,אַ מלאך און איך — נישט
מער ווי ַא נחשֿ — ,פונדעסטוועגן גיב ַא קליין קלערל מיט דײַן קליין קעפּל ,וועסטו זעןַ ,אז מיר זענען
שותּפֿים .אונדזערע אינטערעסן — קאָמפּרענע–וווּ ? — זענען אַזוי גוט ווי די זעלבע.
סנסיני .ווערט אַנטשטומט .דער נחש פּאָרעט זיך .דער נײַער אָדם ,אויסגעשניטן פֿון חווה–לוסיס ריפּ ,שפּרינגט אַרויס,
דערלאַנגט אַ חיהשן וואָי און לאָזט זיך לויפֿן אין דער פֿינצטער — פֿון סנסינין צו נחש ,פֿון נחש צו סנסינין .דער נחש צעלאַכט זיך
און מאַכט ליכטיק .אָדם שטעקט אַרויס די צונג ווי אַ הונט אין תּמּוז ,גיט אַ וואָרף מיט די הענט ווי מיט רודערס ,שטעלט זיך אויפֿן
קאָפּ ,דרייט זיך איבער אַ פּאָר מאָל — און בלײַבט שטיין ,אַ תּמּעוואַטער ,אַ צופֿרידענער ,בײַם נחשס זײַט.

סנסיני .דערפֿרייט אָדם ,אָדם ! וואָס ווילסטו ?
ָאדם .וואָיעטַ .א מיאוסע זַאךַ ,א מיאוסע זַאך !
סנסיני .מאַכט זיך טויב וואָס פֿאַר אַ זאַך ווילסטו ?
נחש .הערסט דָאך — ַא מיאוסע ! גייט צו צו דער שלָאֿפנדיקער לוסי מַאדַאם חווה ,איר מעגט זיך שוין אויֿפכַאפּן.
גיט אַ קוק ,ס'איל וווּ פּליע ,אויף דעם מאַנסבילשן פּראַכט–עקזעמפּליאַר ,וואָס אײַער בעסטער פֿרײַנד דער
נחש האָט פֿון אײַערער חשובֿער ווײַבערריפּ מיט אַזוי פֿיל עספּרי אַרויסגעשניטן און אויסגעקאָמבינירט ! נו,
שנעלער ַא ביסל ,גערירט זיך ! טרייסלט זי .לוסי וועקט זיך.
לוסי .וווּ בין איך ?
נחש .נייגט זיך נאָך אַלץ אין גן–עדן ,מאַדאַם.

לוסיַ .א ,דָאס זענט איר… איך בין ַאזוי אומגעריכט אײַנגעשלָאֿפן.
נחש .נישט איר זענט אײַנגעשלאָפֿן ,נאָר איך האָב אײַך אײַנגעשלעפֿערט .און ווי איר זענט אַזוי געלעגן אין
די אָרעמס פֿון שלאָף און געהאַט אײַערע זיסע הור–חלומות — האָב איך ,אַלס געניטער כירורג ,אײַך
אויסגעשניטן פֿון דער ריפּ אַן אויטענטישן מאַנסביל ,וועלכן איך האָב דעם כּבֿוד אײַך פֿאָרצושטעלן.
ָאדם שפּרינגט ַארויף אויף חווהן ,ווי ַא בוהאי .נחש יָאגט אים ָאפּ.

ער געֿפעלט אײַך ,ווָאס ? ער איז נָאך ַאֿפילו רוי און נַאִיווָ ,אבער בײַ אײַער זײַט ,הָאף איך ,וועט ער
באַקומען די נייטיקע געשלעכטלעכע דערציִונג .דער אונטערשטער טייל פֿון זײַן קערפּער איז באַזונדערס
שטאַרק אַנטוויקלט.
לוסי–חווה שטעלט זיך אויף ,קלאַטשט ,באַטראַכט אָדמען אויפֿמערקזאַם און איז אַנטציקט .אָדם נעמט זי אין זײַנע גרויסע לאַפּעס
און זי לאַכט גליקלעך.

סנסיניָ .אדםָ ,אדם !
ָאדם .אַ מיאסע זאַך ! אַ מיאסע זאַך !
סנסיני .עפֿן דײַנע לעפֿצן און זאָג דו — מײַן ווײַב !
ָאדם .אַ מיאסע זאַך ! אַ מיאסע זאַך !
סנסיני .נישט דאָס ! זאָג דו — מײַן ווײַב !
ָאדם .ווײַב — מײַן — דו —
סנסיני .זאָג ווײַטער איך — דײַן — מאַן —
ָאדם .מַאן — דײַן — איך — וואָיעט.
סנסיני .און דו ,חווה ,זאָג דו — מײַן מאַן ,איך — דײַן ווײַב.
חווה .דו מײַן מאַן ,איך דײַן ווײַב.
נחשֿ .פײַערלעך פֿון איצט אָן זענט איר געזעצלעך פֿאַרהײַראַט .זאָל לעבן דאָס יונגע פּאָרפֿאָלק ! זאָל עס זיך
ֿפרוכפּערן ,שרצן און מערן.
סנסיני .גערירט.
נעם ָאןָ ,א נחש ,מײַן דַאנק
ֿפַאר דעם גוטן געדַאנק,
וואָס דו האָסט געהאַט,
און פֿאַר דײַן וווילער געהויבענער טאַט !
נחש .דעקלַאמירסט שוין ווידער ? קוקט אויף דעם הענגענדיקן דזשייקאָבסאָן עך ,דזשייקאָבסאָן ,דזשייקאָבסאָן !
דיר איז גוט .איך אָבער מוז ווײַטער האָרעווען אויפֿן שטיקל ברויט אין אַזאַ ערזאַץ–וועלט ! צווישן אַזעלכע
פּרא–ָאדמס !
חווה .און איך ,נחש ליבער ,דאַנק אײַך אויך .איר ווייסט ? מײַן גאַנצער צאָרן אויף אײַך איז אַריבער.
נחש .נייגט זיך עס ֿפרייט מיך דָאס צו הערן.
חווה .דער מאַן ,וואָס איר האָט מיר צוגעשטעלט ,וועט מיר גרײַלעך צו ניץ קומען.

נחש .איך האָף ! און איך מיין ,אַז נאָך דעם ווי מיר וועלן אײַך מיט אײַער געערטן מאַן אַרויסטרײַבן ,ווי די
ֿפָארשריֿפט ֿפָאדערטֿ ,פון דעם דָאזיקן גן–עדן — וועלן מיר הָאבן די געלעגנהייט צו בַאוווּנדערן די
פּרַאקטישע רעזולטַאטן ֿפון אײַער הײַרַאט .ווען אײַך וועט געבוירן ווערן דער ערשטער זון — ער וועט
הייסן קין — זאָלט איר נישט פֿאַרגעסן מיך צו רופֿן אויף דער שׂימחה .ער וועט נעמלעך זײַן אַ מערדער.
חווה .פֿרייט מיך זייער .איך דאַנק אײַך.
נחש .נישטאָ פֿאַר וואָס .צו אָדמען און דו ,אָדם ,אָדער ריכטיקער פּרא–אָדם ,דין דײַן ליבער פֿרוי און לערן
בײַ איר ַאלץ ,ווָאס ַא מַאנסביל דַארף וויסן .דײַן ווײַב איז זייער דערֿפַארן אין די זַאכן .קָאנסט זיך אויף איר
ֿפַארלָאזן.
ָאדם .האַלט חווהן אין די גרויסע אָרעמס ,גלעט זי מיט די גרויסע הענט און שרײַט פֿריילעך ,ווי אַ יונגע גאָרילע ַא ווײַב ! ַא
לײַב ! ַא מיאוסע זַאך !
חווה .רײַסט זיך שטיפֿעריש ארויס פֿון אָדמען ליבער טאַנצמײַסטער נחש ,אפֿשר אַ טענצל ?
נחש .ברַאווָא .חווה און נחש טאַנצן .סנסיני ,א צופֿרידענער ,אַקאָמפּאַנירט מיט העפֿטיקן פֿליגלגערויש.
אדם .איך אויך ! וויל אויך ! מיט פֿיס ! מיט הענט ! נחש און חווה נעמען אים ארײַן אין דער מיט .אָדם פֿרייט זיך ווי אַ
ָ
קינד ,ווַארֿפט מיט הענט און ֿפיס ,בלעקט ַארויס די צונג און ווָאיעט ֿפַאר הנאה .דער טַאנץ ווערט ַאלץ שטורמישער.

נחש .טאַנצנדיק ַא וועלט ָאן גָאט און ָאן ַא יִידַ .א וועלט ָאן גָאט און ָאן ַא יִידַ .א וועלט ָאן גָאט און ָאן ַא יִיד.
עס ווײַזט זיך ָא קַאפּעליע בלוט–יונגע אונטער–כּרובים — נײַסטער סטיל — מיט דזשעז–אינסטרומענטן .דער ָארקעסטער זעצט זיך
אויס און הייבט אָן אַקאָמפּאַנירן דעם טאַנץ.
נחש .טאַנצנדיק ,מיטן ניגון פֿון טראָפּ.

און אָדם האָט געבוירן קינען,
און קין האָט געהרגעט הבֿלען,
און דערנאָך האָט קין געבויט אַ שטאָט,
און דערנאָך האָט קין געבויט אַ שטאָט.
ַאלע .חזרן איבער.
און דערנאָך האָט קין געבויט אַ שטאָט,
און דערנאָך האָט קין געבויט אַ שטאָט,
נחש .קאַבאַרעט–אַרטיק.
און דערנאָך האָט אָדם געבוירן שׂתן,
ווי מיר אַלע ווייסן.
ַאלע .חזרן איבער.
און דערנאָך האָט אָדם געבוירן שׂתן,
ווי מיר אַלע ווייסן.
סנדלפֿונס קול .סנסיני ! ס'ווערט שטיל.

סנסיני .איך הער.
סנדלפֿונס קול .וואָס איז געשען ?

סנסיני .דער נחש הָאט ַא מענטש בַאשַאֿפן.
סנדלפֿונס קול .דער נחש ?
סנסיני .יאָ ,אַ גאַנץ וווילן מענטש באַשאַפֿן.
סנדלפֿונס קול .נאָך אַ קורצער פּויזע און דער פֿריִערדיקער וווּ איז ?
סנסיניֿ .פלעגמַאטיש נישטאָ .זיך אויפֿגעהאָנגען.
נחש .טרעט ַאֿפער ,טײַטלט אויף חווהן ,אויף ָאדמען ,אויף דעם בוים ,וווּ דזשייקָאבסָאן הענגט.

אויפֿן בוים פֿון לעבן הענגסטו אַ טויטער,
ָאדם דו מײַן !
אויפֿן בוים פֿון לעבן זיך גענומען ס'לעבן —
כ'לעבן ,ס'איז ֿפײַן.
ָאבער דו הָאסט שוין ,הָאסט שוין ַא צווייטן,
חווה דו מײַן !
וועט זײַן אַ דריטער ,וועלן זײַן מיליאָנען —
ס'וועט זײַן ,ס'וועט שוין זײַן !
גיט ַא סיגנַאלָ ,ארקעסטער דונערט אויף .חווה און ָאדם הַאלדזן זיךֿ .פַארטויבנדיקע דזשַאז–מוזיקֿ .פָארהַאנג.
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