
 צװײטער טײל
 הָאבן די דַײטשן געקלַאּפט אין --!" זָאֿפָארט אוֿפמַאכען! אוֿפמַאכען! אוֿפמַאכען"

גװַאלדן , דער טיר ֿפון אונדזער שכן צעבולסקי און בַאלד הָאבן זיך דערהערט יללות
איך בין געלעגן אַײנגעגרָאבן אין מַײן . און קרעכצן ֿפון די יונגע שײנע טעכטער זַײנע

דער טַאטע איז . עס שױס און קױם געקָאנט כַאּפן דעם ָאטעם ֿפַאר שרעקמַאמ
. דערשלָאגן און ֿפַארשעמט, געשטַאנען בַײ דער ֿפַארריגלטער טיר ֿפַארצװײֿפלט

; װָאס ער געהערט בּכלל צום מענערישן מין, געשעמט זיך װָאס ער איז ַא מַאן
װי די , זַײנע קולטורעלע דַײטשן, ןצו װָאס די דַײטשן זענען דערגַאנגע, געשעמט זיך

װָאלט חלילה , מַײן טַאטע, גלַײך װי ער, מַאמע ֿפלעגט אים לעצטנס ָאֿפט ֿפָארװַארֿפן
.... שולדיק געװען אין דעם ַאלעמען

נָאך זַײן , אין דער הײם, דערמָאן זיך װי ַאזױ דער טַאטע ֿפלעגט דערצײלן בַײם טיש'כ
איז נישט צו ֿפַארגלַײכן די ' ס-- ֿפלעגט ער זָאגן --,קינדער: "רַײזע קײן קַאטעװעץ
דָאס איז שױן דער . בּכלל די קולטור, די בַאנעמונג, די זױבערקײט, רחֿבותדיקע גַאסן

!" .... גַאנץ װָאס ַאנדערש]! דער מערֿב[װעסטן 
די מַאמע הָאט געקוקט אױֿפן טַאטן מיט מָאדנער בַאװּונדערונג און צושָאקלענדיק 

: מיט ַא קױם ֿפַארבָארגן שמײכעלע אירס, טן קָאּפמי
 דו ביסט נָאך ַאלץ געבליבן דער -- הָאט זי זיך ָאנגערוֿפן --, מַײן ליבער יצחק, אױ"

זָאל רוען 'ר, ַא מזל װָאס דער טַאטע דַײנער. װָאס ַא מָאל] גַאליציַאנער[זעלבער קירע 
ער ָאֿפענער גמרא לײענענדיק זײערע הָאט דיך געכַאּפט בַײ ד, עדן-לַײכטיק אין גן

און ַאזױ ַארום צעקלַאּפט ? װײס װָאס נָאך'כ, שמילָאסָאֿפן, זײערע ֿפילָאסָאֿפן, ביכער
" ?װי הײסט עס דָארטן, נו... דַײנע חלומות צו ֿפָארן שטודירן קײן 

 הָאט דער טַאטע גוטמוטיק צוריקגעענטֿפערט מיט גרױס --" ?מײנסטו, הײדעלבערג"
. בשַאֿפט אױף דער מַאמעס נַאִיװקײטלי
װָאס איס דען ַא , הײדעלבערג צי שמײדעלבערג! הָאסט געטרָאֿפן, יָא יצחק לעבן, יָא"

ַאז זײ , קען מען זיך שױן ֿפון זײ אױסלערנען, מישטײנס געזָאגט, װַײל װָאס? חילוק
ָאז ֿפון עּפעס ַאן בױקָאטירן די יִידישע געשעֿפטן און לָאזן זיך ַארומֿפירן בַײ דער נ

מַאכנדיק דערבַײ ַא , אױסגעדינטן קַאּפרַאל מיט ַא ּפָאר אױסגעריבענע װָאנצעס
." װי די װילדע חיות אין מיטן װַאלד, געּפילדער

נישט , אם ירצה השם, און לַאנג װעט ער, הָאט נישט צו טָאן אײנס מיטן ַאנדערן'ס"
 הָאט --" ,ן דעם גרױסן קולטורעלן ֿפָאלקזיצן אױֿפן בענקל מיט זַײנע ֿפירעכצן צװיש

די מַאמע הָאט געהַאלטן אין .... דער טַאטע ּפרָאבירט אונדז ַאלעמען אױֿפצוקלערן
אײן צושָאקלען מיטן קָאּפ און דָאס ֿפַארבָארגן שמײכעלע אירס איז אױף די ליּפן װי 

: ֿפַארװישט געװָארן
װיל נָאר 'כ, נו. הער ֿפילָאסָאף, ױערןס א|דַײנע װערטער אין גָאט, הלװאי, הלװאי"

ער זָאל מיר ,  ַאז װען נישט דַײן טַאטע-- הָאט די מַאמע גערעדט װַײטער --, זָאגן
ַא הער , װָאלט איך דָאך הַײנט געהַאט ַא מַאן, עדן-אין לַײכטיקן גן, דָארט מוחל זַײן

װער קען דען . ילָאסָאףדָאקטָאר ָאדער ַא הער ּפרָאֿפעסָאר און אֿפשר גָאר ַא הער ֿפ
און " ?װָאלט ֿפון דיר ַארױסגעװַאקסן'װָאס ֿפַאר ַא גדולה ס, מַײן ליבער יצחק, װיסן

. דָאס ֿפַארבָארגן שמײכעלע הָאט זיך װידער בַאװיזן אױף דער מַאמעס ליּפן



-הָאבן זיך הַארציק ַאמוזירט ֿפון דעם װּונדערלעכן דועל, בַײם טיש, מיר קינדער
ָאבער דער טַאטע איז נישט געבליבן שולדיק דער . מַאמע-ך צװישן טַאטעגעשּפרע

װען איך װָאלט הַײנט געװען ַא דָאקטָאר צי ַא : "מַאמען און הָאט צוריקגעענטֿפערט
מײן ַא ּפשוטער 'כ, ודם-צי גָאר ַא ֿפילָאסָאף און נישט קײן ּפשוטער בׂשר, ּפרָאֿפעסָאר

צי דו װָאלסט בּכלל געהַאט ַא מַאן ַא , רע רֿבקהמַײן טַײע, טָא װער װײסט, סוחר
". קירע
טָא װָאס ,  אױב ַאזױ--ַארַײנגעשּפרונגען אין מיטן , זקונים-דער בן,  בין איך--אױ "

, בַײ דיר? סמָאל געבױרן געװָארן|בַײ װעמען װָאלט איך דענט? װָאלט געװען מיט מיר
לט איך געבױרן געװָארן בַײ ֿפרעמדע און אֿפשר װָא? מַאמעשי, צי בַײ דיר, טַאטעשי
דענטסמָאל װָאלט איך דָאך ? ָאדער אֿפשר בּכלל נישט געבױרן געװָארן, ֿפעעע? מענטשן

בין בַײ 'ַאז כ, איז בעסער'ָאבער ס!.... ַא ֿפַארגעניגן, נישט געמוזט גײן אין חדר ַארַײן
װַײל הַײנט , ן מצרִיםבַײ מיר אין דער הײם און נישט חלילה אי, אַײך געבױרן געװָארן

שמו הָאט בַאֿפױלן ַארַײנצּוװַארֿפן אין -ַאז ּפרעה ימח, הָאט מען געלערנט אין חומש
ַאז מע , טָא שטעלט אַײך ֿפָאר, װָאס װערן געבױרן, װַאסער ַארַײן ַאלע יִידישע יִינגלעך

, רררב, אין װַאסער] דערטרענקען: _טָאּפיטי_זע רוסיש [װָאלט מיך ָאנגעטָאּפיעט 
." איז דָאך װינטער'ס.... איז קַאלט אין װַאסער'ס

ַאלע בַײם טיש הָאבן אױסגעשָאסן ַא געלעכטער ֿפון מַײן דַארשענען און איך בין 
ֿפַאר װָאס זײ לַאכן ַאזױ ֿפון מיר , אױֿפגעברַאכט געװָארן אױף מַײנע צװײ שװעסטער

װען מַײנע צװײ , איצט ָאבער.... ןהָאב זײ ַארַײנגעזָאגט אין טַאטנס טַאטן ַארַײ'און כ
הָאב איך אױף זײ , עלטערע שװעסטער זענען געלעגן אױסבַאהַאלטן אין צװײטן צימער

ַא מוראדיקע שטילקײט . געהַאט גרױס רחמנות
מַאמע ֿפַאר זײערע -הָאב געֿפילט דעם ציטער ֿפון טַאטע'כ. הָאט געהערשט אין שטוב

גָאט , דער אומגליק זָאל. ס נישט טָאן|לעכטמע זָאל זײ חלילה קײן ש, טעכטער
ֿפַארשעמט , חלילה, נישט.... נישט ַארַײנגעברַאכט װערן אין אונדזער הױז, בַאהיט
.... װי די מַאמע הָאט דָאס ָאנגערוֿפן, װערן

. די גװַאלדן ֿפון אונדזערע שכנים זענען ַאלץ שטילער און שטילער געװָארן, די יללות
ֿפון די יונגע צעבולסקיס טעכטער הָאבן זיך נָאך געטרָאגן ֿפון זײער  נָאר די קרעכצן

סקע |ּפלוצעם ַא טוּפערַײ ֿפון סָאלדַאט. קרעכצן ֿפון יסורים און בַאלײדיקונג. װױנונג
ַא געקלַאּפערַײ אין אונדזער . די הערצער אונדזערע בלַײבן שטײן. דַײטשע שטיװל

!!!" ָאֿפָארט אוֿפמַאכעןז!!! אוֿפמַאכען!!! אוֿפמַאכען: "טיר
***

הָאבן מיט יָארן שּפעטער !!!" זָאֿפָארט אוֿפמַאכען!!! אוֿפמַאכען!!! אוֿפמַאכען"
געקלַאּפט מַײנע קלײנע שװַאכע ֿפױסטן ֿפון ַא בַאֿפרַײטן קַאצעטניק אין די טירן ֿפון 

.  און קינדערֿפרױען, דַײטשע הײמען און געמַאכט ציטערן הערצער ֿפון דַײטשע מענער
מיט ַאלע מַײנע ּכוחות הָאב איך ּפרָאבירט נָאכצומַאכן די דַײטשע קולות ֿפון יענער 

װען זײ הָאבן געקלַאּפט אין אונדזער , 1939נַאכט -שױדערלעכער סעּפטעמבער
.... טיר

איצט הָאב איך זיך מיט די ֿפיר רױטַארמײערס שטורמיש ַארַײנגעריסן אין דַײטשע 
בין געװען געצװּונגען מיט ּכוח מיטצומַאכן 'און כָאטש כ. געזײט חורבן הײמען און



דָאס , נישט געקוקט אױף מַײן רחמנות צו די בַאזיגטע דַײטשן, הָאב איך, דָאס ַאלץ
ַאז נישט בלױז איך בין . ַאז איך לעב, ערשטע מָאל נָאך זעקס יָאר געֿפילט

זענען איצט דערנידעריקט ,  ּפַײניקערסמַײנע, נָאר ַאז אױך זײ, דערנידעריקט געװָארן
) 1....(אױב נישט נָאך טיֿפער. און טיף געֿפַאלן

אין אירע װַארעמע , ַאזױ װי איך שלָאף איצט געשמַאק אױף דעם יונגן שײנעם מײדל
 כָאטש בּכלל נישט ַאזױ רוִיק, ָארעמס

נָאך ,  איר ֿפָאטערקָאן איך דערװַײלע דערצײלן װעגן דעם סוף ֿפון, װי מע קען מײנען
װעל 'ָאבער אײדער כ. װָאס עס איז געשען מיט איר מוטער, דעם װי מיר װײסן שױן

װָאס דָאס איז ." טױטנמַארש"דערצײלן װעגן דעם װיל איך קודם דערצײלן װעגן 
, צוליב דער ּפרָאסט ּפשוטער סיבה,  װײסט מען זײער װײניק--געװען ַא טױטנמַארש 
, דָאס געבײן ֿפון די מערסטע. ן ַארױס לעבעדיק ֿפון ַאזַא מַארשװָאס זײער װײניק זענע

, איז געבליבן ליגן צעזײט און צעשּפרײט אױף די װעגן, װָאס הָאבן דָאס מיטגעמַאכט
און די װײניקע װָאס זענען דורך ַא נס יָא הַאלב . ֿפעלדער און װעלדער ֿפון דַײטשלַאנד

,  ָאדער זײ װילן נישט װעגן דעם דערצײלן:איז אײנס ֿפון די צװײ, לעבעדיק ַארױס
טַאקע דערֿפַאר מַאך איך ַא קלײנע הֿפסקה . ָאבער זײ הָאבן נישט װעמען צו דערצײלן

. װעל דװקא יָא עּפעס װעגן דעם דערצײלן'און כ
כָאטש דָאס ּפַאסט , און אֿפשר ערשטער ַאּפריל, 1945איז געװען סוף חודש מַארץ 'ס

, ַאּפעל-בַײם ֿפרימָארגן, אײן מָאל. מעׂשה-ֿפַאר ַאן ערשטער ַאּפריל בּכלל נישט ַארַײן
, ֿפַארן ַארױסמַארש צו דער ַארבעט אין די זַאלצגרובן" העֿפטלינגען"נָאכן ָאּפצײלן די 

-ערד ֿפַאר דער דַײטשער קריג' מעטער טיף אין דר480װּו מיר הָאבן געהָארעװעט 
ז שױן ַאלץ געװען צעבָאמבַארדירט דורך די װַײל אױבן אין דרױסן אי, אינדוסטריע

" שטַאסֿפורט"הָאט אונדז דער קָאמענדַאנט ֿפונעם לַאגער , ַאלִיִירטע ערָאּפלַאנען
, ַאז מע גײט מער נישט ַארױס צו דער ַארבעט, וֿבעצמו ָאנגעזָאגט די בׂשורה-בכֿבודו

דָאס הָאט ער אונדז ? װּוהין. װַײל דער ׂשונא דערנענטערט זיך און מיר מוזן ַאװעק
מיר הָאבן בלױז . ַאז מיר הָאבן אים נישט געֿפרעגט, נישט געזָאגט און ֿפַארשטײט זיך

ָאבער אױב . זָאל אונדז נישט ַאװעקֿפירן און אונדז ֿפַארטיק מַאכן'ַאז מ, געציטערט
זײ קענען דָאך אונדז ַאלע ָאן שום ? טָא צו װָאס ַאװעקֿפירן, ֿפַארטיק מַאכן

אײנער ַא לץ צװישן אונדז הָאט זיך ָאנגערוֿפן צו . ָאניעס אױסשיסן אױֿפן ָארטצערעמ
: איטשען

, ער װײסט נישט. איז נעבעך אױף צרות'ר) קָאמענדַאנט-דעם לַאגער(קוק אים ָאן "
אױֿפן , איז ַא שָאד די גַאנצע טירחה'ַאז ס, גיב אים ַאן עצה. װָאס מיט אונדז צו טָאן

".... לַײכטער ּפלַאץ װעט זַײן
גײ : "װי צו זיך, נָאר געזָאגט, ָאבער איטשע הָאט דעם קָאמענדַאנט עצות נישט געגעבן

." זַײ ַא חכם און ֿפַארשטײ די רוצחים
מיר זענען ַאלע צוריק ַארַײן אין די בַארַאקן און מיט ַא שעה שּפעטער זַײנען מיר 

יעדער אײנער . רױסצומַארשירןװידער געשטַאנען אױסגעשטעלט אין די רײען גרײט ַא
גײט אונדז טַאקע 'ַאז מ, ַא סימן, הָאט געקרָאגן דָאס מָאל ַא טָאּפעלע ּפָארציע קַאװע

װַײל נישט אײן מָאל הָאבן די נַאציס אױסגעטײלט טָאּפעלע , בַאלד ֿפַארטיק מַאכן
ּפָארציעס ברױט מיט מַארמעלַאד דװקא צו די אױסגעסעלעקטירטע צום דערשיסן 



ַאבי צו בַאקומען ַא , און נישט אײן מָאל ֿפלעגן זיך ֿפרַײװיליקע מעלדן צום טױט
ָאבער נישט ּתמיד איז ַאזַא אײנעם . טָאּפעלע ּפָארציע ברױט מיט מַארמעלַאד

. געלונגען
װי ַא דַײטשער מַײסטער הָאט צעממיתט ַאזַא אײנעם , איך הָאב ַא מָאל ַאלײן געזען

און הָאט אים !" װען איך װעל װעלן, שטַארבן װעסטו ":און געשריגן צו אים
װָאס , ָאך און װײ איז שױן ָאבער געװען צו די יעניקע. צוריקגעיָאגט צו די לעבעדיקע

הָאבן בלױז געלעקט די שיטערע מַארמעלַאד און ניט ּתיּכף ַארַײנגעּפוצט די ּפַײקע 
ֿפלעגן די לצנים , )2( נעילהַאזַא אײנער הָאט שױן געהַאלטן בַײ. ברױט מיט ַא מָאל

ער קָאן שױן אֿפילו מער . בײן-און-הױט, ַא סימן ֿפון ַא ֿפולשטענדיקן מוזלמַאן, זָאגן
מיט די לעצטע , ַאזַא אײנער הָאט בלױז געקוקט װי ַא ֿפַארסַאמטע חיה. נישט עסן

מערט װָאס ער הָאט ֿפעסט געהַאלטן אַײנגעקלַא, אױף דער ּפַײקע ברױט, אינסטינקטן
װי דָאס װָאלט געװען דער גרעסטער אוצר , אין זַײנע אױסגעדַארט סקעלעטישע הענט

איז 'און ס. אױף דער װעלט
. דָאס איז געװען דער גרעסטער אוצר װָאס ַא מענטש קָאן זיך נָאר אױסמָאלן, אמת

ען הָאט מ, און אױב ַאזַא אײנעם איז דָאך געלונגען ַארָאּפצושלינגען ַא ּכזית ברױט
געקענט זען װי דָאס שטיקל ברױט װַאנדערט ַאדורך ֿפון זַײן מױל דורכן הַאלדז אינעם 

. מָאגן ַארַײן
און זיך דערבַײ , ַאלע ַארום הָאבן אױף דעם געקוקט װי אױף עּפעס ַא װּונדער

װי דָאס שטיקל ברױט גליטשט זיך ּפַאװָאליע ַארָאּפ , צוקוקנדיק זיך, ּפָאסמַאקעװעט
ַאזױ װי דָאס שטיקל ברױט , ַאלע ַארום הָאבן מיטגעשלונגען. עמס מָאגן ַארַײןאין יענ

. נָאר אין זײער אײגענעם מָאגן ַארַײן, װָאלט זיך נישט ַארָאּפגעגלישט אין יענעמס
אױֿפן נישט געקָאנט -ַאז די ֿפַאנטַאזיע הָאבן די נַאציס בשום, אײנס דַארף מען װיסן

ַאחוץ דער , ַאלץ איז זײ געלונגען צוצורױבן. יקעסַאװעקנעמען בַײ די קַאצעטנ
און מיט ֿפַאנטַאזיע קָאן דָאך דער מענטש מיטמַאכן די גרעסטע . ֿפַאנטַאזיע

. ַאװַאנטורעס אױף דער װעלט
נישט , איז אײן זַאך געבליבן גַאנץ, אונטער די עלעקטרישע דרָאטן, אֿפילו אין לַאגער

הָאט דָאס 'װער ס! דער חלום, די ֿפַאנטַאזיע, אױ. ַאזיעדי ֿפַאנט: זױבער רײן, בַארירט
.... איז געװען ֿפַארלױרן, ֿפַארלױרן

װָאס יענער הָאט , צי דָאס בלעכל, ]'ֿפעלדֿפלַאש_ 'מענַאזקַא_זע ּפױליש [די מענַאשקע 
איז , צוגעבונדן מיט ַא שטריק ָאדער דרָאט צום בױך, זײן-װי ַא ּכלי, מיט זיך געטרָאגן

געװען ָאנגעֿפילט מיט ביטער װַאסער , ֿפַארן ַארױסמַארש אין װעג ַארַײן, ס מָאלדָא
. יעדער אײנער הָאט מיט זיך אױך געֿפירט ַא דעק". קַאװע"װָאס מע הָאט עס גערוֿפן 

הָאב 'װָאס כ, איך הָאב אונטער דעם דעק. ַאז מע װעט אים אֿפשר ניצן, ַא גוטער סימן
אױך געטרָאגן אױסבַאהַאלטן ַא טָארבע מיט , רום די ַאקסלעןגעהַאט ַארומגעבונדן ַא

װָאס איך הָאב אין דער לעצטער מינוט דורך ַא , לַאנגע רָאזעװע מערן, מערן, יָא. מערן
דָאס מָאל אין , אין ַא ּפשוטער שּפרַאך הײסט דָאס צוגעלקחנט, צוֿפַאל ָארגַאניזירט

, ָאבער ַא דַאנק די מערן אֿפשר.  ֿפַאר זיךדָאס איז שױן ַא מעׂשה? װי ַאזױ. דער קיך
און אֿפשר הָאב איך גָאר מיט די געגנֿבעטע מערן ַאװעקגערױבט . לעב איך הַײנט
ּפַאסט מיר צו 'הַײנט קָאן איך זַײן ַא חכם און טרַאכטן װי ַאזױ ס, יָא? ַאנדערע לעבנס

.... ָאבער נישט דענצמָאל, טרַאכטן



װײ נעכט הָאב איך געהַאלטן אין אײן גריזשען די מערן און במשך ֿפון צװײ טעג און צ
װַײל , ָאבער צוליב די מערן בין איך אױך שיעור אומגעקומען. לעבן'ַאזױ דערהַאלטן ס

ַאז איך גריזשע אין געהײם , װי נָאר ַא ֿפרַאנצײזישער קַאצעטניק הָאט בַאמערקט
ַאז איך זָאל , זַײניקע'ַארלַאנגט סהָאט ער זיך בַאלד צו מיר צוגעטשעּפעט און ֿפ, מערן

איז אים דען נישט 'ס? און טַאקע ֿפַאר װָאס נישט". קַארָאט-דע"אים אױך געבן 
הָאט דָאך 'מ; װָאס איך, ער איז דָאך געװען דער זעלבער מחוּתן צו די מערן? געקומען

בן טָאג זיך נָאך ַא הַאל. ֿפון דער זעלבער קיך, געלעבט ֿפון אײן און דעם זעלבן טָאּפ
ָאבער בַאלד הָאבן דָאס בַאמערקט זַײנע . הָאב איך אים געגעבן ַא הַאלבן מער, בעטן

און זײ !" קַארָאט-דע: "און מע הָאט ָאנגעהױבן רוֿפן" קַאמערַאדן"ֿפרַאנצײזישע 
. זענען אױף מיר ַארױף װי די הײשעריקן און מיך שיעור נישט צעטרָאטן

דָאס דערזען און מיך ּכמעט אין דער לעצטער מינוט קױם  ַא מזל װָאס איטשע הָאט
איך . װָאס זענען אױף מיר געלעגן, ַארױסגעשלעּפט ֿפון אונטער דער קוּפע ֿפרַאנצױזן
בלױז די לעצטע צװײ גרױסע מערן , הָאב שױן ָאבער געהַאט ַאלע מערן ַארַײנגעּפוצט

װײ ֿפרַאנצױזן הָאבן זיך מער צ! זָאל זײ װױל בַאקומען. הָאבן זײ בַײ מיר צוגערױבט
ַאז זײ לעבן , ּכדי צו זַײן זיכער. זײערע חֿברים הָאבן זײ צעטרָאטן, נישט אױֿפגעהױבן

זײ , װעלכער איז געגַאנגען ֿפון הינטן, װַאכמַאן-עס-הָאט דער לעצטער עס, נישט מער
 געטָארט ַאז קײן לעבעדיקער קַאצעטניק הָאט נישט, װַײל װיסן דַארף מען. צוגעשָאסן

קָאמענדַאנט הָאט ֿפון ֿפָארױס -דער לַאגער. ַארַײנֿפַאלן אין די הענט ֿפון די ַאלִיִירטע
אין . װעט װערן דערשָאסן, ַאז װער עס װעט נישט קענען גײן, אונדז געהַאט געװָארנט

, װער עס קען נישט גײן"ַאז , דער לעצטער מינוט ֿפַארן ַארױסמַארש הָאט ער געמָאלדן
זײ . זָאל ַארױסטרעטן ֿפון דער רַײ, ילט זיך נישט בַײ די ּכוחות ָאדער איז קרַאנקאון ֿפ

װעלן עװַאקוִירט װערן צוזַאמען מיטן גַאנצן לַאזַארעט קרַאנקע אױף סּפעציעלע 
הָאט מען גלַײך אױֿפן ָארט דערשָאסן , די יעניקע װָאס זענען ַארױסגעטרעטן." װָאגנס

. לַאזַארעט קרַאנקעצוזַאמען מיט דעם גַאנצן 
דער "װעלכן מען הָאט שּפעטער גערוֿפן " ,מַארש"ַאזױ הָאט זיך ָאנגעהױבן דער 

קנַאּפע דרַײ טױזנט , צו ֿפינעף אַײנגעהַאקט אין לַאנגע רײען." טױטנמַארש
קַאצעטניקעס ֿפון ֿפַארשידענע נַאציָאנַאליטעטן הָאט מען ַארױסגעטריבן אין װעג 

דער גרעסטער טײל איז . ר מײנסטע איז דָאס געװען דער לעצטער װעגװָאס ֿפַא, ַארַײן
, װַײסרוסן, עטלעכע הונדערט רוסן, געװען ֿפרַאנצײזישע ּפָאליטישע געֿפַאנגענע

און אױך , עטלעכע דַײטשע קרימינעלע און ַא דרַײהונדערט ּפױלישע יִידן, אוקרַאִינער
רֿב ֿפַאראײניקט אין אײן -ַאן ערֿב, ּכללה. צענדליקער ֿפון ַאנדערע נַאציָאנַאליטעטן

זענען אױך נישט ַאלע געװען , װַאכמענער-עס-די עס, אֿפילו אונדזערע שומרים. גורל
סלָאװַאקן און , ַא סך צװישן זײ זענען געװען אונגַארישע ֿפָאלקסדַײטשן. רײנע דַײטשן

שן זיך הָאבן די ַא טײל הָאט קױם געקענט רעדן דַײטש און צװי? װער װײסט װָאס נָאך
זָאל אים חלילה נישט ֿפַארגעסן צו 'כ, נו. מַאדזשַאריש, נַאטירלעך, אונגַארן געקלַאּפט

װי , װָאס אײן גָאט װײסט, מײן דעם געֿפַאנגענעם ַאמעריקַאנער ֿפלִיער'כ, דערמָאנען
ס דָאס איז געװען דער ערשטער ַאמעריקַאנער װָא. ַאזױ ער הָאט זיך בַײ אונדז גענומען
. איך הָאב בּכלל געזען אין מַײן לעבן

הָאב איך שױן ַא מָאל יָא געהַאט געזען אין מַײן שטעטל ַאן , דעם אמת געזָאגט
װָאס איז צוריקגעקומען , גרעבער-ָאבער יענער איז געװען ַא קױלן, ַאמעריקַאנער



נים הָאט ער אין ּפ-ּכל-על. ַאהײם נָאך צװַאנציק יָאר ָאּפהָארעװען אין גָאלדענעם לַאנד
כָאטש ער הָאט געהַאט ַא , מַײנע אױגן נישט אױסגעזען װי ַאן עכטער ַאמעריקַאנער

דער אין לַאגער איז ָאבער געװען ַאן עכטער . ֿפול מױל מיט גָאלדענע צײן
ער הָאט זיך בַאװיזן . כָאטש ער הָאט קײן גָאלדענע צײן נישט געהַאט, ַאמעריקַאנער

דָאס ערשטע . און איז ֿפַארשװּונדן װי ַא געװײנלעכער קַאצעטניקממש װי ַא מעטעָאר 
װי ער װָאלט , מָאל הָאבן מיר אים געזען אין לַאגער עטלעכע טעג ֿפַארן ַארױסמַארש

. טַאקע ַארָאּפגעֿפַאלן צו אונדז ֿפון הימל
רשטן דעם ע.  הָאבן זיך ַאלע געװּונדערט--? װָאס הײסט ַאן ַאמעריקַאנער אין קַאצעט

ביז מיר הָאבן זיך , רושם הָאט ער געמַאכט װי ַא בַאשעֿפעניש ֿפון ַאן ַאנדערן ּפלַאנעט
, ער איז געװען הױך. ודם-צוגעװױנט און אין אים געזען ַא זײער סימּפַאטישן בׂשר

װען ער ; ממש ַא ריז מיט ַא ּפָאר ברענענדיקע שװַארצע אױגן, ברונעט, ברײטּפלײציק
ער הָאט געטרָאגן ַא . ט זיך בַאװיזן ַא מױל מיט שנײװַײסע צײןהָאט געלַאכט הָא

װָאס איך הָאב דָאס נָאך קײן מָאל נישט , מונדיר מיט הױכע געשנורטע שיך-כַאקי
נָאר " ,העֿפטלינגען"ער איז געװען נישט בלױז העכער ֿפון ַאלע . געהַאט ֿפרִיער געזען

בַאװעגט . קָאמענדַאנט צוזַאמען-גערמיטן לַא, אױך העכער ֿפון ַאלע דַײטשן ַארום
, געגַאנגען װי אױף סּפרענזשינעס. כָאטש ער איז געװען שװער, הָאט ער זיך לַײכט

װָאס איז , איטשע. װי איטשע ֿפלעגט אױף אים זָאגן, ממש אין ריטעם ֿפון דזשעז
-מלך-עוג"הָאט אים גלַײך ַא נָאמען געגעבן , קינד-ַאלײן אױך נישט געװען קײן מּפל

אונטער . ַאז ער איז גָאר ַא יִיד, און אים חושד געװען" הבשן ֿפון ָאנקל סעמס לַאנד
: ֿפיר אױגן הָאט ער אים ַא מָאל ַא ֿפרעג געטָאן

, װַײזנדיק,  און דער ַאמעריקַאנער הָאט זיך געלַאכט--? יׂשראל-שמע, זינד זי יודע-
 קלָארן ענטֿפער הָאט ער נישט ָאבער קײן, זַײנע שנײװַײסע צײן, װי געװײנטלעך

. געגעבן
" ,גָאר ַא װילדער יַאט! "ַא חֿברהמַאן איז ער שױן אײן מָאל געװען, נישט יִיד, יָא יִיד
. ּתמיד מיט אונדז געלַאכט און געלַאכט ֿפון די דַײטשן.... זינגט זיך אין לידל'װי ס

ֿפַארשּפילט אױף דער , ַאז זײ זענען שױן קַאּפוט, געלַאכט זײ אין ּפנים ַארַײן
דער , דער לַאגער, ער ֿפלעגט מיט אונדז שּפַאסן װי דָאס גַאנצע לעבן.... לָאטעריע

ַאּכל נישט מער געװען װי עּפעס ַא -טױטנמַארש מיט די דַײטשן צוזַאמען װָאלטן סך
ער איז געװען דער אײנציקער אױֿפן טױטנמַארש װָאס הָאט נישט . ַא קַאטָאװעסל, װיץ
מיט די . ַאזַא רושם הָאט ער אױף אונדז געמַאכט, יעדן ֿפַאלס, ַאט קײן זָארגןגעה

כָאטש זײ ֿפלעגן אים זעלטן , דַײטשן ֿפלעגט ער הַאלטן אין אײן אַײנטענהן ּפָאליטיק
. זײ ֿפלעגן אים אױסהערן און שװַײגן. ענטֿפערן

ַאנער הָאט דער ַאמעריק. איז געֿפערלעך'ַאז ס, איטשע הָאט אים געװָארנט
געשיצט דורך , געֿפַאנגענער-ער איז ַא קריגס, ַאז ער הָאט נישט מורא, געענטֿפערט

הָאט " ,ַאזױ נַאִיװ, װי גרױס. "געֿפַאנגענע-ֿפַאר קריגס" קָאנװענץ"דער זשענעװער 
." הבשן ֿפון ָאנקל סעמס לַאנד- מלך-עוג"ָאנװַײזנדיק אױף , איטשע ַא מָאל געזָאגט

ַאז דער ַאמעריקַאנער הָאט ּפרָאבירט צוצורעדן דעם , דערצײלט עמעץ הָאט
ַאז ֿפַאר זַײן אײגענער טוֿבה װעגן װָאלט געװען צום בעסטן ער זָאל מיטן , קָאמענדַאנט

װַײל סַײ װי סַײ איז ַאלץ ֿפַאר די , גַאנצן טרַאנסּפָארט זיך אונטערגעבן צו די ַאלִיִירטע
װַאכמענער הָאבן -עס-װען די עס, ע טעג ֿפונעם מַארשאין די לעצט. דַײטשן ֿפַארלױרן



הָאט ער זיך ַא מָאל צו . קַאצעטניקעס, װי מיר, זיך שױן אױך ָאנגעהױבן צו לױזן
קוקן זי מל ַאן װי דָאס העררענֿפָאלק : "אונדז ָאנגערוֿפן אין זַײן ּפערֿפעקטן דַײטש

!".... לױזט זיך
ריקַאנער נישט געװען דער זעלבער דעמָאלט ָאבער איז שױן אױך דער ַאמע

הבשן ֿפון ָאנקל -מלך-איטשע הָאט אים שױן אױך מער נישט גערוֿפן עוג. ַאמעריקַאנער
ֿפון שעה צו , ֿפון טָאג צו טָאג. װַײל ער איז עס שױן מער נישט געװען" ,סעמס לַאנד

ֿפון װעלכן , ןװי ַא בַאלָא, שעה איז דער ריזיקער ַאמעריקַאנער געװָארן אַײנגעשרומּפן
זַײנע ברײטע ּפלײצעס , זַײן הױכער שלַאנקיקער קערּפער. מען לָאזט ַארױס די לוֿפט

הָאבן זיך רַאּפטום ַארָאּפגעלָאזט און מיט דער דעק אױף זַײנע אַײנגעהױקערטע 
. ַא ּפָאלנער קַאצעטניק, ּפלײצעס הָאט ער אױסגעזען אין גַאנצן װי אײנער ֿפון אונדז

ַאזַא שנעלע ַאסימילַאציע הָאט מען װײניק אֿפילו אין לַאגער , סן זיךַאזױ צוּפַא
ָאבער מיר זענען דָאך געװען אױֿפן טױטנמַארש און דָא הָאט ַאלץ שנעל . געקָאנט זען
װָאס זענען שױן אױך געװען אין גַאנצן , װען נישט זַײנע הױכע געשנורטע שיך. ּפַאסירט

ַאז דָאס איז ,  בּכלל מער נישט געקענט דערקענעןװָאלט מען, אױסגעריבן און צעלײגט
װי דער . נָאר דער הומָאר איז בַײ אים געבליבן װי ֿפרִיער. דער זעלבער ַאמעריקַאנער

. גַײסט װָאלט בַײ אים נישט געהַאט קײן שום קשר מיטן ֿפיזישן מצֿב
נישט װי מיר , גמיר זענען ַארױס דורכן טױער ֿפון לַאגער אין דער ֿפַארקערטער ריכטונ

עס הָאט זיך ֿפַאר אונדז ַאנטּפלעקט ַא . ֿפלעגן יעדן טָאג מַארשירן צו די זַאלצגרובן
בערגעלעך און , װעלדער, ֿפון ֿפעלדער, ּפרַאכטיקע ּפַאנָארַאמע ֿפון ַא ֿפרַײער װעלט

מיר הָאבן בּכלל . װָאס יָארן לַאנג הָאבן מיר דָאס שױן נישט געהַאט געזען, טָאלן
די שַארֿפע . ס ערד|עקסיסטירט נָאך ַאזַא מין שײן װעלטעלע אױף גָאט'ֿפַארגעסן ַאז ס

װָאס הָאבן זיך נָאר װָאס געהַאט ָאנגעהױבן צו ֿפַארשּפרײטן , ריחות ֿפון די ֿפעלדער
הָאבן װי מיט ַא הַאמער אומברחמנותדיק ַא זעץ געגעבן אױף , נָאך דעם לַאנגן װינטער

ַאז די ֿפיס הָאבן זיך ַאזש , מענטשן און אונדז ַאלע ֿפַארשיּכורטדער גַאנצע מחנה 
אונדז געלַאכט , ּפשוט, אומֿפַארשעמט, די זון הָאט עּפעס ַאזױ חוצּפהדיק. געװַאקלט

חוזק געמַאכט ֿפון אונדזער , װי זי װָאלט זיך גערײצט מיט אונדז, אין ּפנים ַארַײן
ַאז ַא מלחמה גײט ָאן , עמַאכטװי זי װָאלט זיך נישט װיסנדיק ג, מעמד

. הונגער און טױט, װעכטערס-עס-עס, ס ערד מיט קַאצעטניקעס|אױף גָאט
? אונדז גָאר געװָאלט טרײסטן, די זון,  אֿפשר הָאט זי--? װער װײסט, און אֿפשר

געװַארעמט מיט אירע ָאנגענעמע שטרַאלן אונדזערע אױסגעדַארטע בײנער און ערגעץ 
מיר הָאבן זיך טַאקע בַאלד . רגן אין הַארצן געװעקט בַײ אונדז הָאֿפענונגטיף ֿפַארבָא

. צוריק צו איר צוגעװױנט און צוריק הײמיש געװָארן מיט דער שײנער װעלט
ַא געװעזענער ּפרָאֿפעסָאר אױף אײנער ֿפון די , ַא ֿפרַאנצײזישער קַאּפָא, זשַאק

תדיק רעציטירט ַאן ַאלט דַײטשיש הָאט איצט התלהֿבו, עלזַאסער אוניװערסיטעטן
: סטודענטיש ליד

, עס גײט צום ֿפרילינג
, די אײער װערן ביליגער

, די מײדלעך װערן װיליקער
, ֿפרילינג ַאלע סָארטן

.... עס שמעקט מיט ַאבָארטן



זינט דענצמָאל אױֿפן טױטנמַארש הָאט נָאך ּפָאעזיע אױף מיר קײן מָאל נישט 
װָאס זשַאק הָאט , לידל- אַײנדרוק װי דָאס ּפרָאסטַאצקע סטודענטןגעמַאכט ַאזַא

װָאס הָאט , ּפַאנָארַאמע-װּונדערלעכע ֿפרילינג, רעציטירט דערזעענדיק די ּפרַאכטיקע
מיט ַא מָאל הָאט אױסגעזען װי דער גַאנצער . זיך ַאנטּפלעקט ֿפַאר אונדזערע אױגן

.  ֿפון זינעןטרַאנסּפָארט קַאצעטניקעס איז ַארָאּפ
הָאט אױסגעזען װי 'ס. מיר זענען ַאלע ַארַײן אין ַא משונהדיקן טרַאנס ֿפון ֿפַארגעסונג
זיך אױֿפגעהױבן אין , די גַאנצע מחנה װָאלט זיך מיט ַא מָאל ָאּפגעריסן ֿפון דער ערד

יך די די ערשטע הָאבן ז. אין ַא ֿפַאנטַאזיע, דער לוֿפט און געשװעבט אין עּפעס ַא חלום
בַאלד הָאבן די רוסן אונטערגעכַאּפט דָאס לידל און זיך געזונגען , ֿפרַאנצױזן געזונגען

עמעצער ֿפון אונדז הָאט ָאנגעהױבן צו . אין װַײסרוסיש, אין אוקרַאִיניש, אין רוסיש
זינגען אין ּפױליש און בַאלד הָאט ַאן ַאנדערער אונטערגעכַאּפט דָאס זעלבע לידל אין 

װי מיר װָאלטן געגַאנגען אױף עּפעס ַא ,  די גַאנצע מחנה הָאט זיך געזונגען.יִידיש
-עס-דַאכט זיך מיר ַאז אױך די עס'און ס. ּפיקניק און נישט אױֿפן טױטנװעג
מַײן ערשטער ֿפרילינג ֿפון ַא . איז געװען ֿפרילינג'ס. װַאכמענער הָאבן מיטגעזונגען

מעג דָאס אֿפילו , ַאז ער װערט ַא מַאן, לט אין זיךיִינגל װָאס הָאט מיט ַא מָאל דערֿפי
ַא טעמּפער שָאס ֿפון ַא רעװָאלװער הָאט איבערגעהַאקט מַײנע . זַײן אױֿפן טױטנמַארש

װָאס הָאט , װידער הָאט ַא װַאכמַאן ַאװעקגעלײגט אײנעם ֿפון אונדז. שײנע אילוזיעס
. מער נישט געקענט גײן


