
 ֿפינֿפטער טײל
נָאך עטלעכע טעג זענען מיר ַאזױ געלעגן און געֿפילט װי די לעצטע ּכוחות ֿפַארלָאזן 

 --די נשמה גליטשט זיך ּפַאװָאליע ַארױס ֿפון דעם בידנעם גוף און װָאס ערגער . אונדז
ישט נ.  ַאז די ֿפַאנטַאזיעס זענען מיט ַא מָאל ֿפַארשװּונדן--ָאדער אֿפשר גָאר בעסער 

. ַא ביסל ֿפרַײהײט, ַא זוּפ, נישט ֿפַאנטַאזירט װעגן ַא שטיקל ברױט, מער געחלומט
אין ָאנהײב הָאט מען נָאך מורא געהַאט צו . דָאס ַאלץ איז איצט געװָארן ַאזױ װַײט

מיט ַא מָאל איז ַאלץ געװָארן . ֿפרעסער-ָאדער ַא מענטשן, װערן ַא ּפָאלנער מוזלמַאן
דער אײביקער ּפחד ֿפון ַא קַאצעטניק איז װי ,  מוראס אױף דער װעלטַאלע. ַאלץ אײנס

איז דיר גרָאד 'ַאז ס, הָאט זיך אױסגעדַאכט'ס, דורך ַא ּכישוף מיט ַא מָאל ֿפַארשװּונדן
ער ליגט זיך ַאזױ רוִיק אױֿפן שטרױ און . דער גוף דַארף שױן איצט גָארנישט מער: גוט

און , אונטערן בַאלקן, ער סטָאדָאלע אין דער הײךדי נשמה ֿפליט זיך ַארום אין ד
 --? און אֿפשר בין איך שױן טױט... אױֿפן ּפגר, קוקט זיך גלַײכגילטיק ַארָאּפ צו דיר
און אֿפשר ! עס איז בּכלל נישט ַאזױ שלעכט. הָאט זיך מיר געמישט ערגעץ אין קָאּפ

הָאב 'ָאבער כ, ַאּפן בַײם בױךאיך הָאב ּפרובירט זיך ָאנצוט? עסט מען שױן מַײן לעבער
. אױך דָאס איז מיר מער נישט געװען קײן גרױסער חילוק. אױֿפן נישט געקענט-בשום

און װער הַאלט מיך אין אײן ? װָאס גיסט זיך מיט ַא מָאל עּפעס צו מיר אין מױל ַארַײן
צי איז . ַארקער ּפַאטשט מיך ַאזױ שט, דָאס איז בעניעק, יָא? ּפַאטשן אין ּפנים ַארַײן

און ער , װי ֿפון דער װַײטנס,  הער איך אים רוֿפן--!" יעקֿב! יעקֿב"? ער ַארָאּפ ֿפון זינען
. גיסט מיר ַא ביטער װַאסער אין מױל ַארַײן

.  ֿפרעג איך אים--" ?װָאס איז געשען, בעניעק, װָאס איז"
ט שױן אױך ַא ַאז דו ביס, הָאב געמײנט'כ! דו לעבסט, יענקעלע, יעקֿב, אױ"

." ֿפַארטיקער
הָאב נָאר 'כ! לעב'ַאז כ, זעסט דָאך! בין נָאך נישט קײן ֿפַארטיקער'כ, בעניעקל, נײן"

אֿפשר װען , אױף יענער װעלט, זעט דָארטן אױס'װי ַאזױ ס, ּפרובירט צו כַאּפן ַא קוק
ין דער נישט געֿפליַאסקעט א, סט מיך נישט צוריקגערוֿפן ֿפון מיטן װעג|דו װָאלט

און נישט , ַאז די נשמה איז מיר שיעור נישט אױסגעגַאנגען, מָארדע ַארַײן
װָאלט שױן 'צי כ, טָא װער װײסט, ַארַײנגעגָאסן אין מיר דַײן לעצטע ביסל קַאװע

." אױף יענער װעלט, ַאצינד נישט געװען דָארט
 --" ?מעׂשיות-ָאבע דו גלײבסט נָאך אין ַאזעלכע ב--, יענע װעלט! נַארישקײטן, ע-ע-ע"

ָאט הָאסטו די : "װי ַאן ַאלטער געניטער ַאּפיקורס, הָאט בעניעק ֿפון מיר געחוזקט
!" איז דָא'װעלט ס-זע װָאס ֿפַאר ַא יענע. קוּפע ֿפַארשטונקענע טױטע

ַאצינד . איז נישט ַאזױ שרעקלעך דָארטן װי מען מײנט'ָאבער ס, בעניעק, װײז נישט'כ"
!" בין שױן װידער הונגעריק'כ: רעקלעכעראיז מיר ַא סך ש

ציטערנדיק ַאז , הָאט בעניעק ָאנגעהױבן מיך צו ֿפַארװַײלן" ,יענקעלע, אױב ַאזױ"
, אױף יענער װעלט, זָאל חלילה װידער נישט ּפרובירן צו מַאכן ַא שּפַאציר ַאהין'כ
? דער ַא מילצעלעָא? טָא אֿפשר הָאסטו ַאן ַאּפעטיט אױף ַא ֿפריש לעבערל: אױב ַאזױ"

נָאר ַא רױ ּפוּפיקל ֿפון , ָאבער לײדער נישט קײן געברָאטנס? און אֿפשר גָאר ַא ּפוּפיקל
ַא ? מַײן טַײער יענקעלע, װָאס הָאסטו ליבער. ַא קַאצעטניקל, ַא מענטשעלע

 ָאט ליגט? און אֿפשר גָאר ַא רוסיש לעבערל, צי ַא יִידיש ּפוּפיקל, ֿפרַאנצײזיש ּפוּפיקל



איז ָאבער 'ס, נָאך גענוג ֿפריש, דָא בַײ דַײנע ֿפיס ַאזַא ּפײגערל שױן דעם צװײטן טָאג
ּפלוצלינג ַא ..." זײ הָאבן ַאלע דעם זעלבן ּפרצוף, װָאס ער איז, שװער צו דערקענען

!" צום ַאּפעל! שנעל! שנעל! רַאוס צום ַאּפעל! אוֿפשטײן. אוֿפשטײן: "געֿפַײֿפערַײ
. צוריק נָארמַאל צו װערן, עס הײבט ַאלץ ָאן צוריק צו ֿפונקציָאנירן? סטדו הער, יעקֿב
..." װי אין יענע גוטע צַײטן, מען יָאגט שױן אונדז װידער צום ַאּפעל, זעסט

די װַאכמענער זענען ַארַײן אין דער ֿפַארשטונקענער סטָאדָאלע מיט טיכלעך 
גן גַאזמַאסקעס און הָאבן אונדז טײל הָאבן געטרָא, ֿפַארבונדענע אױף די ּפנימער

די גרעסטע . ָאבער זײער װײניק הָאבן זיך נָאך אױֿפגעהױבן. גײָאגט ַארױס צום ַאּפעל
די װַאכמענער הָאבן זײ . טײל איז געבליבן ליגן נישט קענענדיק זיך רירן ֿפון ָארט

. צוגעשָאסן
ַאקומען ַא זוּפ און דָאס צװײטע מָאל זינט מיר גײען אין טױטנמַארש הָאבן מיר ב

מתים געװען און ַארַײנגעגעבן ַא -דָאס הָאט ּפשוט מחיה. זוּפ-גרָאד ַאן אמתע בָאנע
ָאדער , זוּפ-װי ַא בָאנע, זינט דעמָאלט איז נישטָא ֿפַאר מיר עּפעס בעסערס(שטיק לעבן 
צו טָאג מעג איך הַײנט . װי מע הָאט עס ַא מָאל גערוֿפן אין דער הײם, זוּפ-ַא בָאבעלע

קײן מָאל ָאבער װעל איך , עסן די בעסטע מאכלים װָאס זענען ֿפַארַאן ָאוף דער װעלט
גענױ װי איך װָאלט . זוּפ-װי איך עס ַא בָאבעלע, נישט עסן מיט ַאזַא הנאה און ּתאװה

װָאס מיר הָאבן ַא , ֿפַאר ַא ביסל זיסע סוּפ, װײס נישט װָאס'כ, הַײנט ַאװעקגעגעבן
שטעלט 'װי ַאזױ מ, נָאר גײ װײס, אין סקַארזשיסק" װערק צע"ען אױֿפן מָאל בַאקומ

) 1.(זוּפ-ּפורקן-צוזַאמען ַאזַא יקום
דער לַאגער קָאמענדַאנט הָאט זיך צוריק בַאװיזן אױף זַײן מָאטָאציקל און אונדז 

ָאס װ, ֿפַאר קינדער, ביכל-גענױ װי ַא ּפַאסטעכל אין ַא מעׂשה, געהַאלטן אין אײן צײלן
דָאס מָאל ָאבער הָאט ער קײנעם מער . צײלט זַײנע שעֿפעלעך נָאך ַא גרױסער מגיֿפה

, ער הָאט גוט געװּוסט... מיר זײנען שױן געװען אױסגעסטרַאשעט. נישט געסטרַאשעט
? ָאבער סטרַאשען, ַא ּפַײקע ברױט קָאן העלֿפן, ַאז ַא זוּפ

. זינט דעם ָאנהײב ֿפון טױטנמַארש, דערטאיצט הָאט זיך דער גַאנצער הָאריזָאנט געענ
ַאצינד הָאט . נָאר בעִיקר די העֿפטלינגען, נישט נָאר די נַאטור איז געװָארן ַאן ַאנדערע

ַאלע הָאבן געהַאט . איז װער'אוֿפן מער נישט געקענט דערקענען װער ס-מען בשום
, נטערן שטערןדָאס זעלבע ֿפַארטריקנט סקעלעטיש ּפנים מיט צװײ גרױסע לעכער או

אױך די װַאכמעמער זענען . הָאבן ַארױסגעגלָאצט צװײ גרױסע ֿפַאריתומטע אױגן'װּו ס
לעבן . מַײן אונגַארישן װַאכמַאן הָאב איך מער נישט געזען. מער נישט געװען די זעלבע

מיר איז איצט אױסגעװַאקסן ַא ֿפריש געבַאקענער בלָאנדער װַאכמַאן ֿפון ַא יָאר 
ַאז ער , הָאט זיך געדַאכט'ס. איבערגעשרָאקן ּפנים-מיט ַא קינדעריש, צןזיבע-זעכצן

די גַאנצע צַײט הָאט ער נערװעז . הָאט מער מורא ֿפַאר אונדז װי מיר ֿפַאר אים
, דער װעג איז געװען בַאלײגט מיט סָאלדַאטן. געהַאלטן די ביקס גרײט צום שיסן

אױך , װָאגנס און סּתם אױטָאס-ַאנצערּפ, טַאנקען, ֿפרױען און קינדער, ַאלטע לַײט
ַאלץ איז געלָאֿפן אין ַא . ּפױערישע ֿפורן אַײנגעשּפַאנט אין ֿפערד און אין מענטשן

. װי ֿפַארסמטע מַײז ֿפון ַא ׂשריֿפה, בהלה
ּפָאליצײ און -ובוהו זענען אױף די קרײצװעגן געשטַאנען ֿפעלד-אין דעם גַאנצן ּתוהו

.  װעג צום מערֿבדעם. געװיזן דעם װעג



ַאלץ שטײן , ממש אין מיטן עסן, אין מיטן דערין. הַײזער זענען געשטַאנען ֿפַארלָאזטע
די , ַאלץ שטײט נָאך אױף די טישן. זיך אױֿפגעהױבן און געמַאכט ַא ויֿברח, געלָאזט

, אױ. נישט בַאװיזן אֿפילו אױסצולעשן, דָאס ליכט ברענט נָאך, טירן זענען צעּפרַאלט
זיך דָאס הַארץ צו , אין ַאזַא מלכות, י קָאן מען זיך ַארַײנכַאּפן אין ַאזַא הױזװ

המװת און -ָאבער דער יונגער בלָאנדער װַאכמַאן שטײט גרײט װי דער מלאך! דערכַאּפן
ער איז נָאך . װילנדיק-אֿפילו נישט, קָאן נָאך אין יעדן אױגנבליק ַא שָאס געבן

װען און װּו ער , װָאס שיסט אױסגערעכנט, סיָאנעלער שיסערגעֿפערלעכער װי ַא ּפרָאֿפע
הָאב איך מיר , דָאס איז זיכער זַײן ערשט שטיקל ַארבעט אין דער מלחמה. װיל

נישט מַאכן , )2(געטרַאכט און מען מוז זײער אױֿפּפַאסן אױף ַאזַא נישט געניטן רָאצער
װעט װערן 'ס, כט װעט צוֿפַאלןװען די נַא, און אֿפשר. חלילה קײן איבעריקע בַאװעגונג

גײען מיר , איז געװָארן ֿפינסטער'ָאבער װען ס? װעט זיך מַאכן ַא געלעגנהײט, ֿפינסטער
. גָאר אין מיטן ֿפעלד

, ֿפערד, מיר געֿפינען זיך אין ַא גרױסן הױף מיט בהמות, ַא צעטומלעניש, מיט ַא מָאל
עס , גנױוֿפקע, לײנע, ריחות ֿפון מיסט, בןדי לוֿפט איז ֿפול מיט ריחות ֿפון לע. חזירים

, ָאט שטײ איך ּפלוצלינג. עדן שמעקט בעסער-צי אין גן, אסור מיר! שמעקט ַאװעק
קָארעטע מיט װַארעמע -ֿפַאר ַא גרױסער חזירים, װײס ַאלײן נישט װי ַאזױ'כ

שיקערט װער ֿפַאר'די ּפַארע שלָאגט מיר אין ּפנים ַארַײן און כ. צעהַאקטע קַארטָאֿפל
איך טרַאכט נישט קײן סך און גיב מיך ַא װָארף אױף דער קָארעטע . ניחוח-ֿפונעם ריח

לעבן און שטוּפ אין זיך ַארַײן ֿפולע הױֿפנס מיט װַארעמע -און-מיט מַײן גַאנצע לַײב
אין ָאנהײב קוקן ֿפַארװּונדערט די ָאנגעֿפרעסענע חזירים אױף דעם . קַארטָאֿפל

בַאלד ָאבער צעריטשען . סט מיט זײערע כיטרע חזירישע אײגעלעךאױסגעהונגערטן גַא
װעט ֿפַאר זײ 'ַאז ס, װי זײ װָאלטן מורא געהַאט, ַאזױ חזיריש, זײ זיך אױף ַאלע קולות

. גָארנישט מער איבערבלַײבן
ֿפַאר װָאס די ּתורה הָאט ַאזױ , הָאב איך זיך געטרַאכט, ַאצינד ערשט ֿפַארשטײ איך

ּכדי חלילה ַאלײן נישט צו , איז ַאװדאי דערֿפַאר'ס. רבָאטן צו עסן חזירשטרענג ֿפַא
! איז ֿפַאר זײ װײניק, װיֿפל זײ הָאבן! ַאזעלכע ָאנגעֿפרעסענע חזירים. װערן קײן חזיר

ַאז זײ הָאבן , דער עיקר, ַא הונגער אױף דער װעלט, װָאס גײט זײ ָאן ַא מלחמה
...  בלַײבט ַא חזירַאזױ ַאז ַא חזיר. חזיריש צו ֿפרעסן

ַא זעץ איבערן קָאּפ ֿפון ַא ּפױערישער װידלע הַאקט ָאּפ מַײנע חזירישע ֿפילָאסָאֿפיעס 
, איצט יָאג איך זיך מיט ֿפרישע ּכוחות נָאכן טרַאנסּפָארט. װער צוריק ניכטער'און כ

. װָאס הָאט זיך שױן געהַאט דערװַײטערט ֿפון מיר
ַאז נָאך ַאזַא מין אױסערגעװײנטלעכן חזירישן ָאװנטברױט  ,די צרה איז ָאבער געװען

כַאּפט מיך ָאן 'װערט מיר מיט ַא מָאל דער בױך אױֿפגעשװָאלן װי ַא ּפַאס און ס
מוחל . "טרײסט מיך בעניעק" ,ַאז דער גוף לעבט נָאך, ַא סימן. "געֿפערלעכע װײטיקן

בעניעק כַאּפט מיך !" ר נישט גײןאיך קָאן ָאבער מע. "שרַײ איך ֿפַארצװײֿפלט!" טוֿבות
: זָאל נישט אומֿפַאלן און מוסערט מיך'כ, ָאן
!" איצט מוזסטו גײן! דו מוזסט גײן"

קָאן ַאזש דעם ָאטעם נישט 'ַאז כ, איך הַאלט זיך אין אײן קָארטשען ֿפון די װײטיקן
ער איז . קןמיטשלעּפנדיק מיט זיך בעניע, כַאּפן און לָאז זיך ַארָאּפ אױף דער ערד

 שרַײט עּפעס ַא --! ַאצינד מוז איך לעבן! איך מוז גײן! איך מוז גײן. בעניעק, גערעכט



נָאך דער , ָאט איז נָאך ַאלעמען-ָאט, װען די לוֿפט רעדט װערטער, איצט: ּכל אין מיר
מַײן בױך װערט מיר ָאבער צעזעצט ֿפון װײטיק און איך קָארטשע זיך נָאך ! מלחמה

. ען אױף דער ֿפַײכטער ערדמער צוזַאמ
 און --!" װעט דיך נָאך דערשיסן'מ!  שטײ אױף-- בעט זיך בעניעק --יענקעלע , יעקֿב"

. ער ברעכט אױס אין ַא געװײן
. שױן לַאנג ַאזױנס נישט געזען, ער קָאן נָאך װײנען, חֿבר-מַײן לַאגער, דָאס איז בעניעק
בעניעק הַאלט אין צִיען מיך בַײ דער ? ער װײנעןָאב, דָאס יָא, לַאכן? אין קַאצעט װײנען

. ָאבער אומזיסט, הַאנט
אֿפשר װעט מען מיך נישט ! לָאז מיך ליגן,  גײ-- שרַײ איך צו אים --! גײ ַאװעק"

. אוֿפן נישט איבערלָאזן-ער ָאבער װיל מיך בשום." עס איז דָאך ֿפינסטער, בַאמערקן
ּפלוצלינג . ָאבער ער איז צו שװַאך, ך אױֿפצוהײבןער ּפרובירט מיט די לעצטע ּכוחות מי

װי עמעצער נעמט מיך ָאן ֿפון דער צװריטער זַײט און שטעלט מיך אױף די , ֿפיל איך
בעניעק ֿפון אײן זַײט און דער ֿפרעמדער ֿפון דער , בײדע שלעּפן מיך ַאצינד. ֿפיס

-ַארױף און בַארג-בַארג, און אֿפשר זענען מיר גָאר געֿפלױגן, מיר גײען. צװײטער זַײט
איך הער נָאר דָאס שװערע . ַארום איז חושך מצרִים. ַארױף-ַארָאּפ און װידער בַארג

. סָאּפען ֿפון מַײנע צװײ רעטערס
נישט בלױז װָאס זײ מוזן שלעּפן די , איז זײ נישטָא װָאס מקנא צו זַײן'ס, בנאמנות

. ך איצט מיט זיך ַאזַא ּפגר װי מיךשלעּפן זײ נָא, אײגענע קרַאנקע קַאצעטישע ֿפיס
ַאז . װי ַאזױ קומען דָא ַאהער מלאכים? ַא מלאך אֿפשר? ָאבער װער איז דער ֿפרעמדער

ַאזױ װי זײ ֿפירן מיך ! צי טַײװלָאנים װָאלטן זיך דערװעגן דָא ַאהער צו קומען, אסור
לענעם בױך און רַײב איך מיר דערװַײלע דעם אױֿפגעשװָא, װי ַא חתן אונטער דער חוּפה

, דער בױך װערט מיר צוריק אַײנגעשרומּפן. נָאך ַא לענגערער צַײט װערט מיר בעסער
איך װײס נָאך ַאלץ נישט װער דער . װי בַײ ַא נָארמַאלן אױסגעהונגערטן קַאצעטניק

ַא ? ָאבער װָאס איז דען דער חילוק? צי ַא רוס, ַא ֿפרַאנצױז,  ַא יִיד--, ֿפרעמדער איז
די זעלבע נַאכט הָאט מען גערוט עטלעכע שעה אױף ַא ! טניק איז ער זיכערקַאצע

, יָא?  װָאס הָאט ּפַאסירט--ַא געשרײערַײ ,  ַא גװַאלד--, אין מיטן שלָאף. זַײטיק װעגל
הָאט זיך , לעבן'װָאס הָאט מיר ָאּפגערַאטעװעט ס, דער זעלבער גוטער מלאך מַײנער

טַאנק איז ַאדורכגעֿפָארן און אים ָאּפגעשניטן בײדע ַא , געלײגט צו נָאענט צום װעג
. ַא שָאס ֿפונעם װַאכמַאן הָאט אים אױסגעלײזט ֿפון זַײנע לײדן. ֿפיס

הָאבן , װען מיר הָאבן אױֿפגעמַאכט די אױגן, 1945טן מַײ 8דעם , צו מָארגנס ֿפרי
בַאװעלדערטע  ַאז מיר געֿפינען זיך הינטער ַא שטעטל צװישן געדיכטע, מיר געזען
. גרינע בערג

װַאכמענער -עס- הָאט אײנער ֿפון די עס--!" װי הערליך עס איסט היר, ַאך"
. רָאמַאנטיש אױסגערוֿפן

, ַאן אױֿפגעלײגטער,  הָאט ַא צװײטער--" ,דַײטשלַאנד-װיר זינד אין סודעטן, נו יַא"
. געענטֿפערט

נער און ענערגיש ֿפַארהַאנדלט מיטן בַאלד הָאבן זיך בַאװיזן צװײ ציװילע עלטערע מע
-ַאז אײנער ֿפון זײ איז דער בירגער, הָאט זיך ַארױסגעװיזן'ס. אונטערשַארֿפירער

אוֿפן נישט הָאבן -בשום, די מָאדנע בַאשעֿפענישן, ער װיל אונדז. מַײסטער ֿפון שטעטל



ן דָאס ָארט און גײן ַאז מיר זָאלן װָאס גיכער ֿפַארלָאז, ער ֿפַארלַאנגט. בַײ זיך װי געסט
-הָאט אױסגעזען װי ער ציטערט אין גַאנצן ֿפַאר ַאזעלכע נישט'ס. װַײטער

דָאס ערשטע מָאל װָאס מע הָאט גָאר ֿפַאר אונדז . אומגעבעטענע געסט, געװײנטלעכע
די ַאלִיִירטע ַארמײען קענען אין יעדן אױגנבליק ָאנקומען און מיר זענען ֿפַאר ! מורא

, לַאנג הָאט מען ֿפַארהַאנדלט און ָאּפגעמַאכט... נישט קײן גוטע עדותזײ בַאשטימט 
. ַאז מיר בלַײבן נָאר עטלעכע שעה ביז צו ַא נַײעם בַאֿפעל

דערװַײלע הָאבן מיר ָאנגעהױבן ֿפעסט זיך צו בַאזעצן אױֿפן ֿפַײכטן ֿפרימָארגנדיקן 
 הָאט זיך ּפַאמעלעך די זון. בַאדעקט מיט בלִיענדיקע מַײָאװע בלומען, גרָאז

אױֿפגעהױבן ֿפון הינטער די בַאװעלדערטע בערג און הָאט אונדז בַאגריסט מיט ַא 
װָאס ֿפַאר ַא , װי זי װָאלט אונדז געװָאלט ָאנזָאגן ַא גוטע בׂשורה, זוניקן גוטמָארגן

מיר הָאבן ָאבער די רמזים ֿפון דער זון ... גרױסער טָאג עס דערװַארט אונדז הַײנט
מיר הָאבן שױן . מיר הָאבן גָאר ֿפַאר איר געציטערט, ֿפַארקערט; שט ֿפַארשטַאנעןני

איז שײן אױף , ַאז נישט ּתמיד װען די זון שַײנט, גענוג געהַאט דערֿפַארונג און געװּוסט
ֿפלעגט זיך די זון , עקזעקוציעס, סעלעקציעס, בַײ די גרעסטע ַאקציעס... דער װעלט

ַאנשטָאט זיך צו . װי אױף צו להכעיס שַײנען װי קײן מָאל גָארנישטאון , ּתמיד בַאװַײזן
, ועד-אונטערצוגײן לעולם, ֿפַאר בושה, ּפנים ֿפַאר חרּפה'צו בַאגרָאבן ס, בַאהַאלטן

. ַאז די זון שַײנט מער נישט ֿפַאר אונדז, מיר הָאבן שױן ֿפון לַאנג געװּוסט. אױף אײביק
, נישט אײן מָאל! די זון איז געװָארן ַא נַאציחע. ׂשונאזי שַײנט ֿפַאר אונדזער גרעסטן 

. הָאב איך אין איר געזען ַא הַאקנקרײץ, װען איך ֿפלעג ַארױֿפקוקן צו דער זון
 װער --, יעדער אײנער ֿפון אונדז איז איצט געװען ַארַײנגעטָאן אין זַײנע אײגענע צרות

ַא . יך ֿפונעם בידנעם קַאצעטנישן לעבןאין ָאּפשײדן ז, אין לױזן זיך און װער אין גוססן
דָא צװישן די מַײָאװע שמעקענדיקע , סך ֿפון אונדז זענען דָא געבליבן ליגן אױף אײביק

. בלומען
 --ַא נישט געװײנטלעכע בַאװעגונג , אין מיטן לױזן זיך: מײן'כ, אין מיטן דער עֿבודה

. ירקות-ַארטָאֿפל און שָארק, טָארבעס ברױט: מע קומט מיט גַאנצע אוצרות, מע גײט
זײ הָאבן מיט זיך צו ? ָאדער זעען זײ טַאקע נישט, קוקן-די װַאכמענער מַאכן זיך נישט

גײען , קַאצעטניקעס, מיר. געװײנטלעך-װי נישט, דיסקוטירן, רעדן, סודען זיך, טָאן
. זײ מיט ַא מָאל ָאן װי דער ֿפַארַײָאריקער שנײ

װָאס איז ערשט צוריקגעקומען מיט ַא טָארבע , אײנעם איך שַאר מיך צו צום ַאזַא
דער קַאצעטניק הײבט אױף . ָאנגעּפַאקטע מציאות און בעט בַײ אים ַא שטיקל ברױט

װי איך װָאלט גָאר ֿפון אים ֿפַארלַאנגט דָאס , מיר אױף צװײ קַאצעטנישע אױגן
: טעלערל ֿפון הימל און זָאגט צו מיר אין ַא הײמישן יִידיש

? ֿפַאר װָאס? ברױט זָאל איך דיר געבן, װָאס? ַאז ביסט ַא משוגענער, סט כָאטשװײ"
ּפַארַאזיט , טָא גײ שױן. זע ַאז דו קָאנסט זיך נָאך נישקשה רירן'כ? ביסט דען קרַאנק

. װי איך הָאב געטָאן, לעבן'צו ַאל די שװַארצע יָאר ַאלײן אַײנשטעלן ס, װָאס דו ביסט
, מע װעט דיך נישט ַאװעקלײגן. ַאז װעסט הָאבן מזל. ז ַא דָארףָאט דָא נישט װַײט אי

." קענסטו עּפעס ָארגַאניזירן
קָאן אים 'כ? װּו איז בעניעק, אױ. זוך ַא שוּתף אין װעג ַארַײן, איך קוק זיך ַארום

איך קוק ." ָארגַאניזירן"מן הסּתם איז ער אױך ַאװעק . אוֿפן נישט געֿפינען-בשום
אױסגעטָאן אדם נַאקעט און לױזט , װָאס זיצט לעבן מיר, בעסטן שכן אױֿפן ערשטן



זַײן לַאנגער אױסגעדַארטער גוף איז בַאװַאקסן ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס מיט געדיכטע . זיך
װי די , ער איז ַאזױ ַארַײנגעטָאן אין דער עֿבודה. װי בַײ ַא בער, געקרַײזלטע הָאר

. ן אין קנַאקן לַײזגַאנצע װעלט װָאלט נָאר בַאשטַאנע
 --,  הָאב איך געװַאנדן אין דַײטש צום ֿפרעמדן בַאװַאקסענעם--" ?געען װיר ַאוך"

." מַאן קַאן װַאס ָארגַאניזירען
װי לַאנג :  ענטֿפערט מיר דער בַאװַאקסענער אין ַא מָאדנעם יִידיש--" ?ֿפַאר װָאס ניט"

!" קנַאקן לַײז און עסן, דַארֿפן עסן, לעבן
דָאס . הָאבן מיר זיך ֿפָארזיכטיק ַארױסגעלָאזט אין װעג ַארַײן, אין צװײען, און ַאזױ

, געשטעלט אונדזערע ערשטע טריט ָאן ַא װַאכמַאן איבער זיך, ערשטע מָאל זינט יָארן
 דער לַאנגער בַאװַאקסענער קַאצעטניק מיט קױם ַא ּפָאר צעריסענע קַאצעטנישע --

װָאס הָאט נישט בעסער , דער קלײנער קַאצעטניק, ן איךהױזן אױף זַײן לַײב או
. ָאבער נישט געװען בַאװַאקסן, אױסגעזען

 הָאט דער בַאװַאקסענער מיט ַא מָאל צו מיר --! רוסקי טשעלָאװיעק, איך מישַא"
.  הָאט ער געֿפרעגט--" ? און דו--אױסגעשטרעקט ַא ֿפרַײנדלעכע הַאנט 

איבעררַאשט ֿפון דער , הָאב איך מיך ֿפָארגעשטעלט --" ,איך הײס יעקֿב, ָא"
. אומגערריכטער העֿפלעכקײט און זיך ֿפַארנײגט װי ַא מָאל אין דער הײם

 הָאט דער בַאװַאקסענער געענטֿפערט און זיך טיף ֿפַאר מיר --!" נעם-גע-זײער ָאן"
. װי ֿפַאר ַא ּפריץ, ֿפַארנײגט

דו ! דו יעקֿב,  איך מישַא--דענער װַײטער געזָאגט  הָאט ער ַא צוֿפרי--! כַארַאשָא"
." ּפַאּפַא גוי, מַאמַא יִיד! איך רוסקי הַאלב יִיד, ּפָאליַאק יִיד

 און מיר הָאבן --" ?!ּפַאּפַא גוי, מַאמַא יִיד "--,  הָאב איך אױסגערוֿפן--" ,ה-ה-ה-ַא"
,  ַאזש מיטגעלַאכטַאז די בערג ַארום הָאבן, זיך הַארציק צעלַאכט אױֿפן ּכל

. צוריקענטֿפערנדיק אונדז מיט זײער בַאס קול
װַײל װי נָאר מיר זענען , ַאז דעם בעסטן רושם הָאבן מיר נישט געמַאכט, זעט אױס

, הביתטע-איז די בעל, ַארַײנגעקומען אינעם ערשטן בעסטן דָארֿפישן הױז ַארַײן
, ֿפַארשטײט זיך, מיר הָאבן זי. תבַאלד ַאװעקגעֿפַאלן אין חלשו, דערזעענדיק אונדז

מיר הָאבן נישט געהַאט קײן צַײט צו ַאזעלכע . ערד'געלָאזט ליגן אױסגעצױגן אױף דר
. אין ָאנהײב הָאבן מיר אין דעם הױז קײן גרױסע מציאות נישט געֿפונען. נַארישקײטן

. ַאנקדָאך הָאבן מיר אין דער לעצטער מינוט בַאמערקט ַאן אוצר שטײן אונטער ַא ש
װָאס נָאר אין משיחס צַײטן , ס|דָאס איז געװען ַא גרױסער סלױִיק מיט אַײנגעמַאכט

. װעלן מיר אֿפשר עסן ַאזַא גיט אַײנגעמַאכטס
אײדער !"  דַאװַײ מַארמַאלַאד--,  הָאט מישַא ענטוזִיַאסטיש אױסגערוֿפן--! דַאװַײ"

ָאבער אײדער װָאס װען , ן ֿפולאיז דער סלױִיק געװען לײדיק און דער מָאג, װָאס װען
דער בַאװַאקסענער מישַא הָאט געלַאכט ֿפון . איז דער מָאגן צוריק לײדיק געװָארן

, זעט אױס. װַײל בַאלד הָאט ער אױך ַאלץ צוריקגעגעבן, ָאבער נישט אױף לַאנג, מיר
כע קען אױך דער מָאגן נישט ֿפַארטרָאגן ַאזעל, איז ביטער אױף דער װעלט'ַאז װען ס

הביתטע װָאס איז נָאך -בַײם ַארױסגַאנג הָאבן מיר געהערט די בעל. זיסע מציאות
" ?זי זינט דָאך ניכט די רוסקי: "ערד'ַאלץ געלעגן אױסגעצױגן אױף דר

.  הָאט מישַא זי געטרײסט--!" רוסקי מָארגען קָאמען! ניכט רוסקי, נײן, נײן"



, סט װעגן די צװײ ֿפרעמדע ַארַײנדרינגערסדי שכנים ַארום אין דָארף הָאבן שױן געװּו
װַײל דָאס צװײטע הױז איז שױן געװען ֿפַארריגלט אױף שלָאס און קײט און 

ָאבער דורך ַא שּפַארע הָאבן , אינעם דריטן הױז איז געװען דָאס זעלבע. ֿפַארלָאדנט
ַאז , ןמיר בַאמערקט װי ַא יונגע ּפױערטע קוקט ַארױס צו אונדז ַאזױ איבערגעשרָאק

! מַאכן ַאוף: "מיר הָאבן ַאזש בַאקומען חוצּפה און ָאנגעהױבן צו קלַאּפן אין דער טיר
!" װיר הונגער!  װיר הונגער--,  הָאט מַײן בַאװַאקסענער קָאלעגע גערוֿפן--! מַאכן ַאוף

נָאך עטלעכע מינוט װַארטן הָאט די יונגע ּפױערטע ּפַאװָאליע אױֿפגעמַאכט די טיר און 
." גריס גָאט: "יט ַא ציטערענדיקער שטים אונדז בַאגריסטמ
 הָאט מישַא אין אַײלעניש צוריקגעענטֿפערט און זיך --" ,גריס גָאט, גריס גָאט"

 הָאט ער גערוֿפן --!" ניכט רוסקי! עסען! עסען "--ַארַײנגעשטוּפט אין צימער ַארַײן 
טוב זוכנדיק עּפעס צו נעמען אין און ַארומגעלָאֿפן װי ַא ֿפַארסמטער איבער דער ש

. מױל ַארַײן
ַארױסגענומען ַא הַאלב ברײטל און , די יונגע ּפױערטע איז צוגעגַאנגען צו ַא שענקל

הָאט זי שױן דרַײסט " ,מַײנע הערען, נעמען זי ּפלַאץ. "ַאװעקגעלײגט אױֿפן טיש
און װען איך כַאּפ , רױטָאבער דער בַאװַאקסענער הָאט ַא כַאּפ געגעבן דָאס ב. געזָאגט

די יונגע . װָאלט ער ַאלץ געװען ַאלײן ַארַײנגעשטוּפט, אים נישט ָאן בַײ דער הַאנט
ַאזױ װי זי װָאלט דָאס ערשטע מָאל אין לעבן , ּפױערטע הָאט אױף אונדז געקוקט

זי איז װידער צוגעגַאנגען צום שענק און ַארָאוסגענומען ַא . געזען מענטשן עסן ברױט
!!! מָאלָאקָא. "ױסן טָאּפ מיט מילך און ָאּפגעשעּפט ֿפַאר יעדן אײנעם ַא טעּפל מילךגר
און מיר הָאבן אױסגעטרונקען מיט .  הָאט מישַא ַא ֿפַארװּונדערטער אױסגערוֿפן--

הָאט מישַא געהַאלטן אין אײן , "אױ. "יעדער אײנער ַא טעּפעלע מיט מילך, אײן צי
גיב , ֿפרַײלין!" (דַאװַײ סיודַא, בַארישניַא! מילך גוט! מילך גוט: "רימען די מילך

זי הָאט ֿפַאר אונדז נָאך ַא מָאל . און די יונגע ּפױערטע הָאט ֿפַארשטַאנען, )ַאהער
איז איר מער גָארנישט איבערגעבליבן אינעם 'ביז ס, ָאנגעשעּפט צו טעּפעלעך מילך

.  ַא הילכיק געלעכטערמיט ַא מָאל הָאט מישַא אױסגעברָאכן אין. טָאּפ
און !" דָארטן! זעסט דָארטן! ? זעסט-- הָאט ער מָאדנע געלַאכט --, הַא, הַא, הַא"

געװיזן מיטן ֿפינגער אין צװײטן צימער ַארַײן אױף ַא גרױסן שּפיגל אַײנגערעמט אין ַא 
. גרױסער שַאנק

 --ַײנע אײגענע אױגן נישט גלײבנדיק ז,  הָאט ער זיך געװּונדערט--" ?דָאס בין איך"
 און ער איז --!" זע נָאר! זע נָאר, אױ, )?מישַא דער בער(? מישַא מעדװיעד? איך

! און דָאס דו! ?ך-אי-אי-אי? ! איך--דָאס : "רוֿפנדיק װי ַא קינד, צוגעלָאֿפן צום שּפיגל
!!!" דו! דָאס דו! ?זעסט
ױסגעלָאזט ַא מָאדנע הָאב זיך דערזען אינעם שּפיגל הָאב איך אױך ַאר'װען כ

דער לַאנגער , בײדע זענען מיר געשטַאנען ֿפַארן גרױסן שּפיגל. היסטעריש געלעכטער
און געהַאלטן אין , דער קלײנער יעקֿב, נַאקעטער בַאװַאקסענער מישַא און איך-הַאלב

ר דָאס ערשטע מָאל נָאך דרַײ יָא. ַאז די טרערן זענען ַאזש גערונען, אײן לַאכן ֿפון זיך
ביז דער בַאװַאקסענער מישַא . װָאס איך הָאב זיך ָאנגעקוקט אין ַא שּפיגל, אין לַאגער

װָאס איז זיך , הָאט ַא זעץ געגעבן מיט זַײן ֿפַארדַארטער ֿפױסט אינעם שּפיגל ַארַײן
איצט הָאט יעדער . צעֿפַאלן אױף שטיק שטיקלעך און מיר זענען ֿפַארשװּונדן געװָארן



 --: ך געֿפירט דעם גרעסטן אוצר װָאס ַא קַאצעטניק קען נָאר ֿפַארמָאגןאײנער מיט זי
. צוזַאמענגעשנָארט בַײ די ּפױערטעס אין דָארף, שטיקלעך ברױט, ברױט

צוריק אין , ֿפַארשטײט זיך? װּוהין גײט ַא ֿפַארלָאזטער קַאצעטניק? װּוהין גײט מען
 דָארטן איז נָאך ַאלץ צום --, ָארטדָאס מָאל צוריק צום טרַאנסּפ, קַאצעט ַארַײן

קָאן מען אונדז אין יעדער רגע , אױף דער ֿפרַײהײט ּכלומרשט, דָא. זיכערסטן
װָאס גײט נָאר אױף צװײ און , יעדער לעבעדיק בַאשעֿפעניש. דערװישן און דערשיסן
אונדזער גרױס מזל . הבית איבער אונדזער לעבן-איז דָא בעל, הָאט בצים אין די הױזן

ליגן ַאלע אַײנגעלײגט אױף , מײן די דַײטשע מענער'כ, איז װָאס ַאזעלכע בַאשעֿפענישן
, "דַײטשענרײן"צי גָאר אין געֿפַאנגענשַאֿפט און דער גַאנצער שטח איז , די ֿפרָאנטן
װי , בלױז ֿפון דער װַײטנס זעען מיר אױֿפן װעגן ֿפָארן. ֿפון דַײטשע מענער, יעדן ֿפַאלס

ַאלץ צילט אין אײן ריכטונג מיט . רעשטלעך דַײטשע סָאלדַאטן, װערןגעהַארגעט צו 
די סָאלדַאטן טרָאגן װַײסע . װי דער טַײװל װָאלט זײ נָאכגײָאגט, ַאזַא שנעלקײט
, ָאדער װַײסע שמַאטעס, און אױף די אױטָאס ֿפלַאקערן װַײסע ֿפענער, ַארעמבענדער

. װָאס זעען אױס װי ֿפענער
.  הָאב איך זיך ָאנגערוֿפן--" עּפעס געשעט דָא"
מיר הָאבן . נָאכגעזָאגט' קַאמערַאד' הָאט מַײן בַאװַאקסענער --!" עּפעס געשעט, יָא"

װי מיר הָאבן מיט ַא מָאל , נָאך רעכט נישט געהַאט בַאװיזן זיך גוט אומצוקוקן
ל גלַײך דערזען ַא קלײן איבערגעשרָאקן שײגעצל לױֿפן דורך די ֿפעלדער ֿפונעם שטעט

!" די רוסען זינד דַא! די רוסען זינד דַא: "הַאלטנדיק אין אײן רוֿפן, אין דָארף ַארַײן
נַאשַא קרַאסנַײַא ! זענען דָא) אונדזערע! ( נַאשי-- זָאגט מישַא צו מיר --? הערסט"

  און כַאּפט מיך ַארום מיט די לַאנגע בַאװַאקסענע--) אונדזער רױטע ַארמײ!!! (ַארמִיַא
ברודער ? ֿפַארשטײסט! ? ּפָאניעמַײעש--, טַאנצט און קושט מיך, הענט און קושט מיך

 --!!!" סװָאבָאדני!!! סװָאבָאדני!!! בַאֿפרַײט! מיר זענען ֿפרַײ! ?ֿפַארשטײסט, מַײנער
. ֿפָאכנדיק מיט די הענט אין דער הײך, הָאט ער ָאנגעהױבן רוֿפן אױף ַאלע קולות

 הָאב איך אױך ָאנגעהױבן רוֿפן און הָאב אױסגעברָאכן --!!!" ֿפרַײ!!! דני-בָא-סװָא"
מיר גיבן זיך די הענט װי ... ָאן טרערן , אין ַא ֿפַארטריקנט געװײן ֿפון ַא קַאצעטניק

צװײ קלײנע קינדער און הײבן ָאן צו לױֿפן מיט אונדזערע לעצטע ּכוחות אין שטעטל 
. ַארַײן

ַאֿפרַײונג בין איך שױן געשלָאֿפן אין דעם שײנעם עטלעכע שעה שּפעטער נָאך מַײן ב
און ַאזױ װי איך הַאלט נָאך אין אײן שלָאֿפן קָאן איך דערװַײלע . מײדלס ָארעמס

נָאך דעם , װעגן דעם סוף ֿפון איר ֿפָאטער, הָאב שױן ֿפרִיער צוגעזָאגט'װי כ, דערצײלן
. װָאס עס הָאט ּפַאסירט מיט איר מוטער, װי מיר װײסן שױן

הָאבן מיר דָארטן געטרָאֿפן ַא , װען מיר הָאבן זיך ַארַײנגעריסן אינעם הױז ֿפון מײדל
געֿפלױגן דורכן , איר ֿפָאטער, בַאלד איז דער מַאן. מַאן מיט ַא ֿפרױ ליגן אין בעט
די ֿפיר ַארמײערס הָאבן אים ּפשוט ָאנגעכַאּפט בַײ די . ֿפענסטער ֿפון ֿפערטן שטָאק

װי מען װַארֿפט ַארױס ַא חֿפץ װָאס איז מער , יס און אים ַארױסגעװָארֿפןהענט און ֿפ
ַאזױ װי ער װָאלט גָאר געװַארט , דער מַאן הָאט בּכלל נישט רעַאגירט. נישט נײטיק
. אױף דעם

װי ַא זַאק מיט קַארטָאֿפל װָאלט , נָאר ַא טרוקענער זעץ הָאט זיך געהערט
די ֿפרױ זַײנע איז ַאזױ איבעררַאשט געװָארן ֿפון . מענטש ַארָאּפגעֿפַאלן און נישט קײן



ַאז זי הָאט אֿפילו קײן ּפיּפס נישט ַארױסגעלָאזט ֿפון איר , דעם אומדערװַארטן ַאקט
זי איז ּפשוט . בלױז אירע צװײ גרױסע שײנע אױגן הָאבן זיך נָאך מער צעעֿפנט. מױל

ט ַא הַאמער איבערן קָאּפ אײדער װי מען ֿפַארטױבט ַא בהמה מי, ֿפַארטױבט געװָארן
װי יעדער , ַאלץ איז צוגעגַאנגען מיט ַאזַא שטילקײט און ּפרעציזקײט. מען קױלעט זי

װי אױך די ַאנדערע , אֿפילו װַאניַא. אײנער װָאלט געקענט זַײן רָאלע ֿפון ֿפָארױס
זײערע קײן קללה נישט ַארױסגעברַאכט אױף , הָאבן דָאס מָאל קײן װָארט, ַארמײערס

ָאן ַא װָארט הָאט די ֿפרױ אױֿפגעהױבן איר רָאז זַײדן נַאכטהעמד און צעשּפרײט . ליּפן
, ערשט דעמָאלט הָאט זי איבערגעריסן די שטילקײט און געשעּפטשעט... די ֿפיס 

שענקען , ַאבער ביטע, מַײנע הערן, מַאכען זי ַאלעס װַאס זי ֿפערלַאנגען: "בעטנדיק זיך
..." שענקען זי מיר דַאס לעבען , בעןזי מיר דַאס לע

, הָאט זיך מיר אױסגעדַאכט'ַאז ס, איך בין געװָארן ַאזױ איבעררַאשט ֿפון דעם מעמד
גַאנץ . װי עּפעס ַא הײליקע צערעמָאניע קומט דָא ֿפָאר אין ַא ֿפַארצַײטישן טעמּפל

נגעהױבן צו הָאב איך ָא, װָאלט מורא געהַאט צו צעשטערן די שטילקײט'װי כ, שטיל
איך הָאב ." קײן ַאנגסט, הַאבען זי קײן ַאנגסט: "װי אױֿפן אױער, רעדן צו דער ֿפרױ

אױף אירע . גרױס רחמנות בַאקומען אױף דער ֿפרױ און זי געװָאלט טרײסטן
װי זי װָאלט , געשניצטע ליּפן הָאט זיך בַאװיזן ַא לַײכטער שמײכל ֿפון דַאנקשַאֿפט

ָאבער ַאנדערש הָאט זיך די זַאך ָאּפגעשּפילט . ַאז ַאזױ װעט זַײן, טַאקע געװָאלט גלײבן
 ...

די זון הָאט . װען איך הָאב אױֿפגעמַאכט מַײנע אױגן איז אין דרױסן געװען ֿפולער טָאג
, דָאס מײדל איז ָאבער מער נישט געװען. שטרַאלנדיק ַארַײנגעשַײנט דורכן ֿפענצטער

נָאר דער אױֿפגעריסענער קערּפער ֿפון דעם מײדלס , ןאױך װַאניַא איז מער נישט געװע
בין ַארױס ֿפון הױז הָאב איך 'װען כ. מוטער איז געלעגען אױֿפן בעט אין צװײטן צימער
ַא . װי ער װָאלט רוִיק געשלָאֿפן, ערד'בַאמערקט דעם ֿפָאטער ליגן אױסגעצױגן אױף דר
איך הָאב ַאװעקגעדרײט דעם . ּפניםקוּפע מיט ֿפליגן איז געװען ֿפַארזַאמלט אױף זַײן 

. קָאּפ און בין געגַאנגען װַײטער
 הָאט מילד געװַארעמט מַײן 1945טן מַײ 9די ֿפרימָארגנדיקע זון ֿפון דעם 

, גײענדיק הָאב איך זיך יעדער מינוט אומגעקוקט הינטער זיך. אױסגעדַארטן גוף
װידער ַא מָאל און . ך בין ֿפרַײַאז אי, נישט גלײבנדיק די ֿפַאנטַאסטישע װירקלעכקײט

ֿפעסטצושטעלן צי קײן װַאכמַאן גײט נישט , װידער ַא מָאל הָאב איך מיך אױסגעדרײט
און טרָאץ מַײנע קרַאנקע געשװָאלענע ֿפיס הָאב איך ָאנגעהױבן צו לױֿפן , הינטער מיר

 אין דער צו לױֿפן, װָאס ַא מָאל שנעלער און שנעלער מיט ַאן איבערנַאטירלעכן ּכוח
... אין ַא בַאֿפרַײטער װעלט , ֿפרַײהײט


