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.  אין װילנע בַײ ָארעמע עלטערן1910בין געבָארן געװָארן אין יָאר 'כ
]. בַאלעבָאסטע[די מַאמע ַא שטוביקע , דער טַאטע ַא שטובמַאלער

ַאז , ַאזױ, איך בין שױן געװען דָאס דריטע יִינגל און דָאס ֿפערטע קינד
דערצו בין איך . ָאט קײן גרױסע ֿפרײד נישט געברַאכטמַײן געבורט ה

ַאזױ ַאז , ּכמעט ָאן ַא הױט, נָאך געבָארן געװָארן ֿפיזיש זײער שװַאך
מען הָאט מיך ַא צַײט לַאנג געדַארֿפט בָאדן אין װַאסער געמישט מיט 

 ....מילך

די ערשטע דירה . דרַײ-איך הײב ָאן צו געדענקען ֿפון ַא יָאר צװײ
. הָאט זיך געֿפונען אױֿפן צװײטן גָארן, װָאס איך געדענק, ערעאונדז

: ֿפרַאמוגעס" [ֿפַארמוגעס"זי הָאט געהַאט ַאן עסצימער מיט צװײ 
איך געדענק ַא . ַא ֿפינסטערן שלָאֿפצימער און ַא קלײנע קיך, ]נישעס

אױף אײן בילד הָאט זיך געֿפונען ַא . ּפָאר בילדער אױף די װענט
אין נעּפל און די שלַאנקײט ֿפון דער בערָאזע ] רעזעבע[בערָאזע 

ֿפלעגט מיך דערמָאנען די ֿפיגור ֿפון מַײן עלטערער ] בערעזע[
 .שװעסטערס ַא חֿברטע

, מַײן טַאטן געדענק איך ניט אין די ערשטע יָארן ֿפון מַײן קינדהײט
איך געדענק נָאר װי אײנמָאל . װַײל ער איז דַאן געװען אין ַאמעריקע

דער : "יז מַײן עלטערער ברודער געלָאֿפן אױף די טרעּפ און געשרִיעןא
דערנָאך איז געקומען דער טַאטע מיט צװײ שװַארצע ." טַאטע ֿפָארט

 ].װַאליזעס[טשעמָאדַאנעס 

ֿפון די קװַארטירַאנטקעס אונדזערע געדענק איך ַאמבעסטן אײנע ַא 
זי איז . ַא הַארציקעָאבער זײער , געשטוּפלטע ניט קײן שײנע ֿפרַײלין

שטריקערקע און הָאט בַײ אונדז ֿפַארנומען ַא -געװען ַא זָאקן
היגע -זי איז געװען ַא ניט. מיט איר מַאשין] ֿפרַאמוגע" [ֿפַארמוגע"
ַארבעטן ֿפלעגט . און ַאלע ּפסח ֿפלעגט זי ֿפָארן ַאהײם] לָאקַאלע-ניט[

זָאקן אױֿפלײגן און זי ֿפון ֿפרי ביז נַאכט און דַאן ֿפלעגט זי די 



אױף װעלכן זי ֿפלעגט זיך זײער , ַאװעקטרָאגן צום קָאמיסיָאנער
שטריקערקע הָאבן -ַא חוץ דער זָאקן. ַאז ער בַאַאװלט זי, בַאקלָאגן

צװײ זַײנען . נָאך בַײ אונדז געװױנט דרַײ שװעסטערקינדער מַײנע
די . שטריקערקעס און אײנע ַא בעקערקע-אױך געװען זָאקן

. נָאר איר טױט געדענק איך ניט, רקע איז שּפעטער געשטָארבןבעקע
אײן שװעסטערקינד מַײנע הָאט געַארבעט אין ַא געהײמע 

זי ֿפלעגט זינגען בַײ דער ". בונד"מסּתמָא אין , ]קרַײז" [קרוזשָאק"
ַארבעט רעװָאלוציָאנערע לידער און ֿפלעגט ָאֿפט ברענגען ַאהײם 

.... י ֿפלעגט זיך קריגן מיט מַײן מַאמעןװעגן װָאס ז" ,ליטערַאטור"
 זײער ַא --די זעלביקע הָאט געהַאט ַא חתן ַא מעכַאנישן שוסטער 

 .ָאבער זײער ַא װױלער צו ַאלעמען און צו אונדז קינדער, מיאוסער

. ֿפיר-מַײן ערשטע חֿברטע איז געװען אין מַײן עלטער ַא יָאר דרַײ
ַאלע אינדערֿפרי ֿפלעג איך . עבַאלעבָאסטעס ַא מײדעל-אונדזער הױף

, זי הָאט געהַאט זײער ַא סך צַאצקעס. גײן צו איר זיך שּפילן
איך ֿפלעג זיך ָאּפשּפילן . בעטעלעך און קינדערשע געֿפעס, ליַאלקעס

מען ֿפלעגט מיך קױם ַארױסנַארן אױף ַא װַײלע . מיט איר גַאנצע טעג
ר זָאלן זיך הָאבן װען איך געדענק ניט מי. אין שטוב ַארַײן צום עסן

. מיר ֿפלעגן זיך שּפילן בַײ זײ אין גרױסן זַאל. עס איז געקריגט
שּפעטער הָאבן זיך אונדזערע שּפילן ַאריבערגעטרָאגן אױֿפן הױף און 

 ַא --ַא טונקל מײדעלע , עס זַײנען צוגעקומען נָאך אײניקע קינדער
-אין טַאטעמיר ֿפלעגן זיך שּפילן . קױמענקערערס און ַאנדערע

דער הױף איז געװען . שּפעטער אין יָאגעניש און בַאהעלטעניש, מַאמע
הָאט זיך אױף אים 'ס. מיט ַא ביסל גרָאז צװישן שטײנער, ַא קלײנער

מיר . ַאזױ ַאז ֿפערד ֿפלעגן זַײן ַא גַאנצן טָאג, געֿפונען ַא שמידערַײ
 . געהַאטהָאבן זיך צו די ֿפערד צוגעװױנט און ֿפַאר זײ קײן מורא

דער טַאטע איז געקומען ֿפון ַאמעריקע ַא קרַאנקער און זיך בַאלד 
, װָאס ער הָאט געברַאכט, מיטן ביסל געלט. געלײגט אין בעט ַארַײן

ֿפון װַאנען צו צִיען די , קרָאם-הָאט מען בַאשלָאסן צו מַאכן ַא ֿפַארב
יט ַא הױף מיר הָאבן געדונגען מ] ֿפַארדינען זיך דָאס לעבן[כַײונע 

. די עלטערע שװעסטער איז געװָארן די קרעמערקע. װַײטער ַא קרָאם
ֿפרִיער איז זי געװען ַא שנַײדערקע און זי הָאט זײער ניט געװָאלט 

זי ֿפלעגט זיצן . נָאך דעם הָאט זי זיך צוגעװױנט. שטײן אין קרָאם
איז געװען ] די הכנסה[װַײל די לײזונג , און לײענען רוסישע ביכער

 .און ֿפון דעם הָאט מען געלעבט. ניט קײן גרױסע



איך בין נָאך געװען . דער עלטערער ברודער איז געגַאנגען אין חדר
אונטער מיר איז שױן געװען נָאך ַא . קלײן און נָאך געשּפילט זיך

ער הָאט . װי ער איז געבָארן געװָארן געדענק איך ניט. ברודערל
 .ק ֿפלעגט ער זיצן און װײנעןגעהַאט העלע הערעלעך און שטענדי

װען איך הָאב שױן אױך געדַארֿפט גײן , דערנָאך איז געקומען די צַײט
די מַאמע . איך בין דַאן מסּתמָא ַאלט געװען ַא יָאר ֿפיר. אין חדר

ֿפול מיט , הָאט מיך ַאװעקגעֿפירט אין ַאן ענגן טונקעלן צימער
און געהײסט זיך '  ַאן אדער רבי הָאט מיר געװיזן. שמוציקע יִינגלעך

הָאט דער רבי גענומען שמַײסן ַא , װען די מַאמע איז ַאװעק. זעצן
דריקט דָאס ]ר[דעם יִינגלס געװַאלדן הָאבן מיך ַאזױ ֿפַא. יִינגעלע
ַאז איך בין זיך ֿפַארגַאנגען אין ַא געװײן און ַאנטלָאֿפן , הערצל
 .ַאהײם

ניט מיט , ל ניט געּפועלטנָאך דעם הָאט מען בַא מיר שױן קײן מָא
הָאב זיך 'כ. איך זָאל נָאך ַאמָאל גײן אין חדר, ניט מיט בײזן, גוטן

און מער ֿפַאר קײן שום ּפרַײז ] הָאב זיך אַײנגעשּפַארט'כ[ֿפַארעקשנט 
איך געדענק ניט צי מען הָאט מיך . ניט געװָאלט הערן דערֿפון

ַײנע עלטערן הָאבן בּכלל װַײל מ, דוכט זיך ַאז ניט. געשלָאגן דערֿפַאר
 .ּכמעט קײן מָאל זײערע קינדער ניט געשלָאגן

-און-ּפוסט"יָאריקער -בין איך געבליבן דערװַײל װידער ַא ֿפיר
און זיך װַײטער געשּפילט מיט אונדזער ] גײער-לײדיק" [ּפַאסניק

װען עס זַײנען ָאנגעלָאֿפן ֿפון , דערנָאך. בַאלעבָאסטעס מײדעלע
הָאט זיך צו אונדז , אין װילנע] ּפליטים" [ביעזשענצעס"אומעטום די 

איז ער געװען ַא " ,ביעזשענעץ"אין הױף ַארַײנגעקליבן ַא גרָאדנער 
ער זָאל לערנען מיט מיר אין , הָאט די מַאמע אים געדונגען. רבי

ער הָאט . מיט דעם רבין הָאב איך אַײנגעשטימט צו לערנען. שטוב
ַאזױ װי איך ֿפלעג . ת און שּפעטער סידורבי-מיט מיר געלערנט ַאלף

ֿפלעגט דער רבי ָאֿפט ַארַײנגײן , נָאכַאנַאנד זיך שּפילן בַײ מַײן חֿברטע
ַאז , הָאט זיך צעשרִיען מַײן חֿברטע, ַאהין און דָארט מיט מיר לערנען
הָאבן מיר שױן בײדע ? ֿפַארװָאס איך. זי װיל אױך לערנען מיטן רבין

 . געלערנט בַײם רביןנָאך מיט מער חשק

שּפעטער ַא ביסל הָאט אונדז מַײן חֿברטעס ַאן עלטערע שװעסטער 
זי ֿפלעגט אונדז ָאנשרַײבן ַא שורה מיט ַא ) 1.(געלערנט שרַײבן יִידיש



איך הָאב געזָאגט ַאז . געװיסן אות און מיר ֿפלעגן דַארֿפן נָאכשרַײבן
 ַאז --, מַײן חֿברטעדער לַאנגע צדיק זעט אױס װי ַא קָאטשערע און 

 ]בעזעם-הײמֿפַײער[זעט אױס װי ַא ּפָאמעלע ' דער לַאנגע ֿפ

בּכלל הָאבן מיר בײדע געהַאט ַא סך ֿפַארגעניגן ֿפון אונדזער לערנען 
 .און קײן ָאּפקומעניש איז עס ֿפַאר אונדז קײן מָאל ניט געװען

 .נָאכן לערנען ֿפלעגן מיר זיך װידער נעמען צום שּפילן

2 

איז מַײן , 1914באֿב ֿפון יָאר -דָאס איז דוכט זיך ּתשעה, אײנמָאל
ַאז מען הָאט , שװעסטער געקומען ֿפון גַאס און דערצײלט

װעגן ] דעקלַארַאציעס: רוסיש" [ָאבַאװליעניעס"אױסגעקלעּפט 
די װערטער זַײנען ֿפַאר מיר געװען נַײ און . מָאביליזַאציע

ב שטענדיק ליב געהַאט זיך נָאר איך הָא, אומֿפַארשטענדלעך
הָאב ֿפון דעסטװעגן ֿפון איר 'צוצוהערן װָאס גרױסע רײדן און כ

, דערצײלט ַאז עס הַאנדלט זיך װעגן אומגעװײנטלעך ערנסטע זַאכן
ַאז דער טַאטע װעט אֿפשר , ַאז מע װעט הרגענען, װעגן מלחמה

טָאט דערנָאך איז אין ש.... צום טױט, דַארֿפן גײן אױֿפן ֿפרָאנט
, נָאר ביז נַײן ַאזײגער ָאװנט. ַא סך מיליטער, געװָארן זײער אומרוִיק

. צושטַאנד-אױסנַאם. ֿפלעגט מען טָארן גײן אױף די גַאסן, דוכט זיך
דעם טַאטן הָאט מען צוגענומען צו דער . ַאלץ איז געװָארן טַײער
בן בַײנַאכט ֿפלעגט מען ֿפַארהענגען די שױ. ַארבעט ערגעץ אױף בריקן

 .קײן ֿפַײער זָאל ניט דורכלַײכטן אױף דער גַאס

הָאט מען שױן ניט געקענט קריגן קײן װַײס , געדענק איך, אײנמָאל
ַאז זי מעג ַאֿפילו , ברױט און די עלטערע שװעסטער הָאט געשרִיען

די ּפרַײזן . װעט זי קײן שװַארץ ברױט אין מױל ניט נעמען, שטַארבן
ען געשטױגן ָאן אױֿפהער און דער טַאטע ַארטיקלען זַײנ-אױף שּפַײז

ַאז מיר װעלן , הָאט אײנמָאל געברַאכט ַא זַאק קָארנמעל און געזָאגט
ַאז זי , די מַאמע הָאט זיך צעשרִיען מיט ּכעס. ַאלײן בַאקן ברױט

שּפעטער הָאט זי זיך געװּונטשן ַא סך . װעט קײן ברױט ניט בַאקן
 .ַאזעלכע זעק מעל

 .ין שטָאט איז ַאלץ געװַאקסןדי אומרוִיקײט א



ַאז די דַײטשן הָאבן שױן גענומען קָאװנע און , מען הָאט גערעדט
ֿפון די ֿפָארשטעט . מינסק און זײ װעלן בַאֿפַאלן װילנע ֿפון ַאלע זַײטן
מיר הָאבן אױך . הָאט מען גענומען ַאנטלױֿפן אין צענטער שטָאט

װעסטער איז געװױנט אין ַא ֿפָארשטָאט און די עלטערע ש
דירות זַײנען . ַארומגעלָאֿפן זוכן ַא דירה אין די צענטרַאלע גַאסן

איז שױן בַאלד בּכלל שװער 'ָאבער געװָארן ַאלץ טַײערער און ס
חוץ דעם איז שױן דער טַאטע . געװָארן צו קריגן ַאֿפילו ַא צימער

 ַאז מיר זַײנען איבערגעבליבן די, ַאזױ, װידער געלעגן שװער קרַאנק
אײנציקע אין גַאנצן הױף און צװישן די װײניקע אין דער ֿפָארשטָאט 

 .װען די רוסן הָאבן ֿפַארלָאזן װילנע, נַאכט-ּכיּפור-אין יענער יום

 .יענע נַאכט הָאט זיך מיר גוט אַײנגעקריצט אין זּכרון

די מַאמע הָאט געװַאכט בַײם . די ֿפענצטער זַײנען געװען ֿפַארהַאנגען
, מיר. זי הָאט אים געלײגט קַאלטע קָאמּפרעסן. טןקרַאנקן טַא

די עלטערע . הָאבן זיך געטוליעט אין ַא װינקל קַאנַאּפע, קינדער
שװעסטער הָאט בגנײװע געקוקט דורך די ֿפענצטער און די מַאמע 

שָאסן -ַאלע רגע הָאבן געקנַאלט ביקס. הָאט זיך אױף איר געבײזערט
 .דונערן-און װַײטע הַארמַאטן

דער טַאטע הָאט . הָאבן זיך געשרָאקן און געװײנט, קלײנװַארג, מיר
געזָאגט ַאז מיר ַאלע זָאלן ַארָאּפגײן אין קעלער זיך רַאטעװען און 

װַײל ַאלץ אײנס איז ער שװער קרַאנק , אים זָאלן מיר איבערלָאזן
ַאז , די מַאמע הָאט געװײנט און געזָאגט. און הַאלט בַײם שטַארבן

 .רבן איז ַאלע צוזַאמעןאױב שטַא

אױֿפגעריסן ֿפון . מיר זַײנען קענטלעך שּפעטער ַאנטשלָאֿפן געװָארן
ַאז די שױבן זַײנען , שלָאף הָאט מיך ַא מוראדיקער קנַאל ַאזַא

מיר הָאבן ניט , איז שױן געװָארן ֿפַארטָאג'ס. צעֿפלױגן געװָארן
די שװעסטער .. לֿפַארשטַאנען דעם בַאדַײט ֿפון דעם גװַאלדיקן קנַא

הָאט זיך ַארױסגעגנֿבעט ֿפון שטוב און ַאװעקגעלָאֿפן זען װָאס עס 
ַאז , ס]ע[שּפעטער איז זי געקומען צולױֿפן מיט נַײ. הערט זיך אין גַאס

און ַאז די דַײטשן , דער קנַאל הָאט עס אױֿפגעריסן דעם גרינעם בריק
קײט -און-דאין דער ֿפרי הָאבן זיך קינ. ֿפַארריכטן אים שױן

עס הָאבן דורכגעמַארשירט מחנות . אױסגעשָאטן אױף די גַאסן
זײ הָאבן געװָארֿפן לעקעכלעך ֿפַאר די . דַײטשן אין שּפיציקע העלמען



נָאר עס איז געװען , איך הָאב אױך געכַאּפט ַא לעקעכל. קינדער
 .ביטער װי גַאל

.  גוטַאז איצט װעט שױן װערן, מענטשן הָאבן גערעדט מיט ֿפרײד
 --] אין אױסלַאנד: רוסיש" [זַאגרַאניצע"װעט זַײן ּפונקט ַאזױ װי 'ס

 ַאלץ --געװָארן איז ָאבער ּפונקט ֿפַארקערט . ַאלץ ביליק און ֿפַײן
, די דַײטשן הָאבן גענומען ַאלץ רעקװיזירן. ערגער און ערגער
צו אונדז זַײנען געקומען צװײ דַײטשן און . איבערהױּפט קוּפער

בַײ לַײטן ֿפלעגט מען דָאס . ֿפענדלעך-ומען עטלעכע קוּפערצוגענ
די קרָאם הָאבן . קוּפער בַאגרָאבן אין דער ערד און ניט ַארױסגעבן

איז ניט געװען 'קײן מָאלערַײ איז ניט געװען און ס. מיר ֿפַארמַאכט
די שטָאט איז װָאס װַײטער ַאלץ מער . ֿפון װַאנען צו לעבן
װָאס טוט : "דער טַאטע הָאט געדאגהט.  ציװילֿפַארשטָארבן געװָארן

הַאנדלען איז . און ער איז ַאװעקגעֿפָארן אױֿפן דָארף הַאנדלען" ?מען
און מען ֿפלעגט דַארֿפן די סחורה . שױן געװען ֿפַארבָאטן

מען ֿפלעגט ֿפירן אױף . דורכשמוגלען דורך די מיליטערישע ּפַאטרָאלן
 זַאמד און אונטן אין ַא געהײמען די װעגענער ּכלומרשט שטרױ ָאדער
אױף ַאזַא אױֿפן הָאט אײנמָאל . צװישנדעק ֿפלעגט ליגן די סחורה

נָאר צום צװײטן מָאל הָאט מען די , דער טַאטע דורכגעשמוגלט
ַאזױ ַארום איז . בַאהעלטעניש געּפַאקט און רעקװיזירט די סחורה

 .שױן ניט געװען מיט װָאס װַײטער צו הַאנדלען

עדענק װי די שװעסטער איז אײנמָאל געקומען מיט ַא חֿברטע איך ג
װַײל איצטער איז . און די חֿברטע הָאט איר גענומען לערנען דַײטש

, נָאך ניט קענענדיק ּכמעט קײן יִידיש, איך. עס שױן אין די מָאדע
װען קײן . הָאב זיך אַײנגעשּפַארט ַאז איך װיל אױך לערנען דַײטש

הָאט מיר די שװעסטערס חֿברטע , יט געהָאלֿפןטענות הָאבן נ-קעגן
אױך ָאנגעשריבן ַא שורה דַײטשישע אותיות און איך הָאב אונטן 

 .איך בין דַאן מסּתמָא ַאלט געװען ַא יָאר ֿפינף. נָאכגעשריבן

ֿפָארנדיק אױֿפן דָארף הָאט דער טַאטע געדונגען דָארטן ַא שטוב אין 
. ָאג ַארױסצוֿפָארן אױף ניט הידערֿפל און געקומען מיטן ֿפָארשל

װַײל די ,  װעט מען שטַארבן ֿפון הונגער- הָאט ער געזָאגט -, דָא"
דָארט װעט ער ֿפַארריכטן טעּפ . לַאגע װערט ערגער ֿפון שעה צו שעה

-ַאן ַארבעט װעלכע ער הָאט נָאך געקענט ֿפון די יִינגל(בַײ די ּפױערים 
ענטער צו די קװַאלן ֿפון שּפַײז און און בּכלל װעלן מיר זַײן נ) יָארן



ַאז די קינדער װעלן אױֿפן דָארף , די מַאמע הָאט געטענהט. ברױט
מַײן עלטערע שװעסטער הָאט זיך אױך . ֿפַארװילדעװעט װערן

איר הָאט זיך סּתם ניט געװָאלט . שטַארק ַאנטקעגנגעשטעלט
ָאלט איז עס הגם יעמ, גַאסן און קַאװַאלירן-ַאװעקװַארֿפן די שּפַאציר

 ....אֿפשר שטַארק אין קָאּפ ניט געלעגן

און אין ַא געװיסן ֿפרימָארגן הָאבן . אױסגעֿפירט הָאט דער טַאטע
-און-מיר גענומען אַײנּפַאקן אונדזערע זַאכן אױֿפן אײגענעם ֿפערד

. ֿפַאר מיר איז עס געװען ַא גרױסע ֿפרײד דָאס קלַײבן זיך. װָאגן
ּפט קלײניקײטן ֿפון שטוב ַארױס אין װָאגן הָאב מיט חשק געשלע'כ

. הָאב זיך געזעגנט מיט מַײן בעסטער לַאנגיָאריקער חֿברטע'כ. ַארַײן
װעל ָאֿפט קומען און איר ברענגען 'ַאז כ, הָאב איר צוגעזָאגט'כ

זע [טרוסקַאװקעס , ]זע ּפױליש ּפָאזִיָאמקַא; ּפָאזעמקעס[ּפָאזימקעס 
: הָאב געזָאגט'כ. זי הָאט געװײנט. לומעןאון ב] ּפױליש טרוסקַאוקַא

דער װָאגן . דָאס הערצל איז מיר װײך געװָארן"..... נַארעלע װײן ניט"
הָאט גערירט און איך אױֿפן װָאגן מיט ַא ים אומבַאקַאנטע געֿפילן 

 .ליבע און טרױער, געזעגענונג, ֿפון ֿפרײד
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י שטוב איז געװען ַא ד. אין דערֿפל זַײנען מיר ָאנגעקומען ֿפַארנַאכט
מיר הָאבן זיך . הילצערנע מיט עטלעכע שטײנער ָאנשטָאט טרעּפ

איך בין גלַײך . געשלעּפט די זַאכן אין שטוב ַארַײן, אױסגעּפַאקט
װָאס זַײנען װילד געװַאקסן ַארום , ַאװעקגעלָאֿפן רַײסן הױכע בלומען

יט ָאנגעצונדן איז געװָארן טונקל הָאבן מיר קײן ֿפַײער נ'װען ס. שטוב
זע [און זיך גלַײך געלײגט שלָאֿפן ֿפַארמַאטערטע אױף סעניקעס 

קײן . צעלײגטע אױף דער הױלער ערד, ]געלעגער; ּפױליש סִיענניק
 .ַא װינטל הָאט געבלָאזן דורך די ֿפענצטער. ּפַאדלָאגע איז ניט געװען

 .עס הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא נַײ ֿפרַײ ֿפריש לעבן

לעג איך זיך ַארָאּפכַאּפן מיטן יִינגערן ברודערל און ֿפַארטָאג ֿפ
מיר הָאבן זיך שנעל צונױגעחֿברט . ַאװעקלױֿפן אױף די נַאסע ֿפעלדער

הגם מיר הָאבן נָאך קײן ּפױליש ניט , מיט עטלעכע שקצימלעך
מיט בלױע ָאדערלעך איז , אײן שײגעצל ַא שװַאכס. געקענט רײדן

 די משומדעסטע איז געװען אונדזערע .געװען ַא משומדעסטעס ַא זון



און מיר הָאבן זיך מיט איר און מיט איר ֿפַאמיליע , ַא נָאענטע שכנה
 .זײער גוט צונױֿפגעלעבט

איז געקומען דער הַארבסט מיט 'ס. דער זומער איז ַאװעקגעלָאֿפן גיך
דער טַאטע . מיר הָאבן זיך געשּפילט אין שטוב. רעגנס און אומעט

ױֿפן ֿפַארשײדנס אין שטָאט און עס בַײטן אױף שּפַײז ֿפלעגט אױֿפק
ֿפון . די שװעסטער הָאט גענײט בַײ די ּפױערים. בַײ די ּפױערים

װינטער זַײנען מיר . דעסטװעגן הָאבן מיר ָאֿפט צוגעהונגערט
אומגעלָאֿפן מיט בָארװעסע ֿפיסלעך איבער דער קַאלטער ּפַאדלָאגע 

נָאר , הָאב געבענקט נָאכן זומער'כ. ָאדער געשּפילט זיך אױֿפן אױװן
דער שװעסטער הָאט מיר אין ָאװנטן . לַאנג איז ער ניט געקומען

מיר ֿפלעגן . בין געװען ֿפלַײסיק'כ. געלערנט לײענען און שרַײבן יִידיש
מיר הָאבן . ָאֿפט שּפילן אין לָאטָא מיט שקצים און שיקסעלקעס

 .געקריגטגעלעבט מיט זײ גוט און זיך זײער זעלטן 

ענדלעך איז געקומען דער ֿפרילינג און מיר הָאבן גענומען ֿפַארלָאזן 
די בַאלעבָאסטע הָאט ַאלײן זיך ַאהער . אונדזער שטוב
מיר הָאבן זיך איבערגעקליבן צו ַאן ַאנדער ּפױער אױף . ַארַײנגעקליבן

מערניט , מיר הָאבן דָא געװױנט מיטן ּפױער אין אײן שטוב. ַא בערגל
די שטוב איז געשטַאנען ּכמעט אין . הַײזל-געטײלט מיט ַא ֿפָאדערָאּפ

דָא ֿפלעגן . אין שכנות הָאבן זיך געֿפונען װעלדלדיקע זומּפן. װַאלד
ֿפַארטָאג . שװעמלעך, יַאגדעס, מיר ָאֿפט גײן אין װַאלד נָאך הָאלץ

ער ֿפלעגט אונדז . ֿפלעג איך מיטן ברודערל ַאװעקלױֿפן צום ּפַאסטעך
בַאקן , אונטערצינדן ֿפרישן גרָאזן אין ֿפעלד, ערנען מַאכן ַא ֿפַײערל

די מַאמע הָאט . קײשלעך ֿפון ריטער, בולבעס און מַאכן ֿפַײֿפלעך
ַאז מיר קענען שױן ּכמעט , ַאז מיר װערן ֿפַארװילדעװעט, געדאגהט

 "?װָאס װעט זַײן? װָאס װעט זַײן. "קײן יִידיש ניט רײדן

ילָאמעטער װַײט ֿפון אונדז הָאט ַא יִיד געהַאלטן אין  בַײ ַא ּפָאר ק
הָאט זיך די מַאמע בַײ אים אַײנגעבעטן ער זָאל , ַארענדע ַא גוט

אײנמָאל הָאט זי מיך מיט מַײן ברודערל ַאהין . לערנען מיט אונדז
, דער יִיד איז געװען ַאן ַאלטער מיט ַא גרױסער בָארד. ַאװעקגעֿפירט

דערל דערשרָאקן ֿפַאר זַײן בָארד און ַאנטלָאֿפן הָאט זיך מַײן ברו
איך בין געבליבן און ַאלע . געװָארן אין ֿפעלד ַארַײן צום ּפַאסטעך
ער הָאט מיט מיר געלערנט . טָאג ֿפלעג איך גײן צום יִידן זיך לערנען

ער הָאט געזָאגט דער . סידור און שּפעטער דעם חומש בראשית



וטן קָאּפ און ַאז איך װעל אױסװַאקסן ַא ַאז איך הָאב ַא ג, מַאמען
די געשעֿפטן הָאט געֿפירט . מַײן רבי הָאט געהַאט ַא סך טעכטער. רֿב

, ער ֿפלעגט הַאנדלען מיט בהמות. דער עלטערער זון
די ערד הָאבן בַאַארבעט . אונטערקױֿפנדיק די זשַאנדַארן

, רקטװען דער הונגער הָאט זיך אין שטָאט געשטַא. ּפַארָאבקעס
. מענער און קינדער, ֿפלעגן קומען גַאנצע מחנות הונגעריקע װַײבער

דער רבי ֿפלעגט קײנעם ניט ָאּפזָאגן און ַאלעמען געבן עסן און 
הונגעריקע ֿפלעגן אױך קומען . טרינקען און דעם שַײער צום שלָאֿפן

ַאז מען , צו אונדז ַאהײם און ברענגען שרעקלעכע גרוסן ֿפון שטָאט
ַאז מען גריזשעט די ,  אױף די גַאסן געשװָאלענע ֿפון הונגערליגט

מען הָאט געשָאלטן די דַײטשן מיט די . װענט און שטײנער ֿפון ברוק
נָאר ֿפיל הָאט נָאך געדױערט ביז מען הָאט גענומען , ערגסטע קללות

 .ַאז די דַײטשן קלַײבן זיך אין װעג ַארַײן, רײדן

ן אין די דערֿפער און שטעטלעך זַײנען די זשַאנדַארן און ּפַאטרָאל
ַאז די , ביסלעכװַײז נעלם געװָארן און די ּפױערים הָאבן גענומען רײדן

דער טַאטע איז געקומען ֿפון . ּפָאליַאקן װעלן ֿפַארכַאּפן די מַאכט
, ַאז קײן דַײטשן זַײנען שױן אין שטָאט ניטָא, שטָאט און דערצײלט
ישע און בָאלשעװיצקע װילן ֿפַארכַאּפן די ַא ּפױל, ַאז צװײ ּפַארטִיעס

. דערנָאך הָאט מען שױן אין שטָאט מורא געהַאט צו גײן. שטָאט
ַאז ַא בָאלשעװיצקע גרוּפע הָאט , שּפעטער הָאט מען זיך דערװּוסט

זיך ֿפַארשּפַארט אין ַא מױער און ַאז די ּפָאליַאקן זַײנען געװען 
עהַאלטן שמָאל און עטלעכע ֿפון די בָאלשעװיקעס הָאבן ג. שטַארקער

די ּפָאליַאקן הָאבן אַײנגענומען די . זײ הָאבן זיך ַאלײן דערשָאסן
אױף מָארגן זַײנען די בָאלשעװיקעס געקומען . שטָאט אױף אײן טָאג

 .ֿפון רוסלַאנד

 בָאלשעװיקעס אין --ּפלוצלינג זַײנען געקומען צו אונדז צװײ רַײטער 
זײ הָאבן ]. העמד: ישן רובַאשקַאזע רוס[רױטע רובַאשקעס 

צוגענומען בַײם ּפױער לַײװנט און , דערשָאסן אױֿפן הױף ַא קַאטשקע
מיר הָאבן גָארניט , אונדז הָאבן זײ ניט געטשעּפעט. עסנװַארג
די . זיך געצלמט און געבעטן זיך, דער ּפױער הָאט געװײנט. געהַאט

 .װעקגעריטן װַײטערבָאלשעװיקעס הָאבן געזָאגט ַאז זײ מוזן און ַא

ַאז , מַײן עלטערע שװעסטער איז ַאװעק אין שטָאט ַארַײן און געזָאגט
די בָאלשעװיקעס גיבן ַאלעמען . זי קען מער אױֿפן דָארף ניט זיצן



זי איז ָאנגעקומען צו די בָאלשעװיקעס . װעט זי אױך קריגן, שטעלעס
מַײן . טדי מַאמע הָאט געװײנ. און זײ הָאבן איר געלערנט שיסן

. עלטערער ברודער הָאט גענומען הַאנדלען מיט ּתֿבואה און ֿפרוכט
די מַאמע מיטן . ער הָאט גענומען ֿפַארדינען און זיך הַאלטן גרױס

טַאטן ֿפלעגן אױך שמוגלען סחורה אין שטָאט ַארַײן און ֿפון שטָאט 
איך ֿפלעג . ֿפלעג איך איבערבלַײבן מיט די קלײנע אין שטוב. ַארױס

ָאּפשײלען און ָאּפקָאכן און בּכלל ֿפירן , ָאנגרָאבן בולבעס אין גָארטן
בין מסּתמָא דַאן ַאלט געװען ַא יָאר 'כ. די גַאנצע בַאלעבַאטישקײט

 .נַײן-ַאכט

ַאז די ּפָאליַאקן הָאבן זיך , אײן מָאל הָאט מען ּפלוצלינג דערצײלט
די . סןמען הרגעט זיך אױף די גַא. ַארַײנגעריסן אין שטָאט
די מַאמע הָאט געברָאכן די הענט און . בָאלשעװיקעס טרעטן ָאּפ

זע [קױלן הָאבן געהוזשעט . געקלָאגט אױף דער עלטערער שװעסטער
די בָאלשעװיקעס זַײנען . איבער אונדזער דַאך] ּפױליש הוצזעץ
 .ָאּפגעטרָאטן

טן אױף איבערמָארגן זַײנען צו אונדז געקומען דרַײ ּפױלישע סָאלדַא
און געזָאגט ַאז מיר זַײנען בָאלשעװיקעס און ַאז מען דַארף אונדז 

זײ הָאבן געהײסן דעם טַאטן אױסטָאן די שטיװל . ַאלעמען דערשיסן
זײ . הָאבן זיך צעשרִיען װי די שעּפסן, קינדער, מיר. און גײן מיט זײ

די מַאמע איז נָאכגעלָאֿפן . הָאבן דעם טַאטן ַאװעקגעֿפירט דערשיסן
די סָאלדַאטן הָאבן זי געיָאגט און געזידלט מיט די . יט געװײןמ

לעבן ַא בערגל . נָאר די מַאמע איז ַאלץ נָאכגעלָאֿפן, ערגסטע װערטער
אײן סָאלדַאט איז צו און . הָאבן זײ דעם טַאטן ַאװעקגעשטעלט
דער טַאטע הָאט אים ַאלץ . געבעטן בַײם טַאטן דָאס גַאנצע געלט

װָאס װעלן מיר : "ַאן הָאט דער סָאלדַאט געזָאגטד. ַאװעקגעגעבן
לָאמיר זיך בעסער צעטײלן מיטן ? ַאז מיר װעלן אים שיסן, הָאבן

 !"געלט און זָאל ער גײן צום טַײװל

דער סָאלדַאט הָאט דָאס געלט צעטײלט אױף דרַײ חלקים און זַײן 
 .טײל הָאט ער בגנײװע ַארַײנגעדרוקט דעם טַאטן

 !" ַאניט װעלן מיר שיסן--ט ער געזָאגט  הָא--ַאנטלױף "

איז געװען , הָאבן מיר זיך שּפעטער דערװּוסט, דער גוטער סָאלדַאט
 .ַא יִיד



איז זַײן קָאּפ געװען , װען דער טַאטע איז געקומען צוריק ַאהײם
 .אינגַאנצן גרױ געװָארן

 .מָארגן זַײנען מיר שױן געֿפָארן צוריק אין שטָאט ַארַײן
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ריקקער אין דער שטָאט הָאט אױף מיר געמַאכט ַא שטַארקן דער צו
צוגעװױנט צו דער , ָאּפגעװױנט ֿפון שטָאטישן טומל. אַײנדרוק

איז מיר שװער געװען זיך צונױֿפצולעבן מיטן , דָארֿפישער שטילקײט
הָאט זי , שױן ּכמעט ֿפַארגעסן די יִידישע שּפרַאך. גערױש ֿפון ברוק

 אין די אױערן און מיט די הױֿפיקע קינדער מיר געקלונגען ֿפרעמד
די מַאמע הָאט מיך מיטן . הָאב איך די ערשטע צַײט גערעדט ּפױליש

דָאס מָאל איז זי שױן . ּתורה-ברודערל ַאװעקגעֿפירט אין ַא ּתלמוד
נָאר דער לערער ֿפלעגט נָאך ַאלץ , געװען ַא ביסל מָאדערניזירט

, ּתורה- עטלעכע טעג אין דער ּתלמודָאּפגעגַאנגען. דרײען ֿפַארן אױער
ַאז מיר זָאלן זיך , הָאב איך זיך אױֿפגערעדט מיט מַײן ברודערל

 .אַײנשּפַארן און ניט גײן מער דָארטן

 . מיר גײען ניט און ֿפַארטיק--איז געקומען ַא ֿפרימָארגן 'ס

העלֿפט 'ס. דער טַאטע בײזערט זיך!" ּפױערים: "די מַאמע שרַײט
דַאן ֿפירט דער . מיר גײען נישט,  ַאװעק ַא טָאג צװײגײט'ס. ניט

נָאך ַא . שול-עלטערער ברודער אונדז ַאװעק אין ַא יִידישער ֿפָאלקס
גרינגן עקזַאמען נעמט מען מיך גלַײך ָאן אין צװײטן קלַאס און דעם 

װַאקַאציע : קַאניקולעס[צַײט -איז קַאניקול'ס. ברודערל אין ערשטן
די . רֿפן נָאר גײן צװײ מָאל ַא טָאג עסן אין דער שולאון מיר דַא] צַײט

-צום נַײען שול. שול איז אונדז יָא געֿפעלן און מיר גײען ַאהין גערן
איך זיץ די . יָאר קלַײבט זיך די שול ַאריבער אין ַא נַײעם לָאקַאל

ביסלעכװַײז . בַאנק שטום און ֿפַארלעגן-ערשטע צַײט אױף דער שול
צום סוף . נעם זיך אױסצײכענען'רײדן און כקריג איך מוט צו 

צװישן זײ אױך , לערניָאר קלַײבט מען אױס עטלעכע בעסערע שילער
. און צו נַײעם לערניָאר בַאזעצט מען מיך ַאזש אין ֿפערטן קלַאס, מיך

איך . נַאטירלעך מיט ַאזַא שּפרונג הָאב איך זיך געהַאלטן גרױס
װָאס ֿפַאלט ,  דָאס ערשטע בוךֿפַארשרַײב זיך אין ביבליָאטעק און

איך ֿפַארשטײ ." קלִיַאטשע"איז מענדעלעס , מיר ַארַײן אין די הענט
איז 'נָאר ֿפון דעם שטױס איך זיך יָא עּפעס ָאן װער ס, עס נָאך װײניק



קריג ַא גװַאלדיקן דורשט 'כ. איז מיר געֿפעלן'און ס" קלִיַאטשע"די 
איך צי זיך אינגַאנצן . יך ַא בוךּכמעט ַאלע טָאג בַײט א. צום לײענען

 .ֿפַארטיף זיך אין ביכער'צוריק ֿפון חֿברים און שּפיל און כ

װַײל איך קען זײ גוט ֿפון לערערס , די לעקציעס מַאך איך װײניק
קײן חֿברים קלַײב איך . מױל און צװײטנס ֿפעלן מיר ַאלע לערנביכער

.  בעסטער ֿפרַײנטדָאס בוך װערט מַײן. לעב אײנזַאם'כ. זיך ניט צו
-ֿפיזיש װער איך ָאּפגעשװַאכט און װען די שול ָארדנט אַײן ַאן ָאּפרו

 .שיקט מען מיך אױך ַאהין, קָאלָאניע

דָאס קָאלעקטיװע . דָא אין דער קָאלָאניע בין איך עטלעכע װָאכן
 .ַא לַאסט, דעם אײנזַאמען, לעבן איז ָאבער דַאן ֿפַאר מיר

 . און אױך נָאך דער הײםבענק נָאך אײנזַאמקײט'כ

מיר לױֿפן ַארױס . זַאלּפן-אײנמָאל בַײנַאכט װעקן אונדז אױף ביקסן
מענטשן . אין די העמדלעך און קױלן זשומען איבער אונדזערע קעּפ
מיר ּפַאקן . לױֿפן ָאן און דערצײלן ַאז די בָאלשעװיקעס קומען װידער

ֿפַארנַאכט . זַײנען ּפוסטדי גַאסן . זיך אַײן און לױֿפן אין שטָאט ַארַײן
דערהױּפט , די גַאסן װערן ֿפול. װַײזן זיך די ערשטע רױטע רַײטער

רױטע ֿפָאנען . אױף מָארגן זַײנען ֿפול בָאלשעװיקעס. מיט יִידן
די רױטע ַארמײ : "די צַײטונגען ברענגען גרױסע קעּפ. ֿפלַאטערן

ױטע ַארמײ די ר: "און בַאלד!" בִיַאלָאסטָאק, ֿפַארנעמט גרָאדנע
 !"הינטער די טױערן ֿפון װַארשע

ֿפון דער הױכער . ּפלַאץ-געדענק ַא גרױסן מיטינג אױֿפן קַאטעדרַאל'כ
 .ליטװיש, יִידיש, ּפױליש, טריבונע רעדט מען רוסיש

. איך קען ניט לײענען. בּכלל איז מען איצט נָאכַאנַאנד אױף די גַאסן
די לערער אין שול .  גַאסלעבן ֿפון-איך װער מיטגעריסן מיטן מַאסן

ֿפַאר די . מען צָאלט זײ סחירות ֿפון מַאגיסטרַאט. זַײנען צוֿפרידן
קריג ַא געל מַאנטעלע און 'כ. קינדער גיט מען ּפרָאדוקטן און זַאכן

 .געלע שיך

אומגעריכט קריגן די בָאלשעװיקעס ַא מּפלה בַײ װַארשע און זײ 
גרָאדנע און , זן בִיַאלָאסטָאקזײ ֿפַארלָא, נעמען אַײליק צוריקצִיען
ַאז די בָאלשעװיקעס , מען נעמט רײדן. ֿפַארהַאלטן זיך אין װילנע



עס בַאװַײזט זיך טַאקע ליטװינער . גיבן ַאװעק װילנע די ליטװינער
ביסלעכװַײז צִיען . אין שטָאט מיט געלע ּפַאסיקעס אױף די היטלען
מען .  די ליטװינערזיך די בָאלשעװיקעס צוריק און עס ֿפַארבלַײבן

די ליטװינער נעמען זיך . נעמט שױן שרַײבן די שילד אױף ליטװיש
ּפלוצלינג ַא נַײע . זײער סײם קלַײבט זיך איבער ַאהער. אַײנבירגערן

ָאן װידערשטַאנד . גענערַאל זשעליגָאװסקי גײט אױף װילנע. מלחמה
װערט 'זשעליגָאװסקי די שטָאט און ס. ּכמעט ֿפַארנעמט גען

ליטע -ביסלעכװַײז װעּפט זיך אױס דָאס מיטל. ליטע-לומרשט מיטלּכ
 .און װילנע ֿפַארבלַײבט ֿפָארט בַײ ּפױלן

ַא גרױסער . בין שױן ַא יָאר ֿפערצן'כ. איך גײ שױן אין ֿפינֿפטן קלַאס
מצװה לײג איך נָאך -צו בר. איך הַאלט זיך ערנסט און גרױס. בחור

.  בין ֿפון קינדװַײז ָאן ניט רעליגיעזהגם איך, ֿפון דעסטװעגן ּתֿפילין
נָאכן ָאּפלײגן ּתֿפילין עטלעכע װָאכן װַארף איך עס ַאװעק אױף 

ביסלעכװַײז הער איך אױף צו גײן אין קלױז ַאֿפילו ניט אין . אײביק
איך קען זיך . ּכיּפור-ַאֿפילו ניט אום יום. טוֿבים-שבתים און יום

ַײן לעבן ניט געֿפַאסט אין הָאב קײנמָאל אין מ'ַאז כ, בַארימען
געװײנטלעכע װָאכעדיקע ּתניתים מחמת ּפרָאסט ניט . רעליגיעזן זין

 .הָאב איך גרָאד געהַאט ניט װײניק, הָאבן װָאס צו עסן

ֿפון די לימודים אין שול איז מיר איבערהױּפט געֿפעלן ליטערַאטור 
איבעריקע װי די , צו העברעִיש הָאב איך. און שּפרַאכן חוץ העברעִיש

. מַײנע שולקָאלעגן און קָאלעגינס ניט געהַאט קײן שום סימּפַאטיע
די . קײן ערנסטע גוטע חֿברים און חֿברטעס הָאב איך ניט געהַאט

הגם בַאליבט בַײ די לערער און שילער , שולד איז אֿפשר געװען מַײנע
, מען הָאט מיך ליב געהַאט ֿפַאר מַײן שטילקײט. בין איך יָא געװען

 .רוִיקײט און בַאשײדנקײט

 --עּפעס װָאס . איך װער ֿפיזיש ַאלץ שװַאכער און שװַאכער
מע שיקט מיך צום . ֿפַארדריקט מיך שױן דָאס הַארץ צום װײנען

דָא בַאקען איך זיך מיט ַא . קָאלָאניע-צװײטן מָאל אין ַאן ָאּפרו
זַײן . מיר לעבן זיך זײער גוט צונױף. הױכן יונגן אין מַײנע יָארן

מיר . בַאשײדענער מעסיקער כַארַאקטער איז זײער ענלעך צו מַײנעם
מיר װערן אינטים און מיר . בַאזוכן זיך אײנער דעם ַאנדערן ָאֿפט

מיר ֿפַארבלַײבן די . גַאנצע צען יָאר ּכסדר. קריגן זיך קײנמָאל ניט
 .בעסטע חֿברים ביזן הַײנטיקן טָאג



אין שטוב מַאך איך ָאֿפט . יזנעראיך װער ַאלץ נערװעזער און קַאּפר
איך צײכן זיך אױס אין די שריֿפטלעכע ַארבעטן . ברוגזן און עס ניט

עס רוקט זיך ָאן . און די לערער נעמען מיך הַאלטן ֿפַאר ַא שרַײבער
די " ?װָאס װַײטער: "עס קומען דאגות. די צַײט ֿפון ענדיקן די שול
. מָא זיך לערנען װַײטעראיך װעל מסּת. שול איז ַא זעקס קלַאסיקע

צוליב ַא . דער סיום. אין שטוב װיל מען אױך איך זָאל זיך לערנען
װָאס איז מיר אומֿפַארשטענדלעך ּכמעט ביז , קינדערשן קַאּפריז

ַאז עס טוט מיר װײ דער קָאּפ , זָאג איך די שטוביקע, הַײנטיקן טָאג
 דורך ַא חֿבר איך שיק צו. און איך גײ ניט אױף מַײן אײגענעם סיום

!" װּו איך הָאב געלערנט, ַאדיע דיר שול: "ַאן אײגן ֿפַארֿפַאסט ליד
הָאב מסּתמָא 'כ. דָאס ליד בעט איך זָאל מען ֿפָארלײענען עֿפנטלעך

ַאז דָאס ליד װעט מַאכן ַאן אומגעהַײערן , קינדעריש אױסגערעכנט
 .עֿפעקט

-ַאסיקער יִינגלקל-צום נַײעם לערניָאר קום איך ָאן אין דער ַאכט
דָא איז מיר שװער זיך צונױֿפצולעבן מיט די . אין זיבעטן קלַאס, שול

איך לײען . די לעקציעס ֿפַארנַאכלעסיק איך. קינדער און לערנען
ָאבער אױך , לײען ַא סך ּפָאעזיע'כ. אומױֿפהערלעך יִידיש און ּפױליש

עכע ביכער װיסנשַאֿפטל-אױך ּפָאּפולער, בעלעטריסטיק, ֿפיל ּפרָאזע
אױף , בּכלל לײען איך ָאן ַא סיסטעם. בַאשרַײבונגען-און רַײזע

 .ָאבער אױף ַאלע געביטן געמישט, אײגענער ַאחריות

. װער נערװעזער און נערװעזער ֿפון צוֿפיל לײענען און אײנזַאמקײט'כ
דער , איך, איך ענטֿפער ָאּפ שַארף די לערער אױף זײערע טענות

, ױב זיך צו געבן ַא טרַאסק מיט דער טירשטילסטער שילער דערל
 .װען מען שיקט מיך ַארױס ֿפון קלַאס

חוץ יִידישער , ענדלעך ַאנטזָאג איך זיך ֿפון ַאלע לעקציעס
לערער שרַײב איך ָאן ַא גרױסע ַארבעט -ֿפַארן יִידיש. ליטערַאטור

"]. דָאס קלײנע מענטשעלע"מענדעלעס " [קלײנעם מענטשעלע"װעגן 
עס קומען קָאנֿפליקטן און . עריקע לערער איגנָאריר איךַאלע איב

 .זײ שרַײען און שרעקן מיט אױסשליסן. סקַאנדַאלן

 .אין דער הײם ּפרּוװ איך שַאֿפן זעלבשטענדיק לידער און ּפרָאזע

בין 'כ. לערער און אים געֿפעלט-איך װַײז ַא ּפָאר לידער דעם יִידיש
 .רום- איך טרױם װעגן װעלט.איך װיל װערן ַא שרַײבער. גליקלעך



ער . איך גײ צום דָאקטער. װײטיקן-ענדלעך בַאקום איך גרױסע קָאּפ
זיך ֿפַארנעמען מיט , דָאס לײענען, הײסט מיר װַארֿפן דָאס לערנען

, נערװן, נערװן. זַײן װָאס מער אױף דער ֿפרישער לוֿפט, סּפָארט
 .נערװן

5 

מוז לײענען בַײ די 'בוך און כאיך קען זיך ָאבער ניט געזעגענען מיטן 
די עלטערן מַאכן סקַאנדַאלן און רַײסן מיר . װײטיקן-גרעסטע קָאּפ

ענדלעך נעם איך זיך אין די הענט ַארַײן און . בוך ֿפון די הענט'ס
איך װער ַא . דָאס מָאל אױף עטלעכע יָאר, װַארף דָאס בוך

ען געװען  זַײנ24-25-26יענע יָארן ] ֿפוסבָאליסט[ֿפוטבָאליסט 
ָאן אונטערשײד , די גַאנצע װילנער מענלעכע יוגנט. מגיֿפות-ֿפוטבָאל

איז ֿפַארשלונגען געװָארן ֿפון , ֿפון עלטער און נַאציָאנַאליטעט
 ].ֿפוסבָאל[ֿפוטבָאל 

, מַאטשן ֿפלעגן בַאזוכט װערן ֿפון צענדלינגער טױזנטער-די ֿפוטבָאל
איז ניט געװען ּכמעט קײן אײן , ניט קײן ליגן זָאגנדיק. ַאלט און יונג

װָאס זָאל ניט הָאבן געשּפילט אין ַא יִינגלשער , יִינגל אין שטָאט
 .קָאמַאנדע-ֿפוטבָאל

ַאז איך זָאל שױן בעסער , ַאזױ װי דער דָאקטער הָאט מיר געזָאגט
הָאב איך ענדלעך זיך דעצידירט און , שּפילן ֿפוטבָאל אײדער לײענען

ֿפון ָאנֿפַאנג . קָאמַאנדע-ין ַא יִינגלשער ֿפוטבָאלבין ָאנגעקומען א'כ
בַאלד ָאבער צײכן איך זיך . בין איך געװען זײער ַא שװַאכער שּפילער

-מיר רוֿפן ַארױס ַאנדערע ֿפוטבָאל. נעם שיסן ָאֿפטע גָאלן'כ. אױס
די מַאטשן קומען ֿפָאר . קָאמַאנדעס ֿפון אונדזער גלַײכן אױף מַאטשן

איך װער ַא בַארימטער שּפילער און לױֿפער צװישן די . אױף די מערק
. מַײן קָאמַאנדע קלַײבט מיך אױס ַאלס איר קַאּפיטַאן. יִינגלעך

איך . גלַײכצַײטיק װער איך אױך דער סעקרעטַאר ֿפון דער מַאנשַאֿפט
מַײן . די נצחונות און מּפלות. ֿפַארשרַײב ַאלע מַאטשן אונדזערע

דָאס זַײנען יָארן ֿפון טומל . ֿפיר יָאר-ױערט דרַײּפערִיָאד געד-ֿפוטבָאל
טָאג און נַאכט ֿפלעגן מיר . ֿפַארשװערונג-און אומגעהַײערער ּכוחות

אין דער געזעלשַאֿפט ֿפון די , שּפילן אױף ַא ֿפַארלָאזענער ציגעלניע
געמײנסטע זידלערַײען און גרָאבע , יונגען-גַאסן, ערגסטע זשוליקעס



בן זיך ָאבער די מיאוסע רײד ניט געקלעּפט און קײן צו מיר הָא. רײד
 .טיֿפן שטעמּפל ניט געלײגט

עס קומט די . טשַאד ֿפַארבַײ-ביסלעכװַײז גײט דער ֿפוטבָאל
יָארן הָאבן ָאבער -די ּפָאר משוגענע ֿפוטבָאל. אױסניכטערונג

איך ֿפיל זיך . סיסטעם-ֿפולשטענדיק ֿפַארהַארטעװעט מַײן נערװן
 .שטַײֿפער און געזינטער,  מוסקולירטעראױך ֿפיזיק

. איז אױך ֿפָארגעקומען ַא גרױסע ענדערונג אין מַײן כַארַאקטער'ס
מַײן שװַאך אײדלֿפילנדיק הַארץ איז צוגעװױנט געװָארן צו 

די געזעלשַאֿפט ֿפון געזונטע . בַאלײדיקונגען און ברוטַאליטעטן
אין דער , ן זָאגט עסװי מע, װָאס לָאזן זיך ניט שּפַײען, יִינגלעך
הָאט מיר אױך געלערנט צו זַײן ֿפעסט און ניט צעקרָאכן אין , קַאשע

איז ֿפַארֿפַאלן געװָארן מַײן 'ס. דער בַאציונג צו מענטשן
ַאלס קַאּפיטַאן ֿפון מַײן קָאמַאנדע הָאב איך זיך . שעמעװדיקײט

יר הגם דָאס איז מ, אױסגעלערנט צו זַײן בַאֿפעלעריש און שטרענג
ַאזױ ַארום . ָאנגעקומען זײער שװער צוליב מַײן מילדן כַארַאקטער

יָארן און -הָאב איך געװּונען ֿפון די עטלעכע טומלדיקע ֿפוטבָאל
הָאב , װעלט- און שרַײבער-צוריקצִיענדיק זיך װידער אין דער ביכער

איך מיטגעברַאכט ַא סך זיכערקײט אין די אײגענע ּכוחות און ַא 
װענדט זיך עס , ַאז װָאס איך זָאל ניט װעלן דערגרײכן, ןבַאװּוסטזַײ

 .ּכל אין מיר ַאלײן-קודם
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ַא . מיט די דָאזיקע שורות דערנענטער איך זיך צו מַײן קעגנװַארט
זײ . ּפָאעזיע און דרַאמע רוען אין מַײן שוֿפלָאד, סך װערק אין ּפרָאזע

 נָאר דָאס גײט ,װעלן קײנמָאל מסּתמָא ניט דערזען די װַײסע װעלט
.... מיר שױן איצט ַא סך װײניקער ָאן װי מיט עטלעכע יָאר צוריק

מַײן װעלט איז די ליטערַאטור און ַא זײער ענגער קרַײז ֿפון בַאליבטע 
 .חֿברים

הגם עס ֿפרעסט מיך אױף ַא ֿפַארעקשנטער ּפעסימיזם איז מַײן 
װײניקער -בַאציונג צו דער צוקונֿפט ֿפון דער מענטשהײט ַא מער

 ....ָאּפטימיסטישער

 :מַײן װַײטער אידעַאל איז



 . אײן לַאנד--די װעלט .  אײן ֿפָאלק--די מענטשהײט 

 **1932,  יולי4, װילנע
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