
 דריטער טײל
װעלכער איז געװען , בראש ֿפון טרַאנסּפָארט איז געגַאנגען דער אונטערשַארֿפירער

ַא ּפָאליַאק , הינטער אים דער הױּפטקַאּפָא. קָאמענדַאנט-ֿפַארטרעטער ֿפונעם לַאגער
װַײל ער הָאט נישט געװָאלט , װעלכן די נַאציס הָאבן אַײנגעשּפַארט, ֿפון ּפָאמערן
, טן מיט זײ און אֿפילו נישט געװָאלט ָאננעמען די דַײטשע נַאציָאנַאליטעטמיטַארבע

מיט ַא ֿפַארריסענעם . כָאטש ֿפון זַײן ֿפָאטערס צד הָאד ער געשטַאמט ֿפון דַײטשן
ּפױלישן ּפַאטרִיָאטישע שטָאלץ הָאט ער געטרָאגן דעם רױטן דרַײעק אױף זַײן לינקער 

, ער איז געקומען מיט אונדז.  ּפָאליטישן העֿפטלינג דעם צײכן ֿפון ַא--זַײט ברוסט 
ֿפון בוכענװַאלד װי הױּפטקַאּפָא און איז געװען דער ממונה איבער , ּפױלישע יִידן

װָאס ֿפָארן , די קַאּפָאס: "הָאט אונדז געהַאט ָאנגעזָאגט ֿפַארן ַארױסֿפָארן'מ. אונדז
, ס נישט טָאן|ון אַײך קײן שלעכטמוזן זיך ָאנשטענדיק אױֿפֿפירן א, מיט אַײך מיט

װַײל אױב נישט װעט אונדזער הַאנט זײ דערגרײכן אֿפילו ֿפון דער , אַײך נישט שלָאגן
ַאלע ּכמעט דַײטשע , דָאס הָאבן דָא ָאנֿפירערס ֿפונעם לַאגער בוכענװַאלד." װַײטנס

װי (ַאלצגרובן אונדז ָאנגעזָאגט ֿפַארן ַארױסֿפָארן אין די ז, ּפָאליטישע העֿפטלינגען
הָאט זיך שּפעטער ַארױסגעװיזן הָאבן זײ ַאלע געהערט צום בוכענװַאלדער געהײמע 'ס

דער הױּפטקַאּפָא , לעבן דעם ּפױלישן הױּפטקַאּפָא איז געגַאנגען זשַאק). אונטערגרונט
אױך זשַאק איז געזעסן ּכמעט ֿפַאר די . און רעציטירט דָאס לידל, ֿפון די ֿפרַאנצױזן

אױך ער הָאט געשטַאמט ֿפון . ע חטָאים װָאס אונדזער ּפױלישער הױּפטקַאּפָאזעלב
ָאבער ער , הָאט שטודירט אין דַײטשע אוניװערסיטעטן, געמישטע עלזַאסער עלטערן

גענױ װי זַײנע , איז אױך געװען טעטיק אינעם ֿפרַאנצײזישן װידערשטַאנד
חוץ צװײ דַײטשע ,  געװען ֿפרַאנצױזןדי ַאנדערע קַאּפָאס זענען ַאלע. מיטַארעסטַאנטן

ַא , נומער גרינע דרַײעקן-װָאס הָאבן געטרָאגן צוגענײט צו זײערע העֿפטלינג, קַאּפָאס
אױך זײ זענען געקומען מיט אונדז ֿפון בוכענװַאלד . קרימינעלע ַארעסטַאנטן: סימן

. און הָאבן זיך דערװַײלע לגבי אונדז גוט אױֿפגעֿפירט
קָאמענדַאנט הָאט ָאנגעזָאגט -ַאזױ װי דער לַאגער.  געשטוּפט ֿפון ֿפָארנטאיך הָאב זיך

, הָאב איך געזָאגט צו בעניעקן, װעט מען דערשיסן, ַאז די װָאס װעלן נישט קענען גײן
בין געשלָאֿפן אױף 'מיט װעמען כ, ַא יִינגל אין מַײן עלטער, מַײנעם ַא חֿבר ֿפון לַאגער

! װַײל ֿפון הינטן װעט מען שיסן, קום ֿפון ֿפָארנט, עניעקב: "דער זעלבער ּפריטשע
איז בעסער צו זַײן נָאענט צום 'אונדזער הױּפטקַאּפָא גײט ֿפון ֿפָארנט און ס, צװײטנס

דער הױּפטקַאּפָא ֿפלעגט ּתמיד אױף אונדז בײדע ַא ביסל בעסער קוקן און ." אים
ינט בעניעק הָאט אים געגעבן ַא איבער הױּפט ז) קינדער" (דזִיעטשי: "אונדז רוֿפן

צוריקגײענדיק ֿפון דער , אײן מָאל: די מעׂשה איז געװען ַאזױ. גָאלדענעם דימענטרינג
הָאט זיך בעניעק בַאקלָאגט ֿפַאר מיר מיט זַײן , ַארבעט אין לַאגער ַארַײן
ן ַאזױ װי איך װָאלט גָאר געװען זַײ, װי ַא מַאמעס ַא זינדל, ּפיעשטשענדיקער שטים

 הָאב איך אים געענטֿפערט --!" טָא לײג דיך ַאװעק!" "קען נישט גײן'כ, יעקֿב: "מַאמע
בעניעק הָאט אױף מיר ַא קוק געגעבן מיט ַאזַא מין נעבעכדיקער . װי ַא גזלן, קַאלט
װי בַײ זַײן מַאמען , הָאב געמײנט ַאז בַאלד ברעכט ער אױס אין ַא געװײן'ַאז כ, מינע

װי ַאזױ איז , הָאב מיר געטרַאכט'כ! ױ אומבַאהָאלֿפן איז ער געװעןַאז. אין דער הײם
! ּכמעט דרַײ יָאר אין לַאגער? ַאז ער הָאט אױסגעהַאלטן ביז איצט, עס מעגלעך



, ֿפַאר דעם יִינגל ֿפון קלײנעם שטעטל, ֿפַאר מיר. בעניעק הָאט גערעדט בלױז ּפױליש
ַא יִיד און קען ? װָאס הײסט.  נָארמַאלנישט, הָאט דָאס אױסגעזען זײער אױסטערליש

הָאב איך , ַאז ער איז געמלעט, ביז ער הָאט מיר נישט געװיזן? לשון-נישט קײן מַאמע
דערֿפַאר הָאט ער ָאבער גערעדט . ַאז ער איז ַא יִיד, אים נישט געװָאלט גלײבן

ט די װַײל מי, ַאז ער רעדט, הָאט זיך מיר אױסגעדַאכט'ָאדער ס, ֿפרַאנצײזיש
די ֿפרַאנצױזן ֿפלעגן . ֿפרַאנצױזן ֿפלעגט ער זיך ּתמיד ֿפַארשטענדיקן אין זײער שּפרַאך

דער ... (ּפָאלָאנע קי ּפַארל ֿפרַאנסע, ּפָאלָאנע: "אים דערֿפַאר ליב הָאבן און רוֿפן
 הָאט מיר בעניעק ַא --? ֿפַארשטײסט? רָאזומיעש). "ּפָאליַאק װָאס רעדט ֿפרַאנצײזיש

 בַײ -- אין זַײן קלינגענדיקן שײנעם קרָאקעװער ּפױליש ַא שטָאלצער געזָאגט מָאל
"... אונדז אין דער הײם הָאבן ַאלע קינדער געלערנט ּפָא ֿפרַאנצוסקו

ער הָאט געשטַאמט ֿפון ַא רַײכער קרָאקעװער ַאסימילירטער ֿפַאמיליע און װען ער איז 
, בַײם אַײנשלעֿפן, זַײן יִידישע מַאמע, ן מַאמענָאר געװען ַא קלײן קינד ֿפלעגט אים זַײ

דָאך . ַאזױ ֿפַארּפױלישט זענען זײ אין דער הײם געװען, צוזינגען די הײליקע קָאלענדעס
אין דעם בַאקַאנטן , דרַײ מָאל אין יָאר גײן אין דער שול ַארַײן-ֿפלעגן זײ צװײ

ָאבער אױך ניטל ֿפלעגן . ורּכיּפ-השנה און יום-ראש, קרָאקעװער ּפרָאגרעסיװן טעמּפל
ּכמוּכ שּכתוֿב ] בױם-ניטל[מיט ַא יָאלקע , די עלטערן ּפרַאװען סּפעצִיעל ֿפַאר די קינדער

. און קײנעם גָארנישט שולדיק געבליבן
 הָאב איך אים ַא מָאל צוריק --" ּפַאן בעניעק, הַאלט דיך נישט ַאזױ גרױס"

, אױך איך הָאב געשװיענטשעט "--ָאלץ ַארַײנגעזָאגט מיט ַא נישט קלענערן שט
װַײל דער טַאטע , חלילה, נישט מיט קײן יָאלקע, נַארָאדזעניע-געּפרַאװעט בָאזשע

בין ַארומגעלָאֿפן מיט ַא ּפנים ֿפַארשמירט מיט 'ָאבער כ, װָאלט מיך דערהַארגעט
-טשעִי'ונגען געדרײט ַא גװיַאזדע און געז, מיט מַײנע גױִישע חֿברים, װי ּפורים, סַאזשע

הָאב בַאלד בעניעקן אױֿפגעזונגען דָאס גַאנצע 'און כ)." די דרַײ קעניגן'(' קרולָאװיע
און . די גױִים אין שטעטל ֿפלעגן הנאה הָאבן און אונדז געבן גַאנצע גרָאשנס. זמירות

ֿפלעגט , מַײן גױִישער חֿבר, הָאב זײ נָאך צוגעהוליעװעט ַא קרַאקָאװיַאק בעת בָאלעק'כ
ֿפלעגן מיר שױן בַאקומען צו גַאנצע ֿפינֿפער , הַארמָאשקע-מיר צושּפילן אױף זַײן מױל

. גרָאשנס
דָאך הָאב איך אײן מָאל ַארַײנגעכַאּפט ַא געזונטן קָאּפע אין הינטן ַארַײן ֿפון ַא 

זשידזשע זדעִים . "הָאב ַאזש דערזען די שטערן ֿפַאר די אױגן'ַאז כ, ֿפַאנַאטישן גוי
װען דו . "הָאט ער צו מיר געזָאגט! היטל'נעם ַארונטער ס,  זשידעק--!" ּפקעטשַא

היטל ֿפון דַײן 'זינגסט אונדזערע הײליקע קַאלענדעס מוזסטו ַארָאּפנעמען ס
!" זשידָאװסקע קָאּפ

 הָאב איך אים --!" היטל ַארָאּפנעמעם'ַא קרענק װעל איך דיר ס, ַא כָאלערע"
װַײל ער װָאלט מיך , ער זָאל חלילה נישט ֿפַארשטײן, עם יִידישגעענטֿפערט אין ַא רײנ
! איך בין ַא יִיד און טָאר דָאס היטל נישט ַארָאּפנעמען "--נָאך געקענט צעממיתן 

הָאב עם געװיזן די צונג מַאכנדיק 'און כ!" קָאּפ װָאס דו ביסט-חמור? ֿפַארשטײסט
.... דערבַײ ַא ויֿברך

װען איך ֿפלעג נָאכמַאכן װי ַאזױ דער , ׂשמחה איז געװען אין שטעטל װָאס ֿפַאר ַא, דָאך
הָאט זיך ַא מָאל בַאקלָאגט ]  תּכ--ֿפַארװַאלטער ֿפון דער קירך [דער ּפרָאבָאשטש , גלח



װָאס , װען ער הָאט בַײ אים געמָאנט געלט ֿפַארן נַײעם בלעכענעם דַאך, ֿפַארן טַאטן
. רן קָאשטשָאלדער טַאטע הָאט צוגעשטעלט ֿפַא

 הָאט דער גלח געקלָאגט מיט זַײן ֿפַארכריּפעטער שטים ֿפון ֿפיל זױֿפן -ּפַאניע קַאנַאר "
סוף , קײן חתונות, קײן לװיות! שלעכטע צַײטן, כָאלערנע צַײטן,  ּפַאניע קַאנַאר--

 --" ?נָאך ַא קעלישעק, ּפרָאשען קשיענדזַא!"... "איז ענדע װעלט'ס, זָאג אַײך'כ! װעלט
װָאז איז , הָאט דער טַאטע צום װיֿפלסטן מָאל גענומען אין הַאנד דָאס ֿפלעשל ברַאנֿפן

. געשטַאנען אױֿפן טיש
הָאט דער גַײסטלעכער געענטֿפערט נישט ַארָאּפלָאזנדיק אױף קײן רגע , ביטע, ביטע"

" ? ָאבער איר טרינקט מיט--זַײנע ֿפַארװַאסערטע כיטרע אױגן ֿפונעם ֿפלעשל 
הָאב איך נישט , עקצעלענץ, דָאס װָאס איר הָאט ליב. נַאטירלעך טרינק איך מיט"

.  הָאט דער טַאטע געענטֿפערט און מע הָאט געהױבן נָאך ַא ּכוסע--" ֿפַײנט
" נַאזדרָאװיע"
, נָאך די חגָאות זענען ּתמיד דָא ֿפרישע לװיות, ּפַאניע קַאנַאר, ָאבער נישט געזָארגט"

, גָאט צו דַאנקען, זענען דָא'רעסט זיך איבער מיט דער ֿפעטער שװיניע און סמען ֿפ
און שױן איז ... װען די סוכָאטניקעס גײען ַא גַאנג, דַאן קומט דער מַארץ. לװיות

װי נָאר די ערשטע ֿפלַאטערלעך בַאװַײזן זיך אױף די . דער ֿפרילינג, װידער װעסנע
, און מיר... ן צו מיר די יונגע ֿפַארליבטע ּפָארלעךקומען דָאך בַאלד צו לױֿפ, ֿפעלדער

 און ער גיט דעם --.." העעע? זענען דָאך נָאך אױך נישט ַאזױ ַאלט, ּפַאניע קַאנַאר
 --, קלײנער קַאנַארעק, און דו. "יונגערישן שטוּפ אין דער זַײט-טַאטן דערבַײ ַא װױל

בין 'װָאס כ,  זיך געװָאנדן צו מירהָאט דער בגילוֿפנדיקער ּפרָאװָאשטש מיט ַא מָאל
 װָאס קוקסטו ַאזױ --געשטַאנען אין ַא זַײט און אים די גַאנצע צַײט ָאבסערװירט 

? דערקענסט מיר נישט, װָאס? כיטרע אױף מיר מיט דַײנע שװַארצע גנֿבישע אײגעלעך
ע אינעם איך בין דָאך דער ּפרָאװָאשטש ֿפון סקַאלבמיעזש ֿפון דער גרעסטער ּפַארַאֿפי

צו מַײן , געהערן צו מיר) דערֿפער(ֿפינף און דרַײסיק װיָאסקעס . גַאנצן ּפינטשָאװסקי
ַאז דו זָאלסט מיך , ּפַאס אױף ָאבער? ֿפַארשטײסט װָאס דָאס הײסט! קָאשטשָאל

װַײל דעמָאלט װעט דַײן טַאטע נישט , ֿפַארטױשן מיטן רֿב אַײערן, גָאט בַאהיט, נישט
דער רֿב . קענסט ָאבער לַײכט אונטערשײדן צװישן אונדז... העע. עךזַײן זײער גליקל

דער . אַײערער טרָאגט ַא לַאנגע בָארד מיט ּפאות און טרינקט הײסע טײ מיט ציטרין
צום , ּפרָאװָאשטש ָאבער הָאט נישט קײן בָארד מיט ּפאות און טרינקט גערן װּודקע

..." הַא, הַא, הַא? איז בעסערװָאס , זָאג, נו. ליבסטן ַא ֿפינֿפוננַײציקער
װי ַאזױ דער ּפַאן ּפרָאװָאשטש הײבט זיך אױף ֿפון טיש און , װען איך הָאב געװיזן

ֿפלעגן ַאלע ַארום מיר , ּפרָאבירט צו שטעלן די ערשטע טריט נָאך ַאזױ ֿפיל גלעזערלעך
ר רֿב ֿפון װען איך ֿפלעג שױן הַאלטן בַײם נָאכמַאכן אונדזע. ּפַאטשן מיט די הענט

ַאז , װי ער זוּפט די הײסע טײ מיט ציטרין ֿפון דעם אונטערטעצל ַאזױ הױך, שטעטל
און ּכדי נישט צו ֿפַארשװענדן סּתם , דער גַאנצער מַארק הערט װי דער רֿב טרינקט טײ

כַאּפט ער נָאך ַארַײן אין דער זעלבער צַײט ַא בלַאט גמרא , הזש-צַײט בלױז אױף עולם
-װי ַאזױ ער שָאקלט זיך בַײ שמנה, ָאדער װען איך הָאב נָאכגעמַאכט. תמיט ּתוסֿפו

סוף שױן אױס און , געדולד ביז דער רֿב רוקט זיך סוף'עׂשרה און װי בַײ יִידן ּפלַאצט ס



דעמָאלט איז שױן ַא הַאלבער מַארק מיט " ,עוׂשה שלום במרומיו"מַאכט דעם ברײטן 
. זיך געהַאלטן בַײ די בַײכער ֿפון לַאכןדי יִידן געשטַאנען ַארום מיר און 

װעמען מיר קינדער הָאבן גערוֿפן , ָאּפשּפרעכערין-די עִין הרע, און װי ַאזױ צילקע
װַײל זי ֿפלעגט ּתמיד הײבן דעם סּפָאדיק און אױסשּפַײען דרַײ מָאל " ,צילקע מכשֿפה"
װילט איר  "--, כטן הינדלהָאט זיך ַא מָאל געיָאגט נָאך ַא געשָא" ,טֿפו, טֿפו, טֿפו"

הָאב שױן דָאס 'הָאב איך אױסגערוֿפן װי ַאן עכטער בדחן און הָאב געֿפילט װי כ" ?,זען
. גַאנצע קרענצל מענטשן אין מַײנע הענט

 הָאבן ַאלע אױסגערוֿפן און איך הָאב ֿפַאר זײ --!" מיר װילן זען, יָא,יָא"
ט זיך ַא מָאל געיָאגט נָאך ַא געשָאכטן װי ַאזױ די ַאלטע צילקע הָא, ֿפָארגעשטעלט

! ס די ּכלי|כַאּפט: "הינדל איבערן גַאנצן מַארק און הָאט דערבַײ געמַאכט גװַאלדן
!"... ַאן אױסװּורף, ַא ממזר! דָאס איז ַא הָאן, דָאס איז נישט קײן הין! כַאּפטס די ּכלי

װָאס הָאט נעבעך , שבתזי הָאט ַא מָאל געקױֿפט ַא קלײן אױסגעדַארט הינדל אױף 
הָאט דָאס , װען דער שוחט הָאט עס ַאװעקגעװָארֿפן, און נָאכן שעכטן, קױם געזשיּפעט

. הינדל גָאר ָאנגעהױבן צו לעבן און איז ַאנטלָאֿפן אין מיטן מַארק ַארַײן
  װַײז נָאר װי ַאזױ-- הָאב איך געהערט רוֿפן ֿפון ַאלע זַײטן --! יַאנקעלע! יַאנקעלע"

און װי ַאזױ דער זײדע שטוּפט זיך צום ? ׂשרהס לײענט שבת אין דער ּתורה-חיים
" ?וראינה-און װי ַאזױ די בָאבע חיהלע לײענט די צאינה? ברעטל

זי כַאּפט ! די עכטע בָאבע חיהלע! די בָאבע חיהלע איז דָא!  יענער ברָאך--ּפלוצלינג 
רוֿפנדיק , בחרּפתנו ֿפונעם גַאנצן קרענצל מיר ָאן בַײ דער הַאנט און שלעּפט מיר ַארױס

װָאס װילט איר הָאבן ֿפונעם ! לצים װָאס איר זענט, ּפַאיַאצן: "צו די מענטשן ַארום
װָאס איז די ? ּתורה-ׂשמחות,  ּפורים--װָאס איז הַײנט ? לעבן-קינד, נעבעך, ָארעמען

? וריק אױֿפגעבױטהמיקדש הָאט מען צ-בית'ס? משִיח איז געקומעם? גדולה אױף אַײך
דו קלײנער : "און צו מיר!" שעמען מעגט איר זיך אין אַײער װַײטן הַאלדזן ַארַײן

ַאנשטָאט צו זיצן ? װָאס ֿפַאר ַא חרּפות מַאכסטו מיר ָאן! שמענדריק װָאס דו ביסט
זינגסט , דרײסט ַא װיַאטרַאק מיט די שקצים, שּפילסטו גָאר טרִיַאטער, אין חדר

װָאס װעט ֿפון דיר ? װָאס װעט ֿפון דיך װערן! ַא װײטיק צו מיר, אױ, קַאלענדעס
" ?ַארױסװַאקסן

." מע גײט נישט אין חדר ַארַײן! איז דָאך הַײנט ניטל'ס, בָאבע"
! ביסט שױן קײן עִין הרע ַא ּפָאלנער גוי, נישקשה, שמיטל אױף מַײן קָאּפ-ניטל"

."  יִידןװעסט שױן בַאלד קענען מַאכן ּפָאגרָאמען אױף
 און איך הָאב אױסגעברָאכן אין ַא ביטער --" ?יַאך ַא גוי? װָאס רעדסטו, בָאבע"

. געװײן
איצט װיש ָאּפ . השם-ירצה-װעסט שױן װײנען אױף דַײן חתונה אמ! גענוג געװײנט, נו"

. ַאזױ איז בעסער! ַאזױ נָאך ַא מָאל!שנַײץ גוט ַארַײן! גיב ַאהער די נָאז, נַא. די טרערן
איך הָאב , קום. װעל גָארנישט זָאגן דעם זײדן'כ, הָאב נישט קײן מורא, ציטער נישט

װָאסט דו הָאסט , סָאק-מיט מַאלינע, קיכעלעך ֿפון שבת-נָאך אין דער הײם אײער
 הָאט די בָאבע מיט ַא מָאל זיך --װַארט . ָאבער װַארט ַא מינוט. ַאזױ שטַארק ליב

אין , דָא, דָא! קע װי ַאזױ דער זײדע דַאװנט בַײם עמוד װַײז מיר טַא--ָאּפגעשטעלט 
, מַאכסט דָאך אים אין גַאנצן נָאך, אױ. קײנער זָאל חלילה נישט זען, ֿפָארדערהַײזל



ֿפעלן אים טַאקע צװײ צײן ֿפון 'ַאז ס, הָאב דָאך גָארנישט געזען'כ, װײ איז צו מיר
.  און די בָאבע הָאט זיך צעלַאכט--!" ֿפָארנט

ָאבער ּפורים דערקעגן ֿפלעגן מַײנע גױִישע חֿברים מיט מיר ַארומלױֿפן ֿפַארשטעלט 
משיחס צַײטן ֿפון , הּכלל, מיט בָארד און ּפאות און צוזַאמעננעמען געלט בַײ די יִידן

!... יָארן-מַײנע קינדער
אױֿפן װעג , מיר זענען נָאך ַא ביסל ֿפרִיער, נײן. איצט ָאבער גײען מיר דעם טױטנמַארש

. ַאז ער קָאן נישט גײן, װּו בעניעק בַאקלָאגט זיך, ֿפון די זַאלצגרובן אין לַאגער ַארַײן
." עּפעס שטעכט מיך אין שוך"
." מן הסּתם ַא טשװָאק? שטעכט דיך אין שוך'ס"

, װען מיר זענען ַארױף אױף דער ּפריטשע הָאבן מיר קײן טשװָאק אין שוך נישט געזען
מיר הָאבן אױֿפגעריסן די זױל און . ּפעס שַארֿפס הָאט דָאך ַארױסגעשטעקטָאבער ע

װָאס הָאט , ֿפַאר אונדזערע אױגן הָאט זיך ַאנטּפלעקט ַא רינג מיט ַא גרױסן שטײן
. מָאדנע געלױכטן

.  הָאב איך מעׂשה מֿבין אױסגערוֿפן--!" דָאס מוז זַײן ַא בריליַאנט"
װַײל קײנער װעט דָאך , ַאנדערש קָאן עס נישט זַײן,  בריליַאנטַא גָאלדענער רינג מיט ַא

מן הסּתם הָאט ַא רַײכע יִידישע . נישט גלַאט ַאזױ ַארַײנלעגן ַא רינג אין שוך ַארַײן
מַאמע אין דער לעצטער מינוט בַאהַאלטן אין איר זונס שוך דעם גָאלדענעם רינג מיטן 

װי מַײן מַאמע הָאט אין דער לעצטער מינוט גענױ ... בריליַאנט און אים ָאנגעזָאגט
אַײנגענײט אין מַײנע הױזן ַארַײן צװײ ֿפינֿפהונדערטער זלָאטעס און מיר ָאנגעזָאגט 

ַאז גָאט װעט ... אֿפשר... טָאמער, יַאנקעלע, געדענק: "מיט טרערן אין די אױגן
ון דער רַײכער מַאמע דער זון ֿפ... זי הָאט מיר ַארומגעכַאּפט און זיך צעװײנט..." װעלן
. אומגעקומען און די שיך זענען געבליבן, זעט אױס, איז
." איז גָארנישט דָא אין ַאנדערן שוך' צי ס-- הָאב איך געזָאגט --, לָאמיר נָאך זען"
 הָאט מיר בעניעק ַארױסגעכַאּפט דעם שוך ֿפון דער --" ?ביסט משוגע געװָארן, װָאס"

ער שטעכט דָאך מיך ? ר אױך צערַײסן דעם צװײטן שוךגײסט מי,  װָאס--הַאנט 
!" נישט
? װָאס טוט מען מיט ַא בריליַאנטענעם אוצר! גװַאלד, אױ
 מיר װעלן געבן דעם -- איז מיר אַײנגעֿפַאלן ַא געניַאלער געדַאנק --בעניעק "

 װעט ער אֿפשר; ער איז דָאך ַא גוטער קַאּפָא! בריליַאנטענעם רינג דעם הױּפטקַאּפָא
מײנסט ַאז . אונדז דערֿפַאר געבן ַא ּפַײקע ברױט ָאדער ַא זוּפ און אֿפשר גָאר בײדע

" ?איז נישט װערט'ס
 הָאט זיך בעניעק מיט ַא מָאל געהױבן מיט --" ?װָאס ֿפַאר ַא מחוּתן ביסטו צום רינג"

נישט , מַײן שוך  דער רינג איז געלעגן אין--גרױסקײט ֿפון ַא גֿביר לגבי ַאן ָארעמַאן 
." אין דַײנעם

נָאכן אױסטײלן די שיטערע זוּפ הָאב איך בַאמערקט װי דער הױּפטקַאּפָא רוֿפט צו 
װי ַאזױ , װײס ַאלײן נישט'כ. בעניעקן און איז אים מכֿבד מיט אױסקרַאצן דָאס ֿפעסל

בעניעק  .װי דורך ַא מַאגנעט צוגעצױגן צום ֿפעסל, בין ּפלוצלינג געשטַאנען נָאענט'כ
. איז געלעגן מיטן גַאנצן קערּפער אינעם ֿפעסל און געהַאלטן אין אײן קרַאצן און לעקן

הָאט ער , װען ער הָאט מיך בַאמערקט. בלױס די ֿפיס זַײנע הָאט מען ַארױסגעזען



ֿפון גרױס . װָאלט בּכלל ֿפַאר אים נישט עקסיסטירט'װי כ, ַאװעקגעדרײט דעם קָאּפ
װען בעניעק איז ַארַײנגעקומען .  ַארַײנגעלָאֿפן אין בַארַאק ַארַײןצער בין איך צוריק

ַאז דער לעֿפל הָאט , הָאט ער געהַאט ּכמעט ַא ֿפולע מענַאשקע מיט ַאזַא געדיכטער זוּפ
װי ַא גוט , רוִיק, ער איז ַארױף אױף דער ּפריטשע און ּפַאמעלעך. ַאזש געקָאנט שטײן

ַאז די אױערן הָאבן שיעור נישט געּפלַאצט און דָאס , דערצױגן קינד געזוּפט די זוּפ
. חיות איז שיעור נישט אױסגעגַאנגען

ַאלע ַארום הָאבן אױף . הָאב איך מיר געטרַאכט" ,!ֿפרעסער װָאס דו ביסט, סַאדיסט"
װי ער װָאלט טַאקע ֿפַארמָאגט דעם גרעסטן , אים ַארױֿפגעקוקט מיט ַאזַא ּתאװה

ַאז דָאס איז געװען דער גרעסטער , און איר קענט מיר גלײבן. אוצר אין דער װעלט
ַאז ער װעט אין ַאן אױגנבליק בַאֿפַאלן װערן ֿפון די מענטשן , הָאב געמײנט'כ. אוצר

אױך געֿפילט און זיך בַײ , זעט אױס, בעניעק הָאט דָאס. מיט די אױסגעהונגערטע אױגן
. טשעצַײטנס ַארױֿפגעצױגן אױף דער אײבערשטער ּפרי

מיט ַא שּפרונג ֿפון ַא מַאלּפע בין . הָאב איך מיט ַא מָאל דערהערט זַײן ּכל" ,!יעקֿב"
. איך ּתיּכף געזעסן לעבן אים מיט מַײן אױסגעשטרעקטן בלעכענעם טָאּפ

 הָאט ער מעׂשה גוטער חֿבר ַא זָאג געטָאן און הָאט --דיר קומט אױך ַא ביסל זוּפ "
, דרַײ, צװײ,  אײנס--טן לעֿפל אין מַײן טָאּפ ַארַײן און געצײלט מיר ָאּפגעמָאסטן מי

 און ער הָאט זיך --" ?זיבן הָאב איך דָאך געזָאגט װָאס, ן-ב-י-ז, קס-זע, ֿפינעף, ֿפיר
נָאך ַא רגע װַאקלעניש הָאט ער . נישט װיסנדיק װָאס װַײטער צו טָאן, ָאּפגעשטעלט

. און הָאט מיר נָאך צוגעגָאסן ַא הַאלבן לעֿפל" !צען, ן-נַײ, כט-ַא: "װַײטער געצײלט
אין אײן אױגנבליק הָאב איך ַארַײנגעּפוצט !" ָאט הָאסטו און זָאל דיר װױל בַאקומען"

די צען מיט ַא הַאלבן לעֿפל געדיכטע זוּפ און דערנָאך מיטן ֿפינגער און שּפעטער מיט 
. אים מער נישט געדַארֿפט װַאשןַאז מען הָאט , דער צונג אױסגעלעקט דעם טָאּפ ַאזױ

רײן אױסגעלעקט איז ער -ַאזױ זױבער, איך הָאב מַײן טָאּפ קײן מָאל נישט געװַאשן
. ּתמיד געװען

עדן ֿפַאר -ַא דַאנק דעם רינג מיטן דימענט הָאט זיך ָאנגעהױבן ממש ַא גן, בקיצור
. עס אױסגעקרַאצטיעדן טָאג הָאט ער געקרַאצט דָאס ֿפעסל און ּתמיד עּפ. בעניעקן

, ָאבער צו מָארגנס, דעם ערשטן טָאג הָאב איך אױך געהַאט ַא שטיקל חלק אין דעם
: הָאט ער ַא זָאג געטָאן, הָאב אױסגעשטרעקט מַײן טָאּפ'װען כ

דער רינג איז דָאך געלעגן בַײ ! אײגנטלעך קומט דיר גָארנישט? יעדן טָאג? װָאס איז"
גיסטו דען מיר ,  דו בַאקומסט עּפעס ֿפון דַײן מַײסטערַאז, צװײטנס. מיר אין שוך

." דָאס ַאלץ, אײן מָאל ַא שטיקל ציבעלע? עּפעס
װַײל װען מַײן דַײטשער מַײסטער אין די , בעניעק איז געװען גערעכט, האמת-למען

-ֿפלעג איך דָאך דָאס ַאלײן אין אײן שמע, זַאלצגרובן ֿפלעגט מיר ַא מָאל עּפעס געבן
דער מַײסטער ֿפלעגט . ַאז קײן זכר ֿפלעגט דערֿפון נישט בלַײבן, אל ֿפַארצוקןיׂשר

װי איך װָאלט , דעמָאלט מיט זַײנע גרױסע בלָאע אױגן אױף מיר קוקן װי ַאזױ איך עס
איך הָאב אים . דָא געּפרַאװעט ּכישוף און געהַאלטן אין אײן צושָאקלען מיטן קָאּפ

." הער מַײסטער, שען-דַאנקע: "ײכל ַאנשטָאט צו זָאגןּתמיד צוריקגעגעבן ַא ליבן שמ
דער מַײסטער הָאט עס ֿפַארשטַאנען און הָאט צוריק ָאנגענומען זַײן ָאֿפיציעלן 

די מַאשינען הָאבן צוגעקלַאּפט צום !" װַײטער מַאכען! װַײטער מַאכען: "שטרענגן טָאן



װָאס , ַא מַאשין אױף ַא הױך קעסטל בין געזעסן בַײ'װּו כ, ריטעם און איבער מַײן קָאּפ
ֿפיר דער  "--, דער מַײסטער הָאט סּפעצִיעל געהַאט ֿפַאר מיר צוזַאמענגעקלַאּפט

 הָאט ַארָאּפגעשריגן ַא גרױסע --װי ער ֿפלעגט מיר רוֿפן , )ּפָאליַאק" (קלײנער ּפָאל
 --ַײסטער בַאֿפױלן  הָאט דער מ--ַאלזָא ּפָאל ." "די רעדער רָאלען צום זיג"אױֿפשריֿפט 

" ?ֿפערשטַאנדען, הַײנט מוזסטו העכערן די נָארמע מיט נָאך הונדערט שטיק
,  הָאב איך איבערגעשריגן דעם גערױש ֿפון די מַאשינען--!" הער מַײסטער, יַאװָאל"

נישט צוליב מורא ֿפַארן מַײסטער הָאב איך געהעכערט די . ַאז ער זָאל מיך הערן
ער הָאט נישט בלױז קײנעם . דזער מַײסטער איז געװען ַאן אױסנַאםאונ, נײן. נָארמע

װי די ַאנדערע . נָאר אֿפילו קײן מָאל קײנעם נישט בַאלײדיקט, נישט ָאנגערירט
מיר הָאבן ֿפַארשטַאנען ַאז . ָאבער שרַײען הָאט ער שױן אײן מָאל געשריגן. מַײסטערס

און נָאך העכער ֿפלעגט .  ַא דעקמַאנטלדָאס שרַײען זַײנס אױף אונדז איז נישט מער װי
ַאלע . װען ַאנדערע מַײסטערס הָאבן זיך בַאװיזן אין אונדזער ָאּפטײלונג, ער שרַײען

. ֿפַאר װָאס איך ּפרָאביר העכערן די נָארמע, ַארום זענען געװען אױֿפגערעגט אױף מיר
גײסט שױן  "--רוֿפן  הָאט זיך אײנער צו מיר ָאנגע--" ?װָאס ביסטו משוגע געװָארן"

. מוזן ַאלע דָאס זעלבע טָאן, װַײל אױב איך װעל דָאס טָאן" ?װידער העכערן די נָארמע
דַאן קענט  "-- ֿפלעגט דער מַײסטער זָאגן --" װען דער קלײנער ּפָאל קַאן דַאס שַאֿפען"

!" ֿפַארדַאמט נָאך אײן מָאל, איר דָאס ַאוך שַאֿפען
הָאב שױן 'װי כ, װָאס הָאט מיר שּפעטער, ון מַײן געגנטסוחר ֿפ-ַא ֿפערד, איטשע

אױֿפן טױטנמַארש ַארױסגערַאטעװעט קױם ַא לעבעדיקן ֿפון אונטער דער , דערצײלט
: הָאט מיך ֿפַארטײדיקט, קוּפע ֿפרַאנצױזן

צו , ַאז מע װעט אונדז ַארױֿפשיקן אױבן אין דער הײך? װָאס װילסטו ֿפון אים הָאבן"
דַאנק דעם טַײװל װָאס ? װעט זַײן בעסער, ף דער קעלט מיט די ֿפרַאנצױזןַארבעטן אױ

װען נישט װָאלסטו שױן ֿפון לַאנג , אין דער װַארעם, ערד'דו ליגסט אַײנגעלײגט אין דר
איז נָאך ? שּפילט שױן ַא רָאלע, װָאס מישטײנס געזָאגט. געהַאט די ֿפיס אױסגעצױגן
-מיט שקלַאֿפן! ה װעלן זײ מיט דעם געװינען די קריגַא מּכ, הונדערט רעדעלעך ַא טָאג

װּו טרעֿפסטו ? און דער מַײסטער אונדזערער. ַארבעט געװינט מען נישט קײן מלחמות
ַאז ער , ער מוז דָאך בַאװַײזן, ער דַארף עס זיכער. נָאך הַײנט ַאזַא ָארנטלעכן דַאטש

װי דערלעבן , אױ. ױֿפן ֿפרָאנטשיקן זײ דָאך אים גלַײך ַאװעק א, טָאמער נישט. שַאֿפט
!  טַאטע זיסער אין הימל-- הָאט איטשע גערעדט װי צו זיך -- --? מיר שױן זײער מּפלה

װיל נָאר זען זײער סוף און דערנָאך 'כ! לָאמיר נָאר זײ איבערלעבן כָאטש אײן מינוט
, נישט מער, זָאל זַײן נָאך ֿפוֿפציק שטיק, יַאנקעלע, ַאלזָא. איז מיר נישט קײן חילוק

. און ַאלע ַארום זענען געװען מסּכים" ?מסּכים! ֿפַאר הַײנט
נָאר ַא , װי ּתמיד, צו מָארגנס הָאט מיר דער מַײסטער געברַאכט נישט ַא ציבעלע

ַא מָאל הָאט ער מיר ַארַײנגעלײגט . ַא גרױסן ָאּפגעבַאקענעם קַארטָאֿפל, קַארטָאֿפל
זעלטן . ַא רױטן ָאּפגעקָאכטן רק, ַא רק, ער זָאל נישט זעןַאז קײנ, אין דער הַאנט ַארַײן

הָאב אױף אים געקוקט מיט מַײנע 'װען כ, און ַא מָאל. ַא מָאל ַא שטיקל ברױט
שױן , װָאס הײסט, ער זָאל מיר עּפעס געבן אין מױל ַארַײן, חניֿפהדיקע אײגעלעך

ט אים אין אײן העכערן די גַאנצע טעג װי ער הָאט מיר גָארנישט געגעבן און איך הַאל
,  הָאט דער מַײסטער נערװעִיש ַא מַאך געטָאן מיט דער הַאנט--? װּו איז יושר? נָארמע

און מיר ַארַײנגעשריגן ַא סוד אין , צי קײנער הערט אים נישט, זיך גוט ַארומגעקוקט



װען ! ס צו ֿפרעסען|װיר הַאבען זעלבסט ניכט! הימל הער גָאט נָאך אײן מָאל: "אױער
דַאן װירד גַאנץ דױטשלַאנד אַײן , קריג קײן ענדע קָאמט-צו דיזען שװַײנע

מיר ַאלײן הָאבן דָאך ! צו ַאל די שװַארצע יָאר..." ("שַײסעהַאוֿפען װי אין דרעזדען
װעט ֿפון גַאנץ , אױב די חזירישע מלחמה װעט זיך נישט ענדיקן! נישט װָאס צו ֿפרעסן

װָאס די , די שטָאט דרעזדען" [װי אין דרעזדען, ינוףדַײטשלַאנד װערן ַא קוּפע ט
].  תּכ--ּכוחות הָאבן צעבָאמבַארדירט -ַאלִיִירטע לוֿפט

הָאב צוריקגײענדיק אין לַאגער ַארַײן דערצײלט איטשען די 'װען כ
: הָאט ער דָאס ּתיּכף ַאזױ אױסגעטַײטשט, אומֿפַארשטענדלעכע רײד ֿפונעם מַײסטער

ע הָאט זײ אין דרעזדען גוט ַארַײנגעמַאקלעט אין ּתחות ַארַײן און ַאז מ, זעט אױס"
..." נָאר טַאקע זײ געגעבן איבערן קָאּפ ּכמו שּכתוֿב, נישט בלױז אין ּתחות ַארַײן

בַאקום איך ,  ערשטנס-- הָאב איך מיר ּפרָאבירט ֿפַארטײדיקן --בעניעק , ֿפַארשטײ"
סט אױף ַאן ַאנדערן ָאּפטײל און דו |דו ַארבעט, צװײטנס. זעלטן עּפעס ֿפון מַײסטער

ַאז עס איז שטרענג ֿפַארבָאטן ַאריבערצוגײן ֿפון אײן ָאּפטײלונג , װײסט דָאך גַאנץ גוט
איז 'ָאבער ס, הָאב ַא מָאל ּפרָאבירט'ַאז כ, שװער איך דיר, דריטנס. צו דער ַאנדערער

הָאב איך שױן מער , ּפטײלונגבין צוגעקומען צו דַײן ָא'ביז כ. מיר נישט געלונגען
יעדער . הָאב דיך געװָאלט געבן'װָאס כ, גָארנישט געהַאט ֿפון דעם הַאלבן קַארטָאֿפל

אוֿפן -רגע הָאב איך געצוּפט און געדזשָאביעט ַא ּפיצעלע און נָאך ַא ּפיצעלע און בשום
װײס 'כ. בןאיז מיר גָארנישט מער איבערגעבלי'ביז ס, זיך נישט געקענט אַײנהַאלטן

גלײב , ָאבער דער הַאלבער קַארטָאֿפל הָאט געהַאט עּפעס ַאזַא גוטן טעם, ַאלײן נישט
ממש , איך הָאב נָאך קײן מָאל אין לעבן נישט געגעסן ַאזַא געשמַאקן קַארטָאֿפל, מיר

." עדן-טעם גן
קט מיט  נָאך דעם װי ער הָאט זיך בַאלע--, בעניעק ָאבער הָאט געהַאט ַא גוט הַארץ

אױסהערנדיק װעגן דעם הַאלבן , דער צונג איבער די אױסגעטריקנטע ליּפן זַײנע
הָאט ער מיר , װָאס ער הָאט אים נישט בַאקומען ֿפון מיר, װּונדערלעכן קַארטָאֿפל

, נעף-ֿפי: "דָאך װידער ָאּפגעמָאסטן און ַארַײנגעצײלט מיטן לעֿפל אין מַײן טָאּפ ַארַײן
." איז געדיכטע זוּפ'ס! סט גענוג ֿפַאר הַײנטהָא, זיבן, קס-ע-ז

און היטן , אַײנגעשלָאסן אין דער רײ, איצט ָאבער גײען מיר צוזַאמען אין טױטנמַארש
. נישט בלַײבן הינטערשטעליק, חלילה, ַאז קײנער זָאל, ָאּפ אײנער דעם צװײטן


