
 ֿפערטער טײל
קָאמענדַאנט אױף זַײן מָאטָאציקל -אין ַא שײנעם טָאג הָאט זיך בַאװיזן דער לַאגער

נָאר . און ַאזױ װי ער הָאט אונדז נָאר דערזען איז אים ֿפינסטער געװָארן ֿפַאר די אױגן
װען נישט װָאלט ער מער נישט געהַאט צו װָאס צו , גוט װָאס ער איז איצט געקומען

אױס , װי איטשע הָאט געזָאגט, מַײסטער-ער װָאלט געװָארן אױס קַאּפעליוש .קומען
איז ער , הָאט שױן בַאלד נישט קײן מענטשן'ַאז ר, דערזעענדיק. קָאמענדַאנט-לַאגער

ַאז ער הָאט גלַײך ָאּפגעשטעלט דעם טרַאנסּפָארט און מיטן , געװָארן ַאזױ װילד
נישט בלױז אױף אונדז , מַאכן גװַאלדן, ָאעןרעװָאלװער אין הַאנט ָאנגעהױבן צו דר

. נָאר אױך אױף די װַאכמענער און אֿפילו אױֿפן אונטערשַארֿפירער, העֿפטלינגען
איר ֿפַארֿפלוכטע ֿפרַאנצָאזן : "סּפעצִיעל הָאט ער געהַאט טענות צו די ֿפרַאנצױזן

די , דען געןװַארום קענען די יו", הָאט ער אױף זײ געמַאכט יללות!" סַאבָאטירע
ַאז , ער הָאט נעבעך נישט געװּוסט!" און ניכט איהר שַײסע װָאס איר זַײט, רוססען

װַײל מע הָאט זײ ּכמעט ַאלע מיט ַא טָאג ֿפרִיער , קײן רוסן הָאט ער מער נישט
: און ּפַאסירט הָאט עס ַאזױ. לעבעדיקערהײט ֿפַארברענט

ט אין מיטן ֿפעלד איז געשטַאנען ַא גרױסער אױֿפן ּפלַאץ װּו מיר הָאבן איבערגענעכטיק
הָאבן די רוסן , הָאט געצײלט די מענטשן'װען מ, צו מָארגנס אין דער ֿפרי. שַײער
ַאז זײ הָאבן זיך ּפשוט אַײנגעגרָאבן אינעם שטרױ , הָאט זיך ַארױסגעװיזן'ס. געֿפעלט

די ַאמעריקַאנער . ֿפונעם שַײער און הָאבן געהָאֿפט ַאזױ ַארום זיך צו רַאטעװען
קױם , טַאנקען הָאבן מיר שױן געהַאט געזען מיט עטלעכע שעה ֿפרִיער ֿפון דער װַײטנס

גענױ װי די , די װַאכמענער הָאבן ָאבער געהַאט צַײט. עטלעכע קילָאמעטערס ֿפון אונדז
זײ הָאבן ַארומגערינגעלט דעם שַײער און אים . ַאמעריקַאנער הָאבן געהַאט צַײט

די װָאס הָאבן ּפרובירט צו רַאטעװען זיך און זענען ַארױסגעלָאֿפן . עצונדןאונטערג
װי די דַײטשן , הָאט אױסגעזען'ס. ֿפונעם ברענענדיקן שַײער הָאט מען גלַײך דערשָאסן

, זײ זָאלן צּוװַארטן ַא ביסל, װָאלטן זיך ָאּפגעשמועסט מיט די ַאמעריקַאנער טַאנקען
ערשט דענצמָאל װען מיר זענען . טָאן ַא שטיקל ַארבעטװַײל זײ הָאבן נָאך ָאּפצו

זענען 'ס. ָאּפגעטרָאטן זענען די ַאמעריקַאנער טַאנקען ַארַײן און ֿפַארנומען דעם ּפלַאץ
איז 'ַאז ס, װָאס הָאבן געגלײבט מיטן גַאנצן הַארצן, געװען צװישן אונדז ַאזעלכע

. געװען ַאזַא ָאּפמַאך
װען ! ַאז מיר מוזן גײן, ַאנט געסטרַאשעט מיטן רעװָאלװעראיצט הָאט דער קָאמענד

הָאט דער !" נישט מער שיסן"? װעט ער אונדז דערשיסן? איז װָאס,  װען נישט--נישט 
ָאבער װער . בלױז ַאזעלכע װָאס קענען איבער הױּפט נישט גײן, קָאמענדַאנט בַאֿפױלן

גען אױסגענוצט דעם נַײעם בַאֿפעל בַאלד הָאבן די העֿפטלינ? הָאט דען יָא געקענט גײן
און װי נָאר זײ הָאבן דערזען עּפעס ַא ֿפַארֿפױלטן קַארטָאֿפל ָאדער ַא בוריק אין מיטן 

, ביז איצט. ֿפעלד זענען זײ גלַײך ַארױסגעלָאֿפן ֿפון דער רײ און זיך אױף אים געװָארֿפן
הָאט ּתיּכף געכַאּפט ַא , הָאט נָאר בלױז ּפרובירט מַאכן ַא טריט אױסער דער רײ'װער ס

הָאט ַאזַא קַאצעטניק גָאר , נָאכן בַאֿפעל ֿפון קָאמענדַאנט, איצט ָאבער. קױל אין קָאּפ
ניכט ! הער װַאכמַאן, ניכט שיססען: "געסטרַאשעט דעם װַאכמַאן מיטן ֿפינגער

ם און ער איז צוריקגעקומען ַא גליקלעכער מיט דע!" בַאֿפעל איסט בַאֿפעל! שיססען
ַאז דער אוצר איז נישט מער װי ַא שטיק , ָאבער בַאלד הָאט זיך ַארױסגעװיזן. אוצר

]. ַאזױ[ֿפַארטריקנטע לַײנע 



װָאס איז שױן װערט ַא : "סוחר הָאט דָאס ַאזױ אױסגעטַײטשט-דער ֿפערד, איטשע
קָאמענדַאנט ָאן -סוחר ָאן ֿפערד און װָאס איז שױן װערט ַא לַאגער-ֿפערד

קָאן , מישטײנס געזָאגט, װַײל װָאס, װי מיר אים, ער דַארף אונדז מער? יקעסקַאצעטנ
." און ֿפַאר דעם ציטערט ער װי ַא טכױר,  גײן אױֿפן ֿפרָאנט--? ער אױֿפטָאן ָאן אונדז

ָאבער די . דָאס ערשטע מָאל נָאך צװײ װָאכן מַארשירן הָאט מען אונדז געגעבן ַא זוּפ
דעם " סַאבָאטירט"די מענטשן הָאבן װַײטער . נישט געהָאלֿפן אײנע זוּפ הָאט ַא סך

. זײ הָאבן װַײטער נישט געקָאנט גײן, ס בַאֿפעל|קָאמענדַאנט
יעדער אײנער הָאט געמוזט שלעּפן ַא . צו מָארגנס הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא נַײע סדרה

ן ַא יעדער הַאלב ָאּפגעשטָארבענער הָאט געמוזט שלעּפ: דָאס הײסט, צװײטן
הָאב שױן געשלעּפט ַא לענגערע צַײט ַאזַא , למשל, איך. דרַײֿפערטל ָאּפגעשטָארבענעם

װי דער קָאמענדַאנט הָאט זײ , מין קױם זשיּפענדיקן ֿפרַאנצײזישן סַאבָאטַאזשניק
ָאבער מיט יעדער מינוט איז ער , אין ָאנהײב הָאט ער זיך יַאקָאש געשלעּפט. גערוֿפן

ביז , ּפשוט אױסגעגַאנגען װי ַא ליכט ֿפַאר מַײנע אױגן,  און שװַאכערגעװָארן שװַאכער
צי נישט געװָאלט מַאכן , ער הָאט זיך אין גַאנצן ָאּפגעשטעלט און מער נישט געקָאנט

, מיט ַאלע ּכוחות הָאב איך ּפרובירט אים צו שלעּפן. אֿפילו קײן אײן טריט ֿפָארױס
 טרַאנסּפָארט איז שױן בַאלד געװען ַאדורך און דער גַאנצער. ָאבער גײ שלעּפ ַא מת

ַאז די װַאכמענער זָאלן מיר , איך הָאב מורא געהַאט. מיר זענען געבליבן די לעצטע
, און דעם אמת געזָאגט. ַאז אױך איך קען נישט מער גײן, מײנענדיק, נישט דערשיסן

געשװָאלן װי צװײ ֿפעסער די ֿפיס מַײנע זענען שױן געװען ? הָאב איך דען יָא געקענט גײן
ַאז װי נָאר דָאס געשװילעכץ װעט זיך ַארױסכַאּפן העכער צום , און געװּוסט הָאב איך

. איז אױס מיט מיר, הַארץ
שלעּפנדיק אים בַײ ,  הָאב איך ּפרובירט מיט גוטן און מיט בײזן--! קום ֿפרַאנסע"

, עװיזן מיטן ֿפינגער אױֿפן קָאּפ און אים ג--!" דו ּפַאף, װען נישט,  קום--דער הַאנט 
מיט , דער ֿפרַאנצױז הָאט געקוקט אױף מיר װי ַא מומיע. ַאז מע װעט אים דערשיסן

. צעעֿפנטע אױסגעלָאשענע אױגן
דו , װען נישט!  דו מוזסט גײן--הָאב איך אים געהַאלטן אין אײן שלעּפן ! קום"

 הָאב --!" ֿפרַאנצױז װָאס דו ביסט ֿפרַאנצעװַאטער! ֿפַארשטײסטו! קַאּפוט! קַאּפוט
. איך זיך אױֿפגערעגט

ט -ו-ּפ-ס קַא-ע-ל-ּפוט ַא-קַא) געמײנט די דַײטשן(בָאש -לע, ּפוט-דו קַא, ּפוט-איך קַא"
זיך אַײנגעהילט ,  הָאט ער מיר רוִיק געענטֿפערט און זיך ַאװעקגעזעצט אױף דער ערד-

... צלם און געװַארט געמַאכט ַא, מיט זַײן דעק איבערן קָאּפ
די לעצטע צװײ װַאכמענער הָאבן זיך דערנענטערט און איך הָאב קױם געכַאּפט די ֿפיס 

הָאב 'כ. מורא הָאבנדיק זיך אֿפילו אומצוקוקן, נָאכיָאגנדיק זיך נָאכן טרַאנסּפָארט
צי די קױל איז ַא מָאל נישט , דערהערט ַא שָאס און זיך בַאטַאּפט לױֿפנדיקערהײט

... דָאס מָאל נָאך נישט ֿפַאר מיר, נײן. עװען ֿפַאר מירג
בלַײבסט ? װָאס ביסטו משוגע געװָארן: "איטשע הָאט מיך דערזען און זיך געבײזערט

בלַײב דָא בַײ מיר און שלעּפ נישט די ֿפױלע ! עט דיך נָאך ַאװעקשיסן'מ? ֿפון הינטן
,  ַא רחמנות--הָאט איטשע געקלָאגט  --, איז נעבעך ַא ברָאך צו זײ'ס, אױ! ֿפרַאנצױזן

און זע װי ַאזױ זײ , אֿפשר ַא יָאר אין גַאנצן, בלױז ַא ּפָאר חדשים אין לַאגער, לעבן'כ
מיר יִידן זענען דָאך שױן דרַײ יָאר אין דעם גיהונם און דָאך הַאלטן מיר . זעען אױס



, ָאבן דָאך צו װָאס צו לעבןאון זײ ה]]. 'װי ניט איז_ 'ַאקָאסj _זע ּפױליש[זיך יַאקָאש 
ַא לַאנד , קינדער, טַאטעס, מַאמעס,  װַײבער--מען װַארט דָאך אױף זײ אין דער הײם 

? װַארט אױף אונדז, װער מישטײנס געזָאגט! װי גָאט אין ֿפרַאנקרַײך, ֿפרַאנקרַײך
נָאר , זןדי ֿפרַאנצױ, אױ די ֿפרַאנצױזן. און דָאך װילן מיר לעבן. אֿפילו קײן הונט נישט
..." ָאן דעם טױגן זײ אױף ּכּפרות! װַײן און װַײבער גיב זײ

. ָאבער מיט עטלעכע טעג שּפעטער הָאבן מיר אױך שױן געטױגט אױף ּכּפרות
זײ הָאבן דָאס גַאנצע קרעמל שטײן . מיט ַא מָאל זענען ַאלע קַאּפָאס ֿפַארשװּונדן
הָאט געזָאגט ַאז זײ הָאבן 'מ. רךגעלָאזט אין מיטן דערין און געמַאכט ַא ויֿב
ַאז מען גײט , מן הסּתם הָאבן זײ געװּוסט. אונטערגעקױֿפט דעם אונטערשַארֿפירער

װי , ַאז זײ הָאבן ַאלײן געזען, ַאנדערע הָאבן גָאר געטענהט." דערלײדיקן"אונדז ַאלע 
ן און ַאז דער הָאט די קַאּפָאס אין דער לעצטער נַאכט ַארַײנגעֿפירט אין װעלדל ַארַײ'מ

ַאז , זעט אױס. קָאמענדַאנט איז געגַאנגען ֿפון הינטן מיטן רעװָאלװער אין דער הַאנט
איבער , ּכדי נישט צו הָאבן קײן עדות קעגן זיך, ער הָאט זיך בַײ צַײטנס בַאזָארגט

בלױז די צװײ דַײטשע קַאּפָאס מיט די . הױּפט ַאזעלכע שישקעס װי אונדזערע קַאּפָאס
 דרַײעקן אױף זײער ברוסטקַאסטן זענען געבליבן און איבערגענומען דָאס גרינע
. מלחות

די צװײ קַאּפָאס הָאבן זיך . ַאצינד הָאט זיך ערשט ָאנגעהױבן דָאס ריכטיקע גיהנום
װָאס זײ הָאבן זיך נעבעך געמוזט , איצט נוקם געװען ֿפַאר דער גַאנצער צַײט

. נָאך זינט די צַײטן ֿפון בוכענװַאלד, ישע נײגונגעןאַײנהַאלטן מיט זײערע ֿפַארברעכער
די דַײטשע ּפָאליטישע קַאּפָאס אין בוכענװַאלד הָאבן אין די לעצטע יָארן געהַאט [

װָאס די , איבערגענומען די מַאכט אין לַאגער ֿפון די דַײטשע קרימינעלע קַאּפָאס
ַא טײל ֿפון די קרימינעלע . לינגעןּכדי צו ּפַײניקן די העֿפט, נַאציס הָאבן ַאהער געשיקט

. אינעם לשון ֿפון לַאגער" ליקװידירט", קַאּפָאס זענען אֿפילו געװָארן אױסגעהַארגעט
.] ּכ. ת--. די נַאציס הָאבן זיך אין דעם ענין נישט ַארַײנגעמישט

זײ זענען . ַאצינד הָאבן די צװײ קרימינעלע קַאּפָאס ַאלץ אױסגעלָאזט צו אונדז
, ס און אױף לינקס|געלָאֿפן מיט שטעקנס אין די הענט און געקײלט אױף רעכטַארומ

הָאבן , הָאט מען שױן ַא מָאל אױסגעטײלט ַא ביסל קַאװע. ֿפַאר ֿפַארגעניגן, סּתם ַאזױ
זײ ַאנשטָאט ַארַײנצוגיסן מיט דער הָאכלע דָאס ביסל שװַארצע װַאסער אין בלעכל 

 אױֿפן קָאּפ ֿפון ַא העֿפטלינג און דערבַײ אים נָאך ַא זעץ ַארױֿפגעגָאסן די קַאװע, ַארַײן
ַאז דער קרבן איז ַאװעקגעֿפַאלן ַא , געגעבן מיט דער זעלבער הָאכלע איבערן קָאּפ

ער הָאט אונדז . קָאמענדַאנט הָאט מען אױך מער נישט געזען-אונדזער לַאגער. טױטער
ּפעטרישקע אין די הענט ֿפון די -קראױף הֿפ, װי איטשע הָאט געזָאגט, איבערגעלָאזט

, די װַאכמענער זענען שױן אױך געװָארן מיד. װַאכמענער-עס-צװײ סַאדיסטן און די עס
און נישט ַאלע ֿפון זײ זענען נָאך , אױסגעמוטשעט און אֿפילו ֿפַארלַײזיקט װי מיר

. געװען ֿפון די יונגסטע
זָאל אים טרָאגן זַײן 'ַאז כ, ַאֿפױלןאײנמָאל הָאט מיך צוגערוֿפן ַא װַאכמַאן און ב

, ער ַאלײן הָאט שױן נישט געהַאט קײן ּכוח אים צו שלעּפן... ַא גרױסער ּכֿבוד. רוקזַאק
. ַא גליק װָאס דער רוקזַאק איז נישט געװען שװער. הָאט ער אים מיר ָאנגעהַאנגען

. דערישע קַאּפָאסָאבער ֿפון דעם מָאמענט ָאן הָאט ער מיך געשיצט ֿפון די צװײ מער
ַא . צו די בעסערע מענטשן, מיט ַא מָאל הָאב איך געהערט צו די ּפרָאמינענטע



ַאן , דער װַאכמַאן מַײנער! מַאן-עס-איך טרָאג ַא רוקזַאק ֿפון ַאן עס, קלײניקײט
-ער הָאט בלױז געהַאט דערשָאסן צװײ. איז אױך נישט געװען ֿפון די ערגסטע, אונגַאר

ָאבער אין ַאלגעמײן הָאט ער נישט געהערט צו , דָאס ַאלץ, געןדרַײ העֿפטלינ
... ּפרָאֿפעסִיָאנעלע שיסערס

זינט איך טרָאג דעם רוקזַאק דערלױבט ער מיר ַארױסצוגײן ֿפון דער רײ אױֿפצוקלױבן 
ַא מָאל הָאט ער מיר ַאלײן ָאנגעװיזן מיטן ֿפינגער אױף ַא . מציאות אין מיטן ֿפעלד

דָאס איז געװען ַא ּפױערישער גרױסער מיסטקַאסטן ֿפון ַא ֿפינעף . מיסטקַאסטן
מע קָאן זיך איבערהױּפט נישט ֿפָארשטעלן װָאס ֿפַאר ַא . מעטער לַאנג און ברײט

גַאנצע : קָאן געֿפינען אין ַאזַא ּפױערישן מיסטקַאסטן'מ, ממש אוצרות, מציאות
װָאס ,  און אין גַאנצן ֿפַארֿפױלטעדרַײֿפערטעל, הַאלב, בוריקעס, מײערן, קַארטָאֿפל

ּכמעט ָאּפגעקָאכט ֿפון דער , אֿפשר חדשים ַאדורכגעװַארעמט, ליגן שױן װָאכן לַאנג
נָאר ,  נישט בלױז ֿפַאר מיר ַאלײן--גַאנצע גליקן , הּכלל. צואה ֿפון די בהמות און ֿפערד
הַארץ און געקומען ַא מיר הָאבן זיך דערכַאּפט דָאס . אױך ֿפַאר בעניעקן און איטשען

, ַאלץ: "איטשע הָאט מיר געװָארנט! ָאבער גרָאז הָאב איך נישט געגעסן. ביסל צו זיך
ֿפון גרָאז ! ֿפון דעם זָאלסטו זיך היטן, גרָאז און מענטשנֿפלײש: נָאר צװײ זַאכן נישט
ל זָא, נו? װידער מענטשנֿפלײש... לױֿפעניש און גײסט ַא גַאנג'בַאקומסטו בַאלד ס
!" אונדז גָאט ָאּפהיטן

טָא . " הָאט זיך אײנער ֿפון ַא זַײט ָאּפגערוֿפן--" ,בלױז די מילץ ֿפון געזונטע מענטשן"
זײ געהערן נָאך צו די געזונטע , ֿפרעס אױף ַא מילץ ֿפון ַא דַאטש, גײ װער דערװָארגן

איטשע  ָאבער.  הָאט אים איטשע ַא דערצָארנטער צוריקגעענטֿפערט--" ,מענטשן
הָאב דָאס ַאלץ ַאלײן געזען מיט מַײנע אײגענע 'כ, הָאט מיך נישט געדַארֿפט װָארענען

ַאזױ , דָאך הָאב איך זיך אײנמָאל מער נישט געקענט אַײנהַאלטן. אױגן
הָאב איך ַארַײנגעכַאּפט אין מױל ַארַײן ַא הױֿפן נַאס , אױסגעהונגערט בין איך געװען

. גרָאז
, נישט צוליב אונדז, ָאבן מיר געמַאכט צו עטלעכע ּפױזעס ַא טָאגדי לעצטע צַײט ה

בעת . נָאר בעִיקור װַײל די װַאכמענער הָאבן מער נישט געקענט גײן, העֿפטלינגען
װי , אײנער ַאזַא ּפױזע בין איך געזעסן נישט װַײט ֿפון מַײן אונגַארישן װעכטער און

ַאזױ אױך די ַאנדערע . עלבע געטָאןאױך ער הָאט דָאס ז. זיך געלױזט, געװײנטלעך
הָאט זײ שױן גוט 'ּפַאװָאליע ָאבער װען ס,  אין ָאנהײב זײער דיסקרעט--. װַאכמענער

ַאז װי נָאר , דער שטײגער איז געװען. געביסן הָאבן זײ גענומען ַא בַײשּפיל ֿפון אונדז
וזע און זי גוט הָאט מען ַארָאּפגעצױגן די קַאצעטישע בל, מע הָאט זיך ַאװעקגעזעצט

װַײל נישט ַאלע לַײז לָאזן זיך ַאזױ ּפשוט , איז ָאבער לַײכט צו זָאגן'ס. אױסגעשָאקלט
מײנסטע לַײז קלַאמערן זיך סַאדיסטיש אַײן מיט זײערע קלײנטשיקע . אױסשָאקלען

זײ , נָאר ַא סך ערגער, נישט בלױז אין דער בלוז ָאדער אין די הױזן, ֿפעסטע ֿפיסלעך
 זיך אין דַײן לַײב און זײגן ֿפון דיר ַארױס דָאס לעצטע ביסל בלוט און חיות קלַאמערן

װערט נָאך 'דָאס לַײב װערט אין גַאנצן רױט און ס. װָאס דו ֿפַארמָאגסט נָאך אין זיך
, בַײסט'װַײל ס, און קרַאצן מוז מען זיך; מער רױט װען מען הײבט זיך ָאן צו קרַאצן

מען נעמט ּפשוט נקמה אין דעם , סַאדיסטיש ֿפַארגעניגןאון מען קרַאצט מיט ַאזַא 
לוסט װערט -װען די נקמה, שּפעטער. ֿפַארשטײט זיך, אױסער די נַאציס, גרעסטן ׂשונא



, טרעט מען ערשט דעמָאלט צו צום צװײטן טײל ֿפון דער ּפרָאגרַאם, ַא ביסל בַארוִיקט
. אײנס נָאכן ַאנדערן, רטיליקןהײבט ָאן צו קנַאקן די לַײז און זײ צו ֿפַא'מ, דהינו

װַײל דָאס זענען , )נָאר לױז, זָאג איך, נישט לַײזל(צו ערשט לײגסטו ַארױף ַאזַא לױז 
װעגן װָאס , װידער. געװען גרױסע אױסגעביקעװעטע לַײז ֿפון דַײן אײגן בלוט און ֿפלײש

? אױף זיך ֿפלײש װער הָאט נָאך בּכלל דענצמָאל געהַאט? ֿפַאר ַא ֿפלײש רעד איך דָא
דו לײגסט ַארױף ַאזַא : נָאך ַא מָאל? ָאבער ֿפלײש, אֿפשר נָאך דָאס לעצטע ביסל? בלוט

... אױסגעביקעװעטע לױז אױֿפן נָאגל ֿפון דַײן גרָאבן ֿפינגער און ַאזױ װַײטער
איז געװען , מיט די װַאכמענער צוזַאמען, דער גַאנצער טרַאנסּפָארט, הקיצור....װ.ַא.ו

, ַא גרױסער ברָאך איז שױן ָאבער געװען צו די יעניקע. נגעטָאן אין קנַאקן לַײזַארַײ
נָאר הָאבן זיך געלָאזט ֿפרעסן לעבעדיקערהײט ֿפון די , װָאס הָאבן נישט געקנַאקט

... לַײז
. איז נישט װַײט ֿפון מיר געזעסן מַײן אונגַארישער װַאכמַאן, הָאב ערשט געזָאגט'װי כ

אין נעמען נקמה אין אונדזערע , צט געװען ֿפַאראײניקט אין אײן צילמיר זענען אי
ער . זַײן ביקס מיטן רוקזַאק זענען געלעגן אין ַא זַײט. די לַײז, געמײנזַאמען ׂשונא

הָאט געהַאט אױסגעטָאן דעם מונדיר און געמַאכט ּפָאלָאװַאניע גַאנץ דיסקרעט אױף 
. זַײן העמד

װעלנדיק ּפטור װערן ֿפונעם , ך מיך געחנֿפעט צו אים הָאב אי--הער װַאכמַאן "
דורך ,  דיזע לױזן הָאבן זי ֿפון מיר--רוקזַאק װָאס איך הָאב קױם נָאך געקָאנט שלעּפן 

 הָאב איך מיט ַא --!" דױטשן הַאבען קַײנע לױזע. דיזען רוקזַאק װַאס איך טרַאגע
מיט ַא מָאל איז מיר . עענטֿפערטדער װַאכמַאן הָאט ָאבער נישט ג. זיכערקײט געזָאגט

הָאב ריזיקירט מיט נָאך ַא לַײכטזיניקער 'ַארַײן ַא משוגעות אין קָאּפ און כ
 הָאב --הער װַאכמַאן . "װָאס הָאט מיך שיעור נישט געקָאסט דָאס לעבן, ּפלַאּפלערַײ

" ? זי זינד דָאך קײן עכטער דױטשע--איך געֿפרעגט 
זיך אומגעקוקט צי , יר אױֿפגעשטעלט צװײ רציחהשע אױגןער הָאט ּפלוצלינג אױף מ

קײנער ֿפון זַײנע קַאמערַאדן הָאט דָאס נישט געהערט און מיט ַא מַאדזשַארסקן 
נָאך אײן װָארט ! דו לױזיגער דרעקזַאק, הַאלט די שנַאוצע: "ַאקצענט געסטרַאשעט
. ס און געצילט צו מיר דערבַײ הָאט ער געכַאּפט די ביק--!" און איך ברינג דיך אום

סירענע ֿפון ַא דערבַײִיק שעטל הָאט זיך מיט ַא מָאל -װָאס די ַאלַארעם, נָאך ַא מזל
. צעריטשעט

װי ַא שטורעם איז ַאדורכגעֿפלױגן איבער אונדזערע קעּפ ַא גַאנצע עסקַאדרע ַאלִיִירטע 
מיר הָאבן זיך . ךערָאּפלַאנען און ַארָאּפגעשיט אױֿפן שטעטל בָאמבעס װי בָאבעלע

הָאט קײן מורא , חוץ די דַײטשן, כָאטש קײנער ֿפון אונדז, ערד'אױסגעצױגן אױף דר
. נישט געהַאט

דערזעענדיק די . הָאט זיך נישט אױסגעצױגן, דער ֿפלִיער, בלױז דער ַאמעריקַאנער
ער . המתים-װי אױֿפגעשטַאנען ּתחית, ערָאּפלַאנען הָאט ער אין גַאנצן אױֿפגעלעבט

ער . צום הימל, נָאר אין דער הײך, װי מיר, ערד'הָאט זיך אױסגעצױגן נישט אױף דער
װען מיר הָאבן אים געזען , װי דעמָאלט, איז מיט ַא מָאל צוריק געװָארן ַאזױ הױך

געֿפָאכעט אין די הימלען און , ער איז געשטַאנען ַא שטָאלצער. דָאס ערשטע מָאל
: געהַאלטן אין אײן רוֿפן

!" ּפָאק דעם! ּפָאק דעם! קָאם ָאן! קָאם ָאן דזשַאני"



... ַא שָאס ֿפון ַא װַאכמַאן הָאט ָאּפגעהַאקט זַײן רוֿפן
און ַאדורכגעזײט דעם גַאנצן " סּפיטֿפַײער"בַאלד איז איבער אונדז ַאדורקגעֿפלױגן ַא 

עטלעכע  צװישן זײ, איבערלָאזנדיק צענדליקער טױטע און ֿפַארװּונדיקטע, שטח
װַײל בַאלד איז , ַא ֿפַאטַאלער טעות, איז געװען ַא טעות'ַאז ס, זעט אױס. װַאכמענער

צוריקגעקומען און ַארומגעקרַײזט עטלעכע מָאל איבער " סּפיטֿפַײער"דער זעלבער 
ַאז נישט אונדז הָאט ער , װי ער װָאלט זיך געװָאלט ֿפַארענטֿפערן, אונדזערע קעּפ

הָאט , אֿפילו די גַאנץ לַײכטע ֿפַארװּונדיקטע, נדיקטע העֿפטלינגעןדי ֿפַארװּו. געמײנט
. מען ּתיּכף דערשָאסן

אױֿפן זעלבן ּפלַאץ װּו , װָאס הָאט געכַאּפט ַא שּפליטער אין לינקן ֿפוס ַארַײן, בעניעק
הָאט ָאנגעהױבן שטַארק צו , דער דימענטרינג הָאט אים ֿפרִיער געהַאט געשטָאכן

איטשע הָאט אים גלַײך ַארומגעבַאנדַאזשירט דעם ֿפוס מיט ַא שטיק קָאץ . בלוטיקן
זָאג נישט , השם-ָאבער למען, איך און יעקֿב װעלן דיך ֿפירן: "און אים ָאנגעזָאגט

, איטשע ֿפון אײן זַײט, און ַאזױ איז טַאקע געװען." ַאז ביסט ֿפַארװּונדיקט, קײנעם
נָאך עטלעכע שעה גײן . בן איצט געֿפירט בעניעקןהָא, און איך ֿפון דער צװײטער זַײט

װּו מיר זענען , זענען מיר ָאנגעקומען אױף ַא גרױסן ֿפַארלָאזטן ֿפָאלװַארק
דָאס זענען געװען . אַײנגעשטַאנען גַאנצע צװעלף טעג אין ַא גרױסן שַײער מיט שטרױ

 געבליבן ביז דעמָאלט מײן ֿפון די װָאס זענען נָאך'כ, די ערגסטע טעג ֿפון אונדזער לעבן
;  אֿפשר נָאך ַא דריטל--ֿפון די ֿפרַאנצױזן . און געבליבן זענען מיר זײער װײניק. לעבן

די מײנסטע געבליבענע זענען געװען די ּפרָאֿפעסיָאנעלע .  בלױז געצײלטע--ֿפון די רוסן 
, ישע יִידןּפױל, געמײנט הָאט ער אונדז, װי איטשע הָאט דָאס ָאנגערוֿפן, קַאצעטניקעס

װָאס יעדער אײנער הָאט שױן געהַאט הינטער זיך ַא רעקָארד ֿפון דרַײ יָאר לַאגערן 
... מיט געטָאס און ַאנדערע צרות

 -- הָאט זיך איטשע נָאך געװיצלט --נישט ַאזױ שנעל קָאנען זײ אונדז ּפטור װערן "
װי .  שטײט געשריבןװי עס, עורף-קשה-ַאן עם, זענען ֿפַאר זײ ַא הַארטע נוס, מיר
... ַאבי נָאך לעבן, איבערלעבן, ַאדורכלעבן, װילן מיר לעבן, זָאל נישט זַײן שלעכט'ס

טרעט ָאבער . גלַײך איז ער טױט. און טרעט ַארױף אױף ַא װָארעם, למשל, ָאט נעם
ָאט . די רעשט בלַײבט לעבן, אױף דרַײ, צעטײל אים אױף צװײ, ַארױף אױף ַא שלַאנג

װָאס , מיר זענען װי שלַאנגען. נישט קײן געװײנטלעכע װערעם! ן מירדָאס זענע
, זעסט. געטױט, ַאז ַא טײל ֿפון אונדז הָאט מען ָאּפגעשניטן, געדענקען ָאבער ּתמיד

ערשטע מָאל ָאנגערוֿפן דעם מַארש ' איטשע הָאט ס--דָא אױֿפן טױטנמַארש , יעקֿב
איך װָאלט ַאצינדער די ! מיר זענען קענסטו ערשט באמת זען װער --' טױטנמַארש'

זײ זָאלן זען מיט זײערע , גַאנצע װעלט מענטשן דָא ַאהערגעשלעּפט בַײ די אױערן
אֿפילו דער קָאמענדַאנט הָאט ֿפַאר אונדז דָא בַאקומען . אײגענע אױגן װער מיר זענען

 ַא הָאסט דָאך ַאלײן געהערט װי ער הָאט געשריגן אױף ַאלע צו נעמען. ארץ-דרך
..." ּפױלישע יִידן, בַײשּפיל ֿפון אונדז

 מיר זענען נישט קײן דעליקַאטע -- הָאט איטשע נישט נָאכגעלָאזט --נײן , נײן"
! נײן, קײן רוסישע ריזיקַאנטן, קײן ּפױלישע לַײכטזיניקע בָאהַאטערעס, ֿפרַאנצױזן

ע יִידן װָאס זענען נָאך די לעצטע ּפױליש! מיר זענען ּפױלישע יִידן! דָאס זענען מיר נישט
טָא װעל , און אױב דו װײסט נישט װָאס דָאס הײסט? איבערגעבליבן אױף דער װעלט

... דָאס הײסט טױזנט יָאר געברענטע צרות מיט ַאזַא סוף: איך דיר זָאגן



שױן דעם ֿפערטן טָאג װי מיר ליגן ָאנגעּפַאקט אײנעם אױֿפן ַאנדערן אין דער גרױסער 
זענען דַײנע אײגענע 'נישט װיסנדיק װעלכע ס, עּפ צו ֿפיס און ֿפיס צו קעּפק, סטָאדָאלע

הָאסטו געשטוּפט ַאזַא אײנעם ער זָאל זַײנע ֿפיס ! ֿפיס ָאדער אֿפילו דַײן אײגענער קָאּפ
ער איז במשך ֿפון דער נַאכט . הָאט ער מער נישט רעַאגירט, ַאװעקנעמען ֿפון דַײן קָאּפ

אין . טױטע ַארום זיך-זױ ביסטו געלעגן מיט טױטע אונד הַאלבאון ַא. אױסגעגַאנגען
צו , הָאב אױֿפגעמַאכט די אױגן הָאב איך זיך צו ערשט גוט בַאטַאּפט'װען כ, דער ֿפרי

געװָאלט !" איטשע! בעניעק: "בַאלד הָאב איך ָאנגעהױבן רוֿפן. זען צי איך לעב נָאך
װָאס ַא , "מודה ַאני"ַאז דער מחבר ֿפון , זעט אױס. ַאז זײ לעבן נָאך אױך, זַײן זיכער

הָאט געמוזט , װי נָאר ער מַאכט אױף די אױגן, יִיד זָאגט יעדן טָאג אין דער ֿפרי
ַאז דו , דער הונגער הָאט ָאבער ַאזױ געּפַײניקט. װי מיר דָא, מיטמַאכן עּפעס ענלעכס

יר צוריקגעגעבן די נשמה װָאס ער הָאט ד, צי דַאנקען גָאט, הָאסט ַאלײן נישט געװּוסט
ער זָאל גָאר ֿפַארגעסן , ָאדער בעטן גָאט , מיט זַײן בַארמהַארציקײט, "בחמלה רבא"

איז געקומען די צַײט צו בַאקומען דָאס ביסל 'און װען ס. דיר צוריקצוגעבן די נשמה
איז באמת דָא ַא 'אױב ס. הָאט זיך ערשט ָאנגעהױבן דָאס ריכטיקע גיהנום, קַאװע
ַאקעגן דעם װָאס דָא אין דער , איז עס זיכער ַא געלעכטער, נום אױף יענער װעלטגיה

ַאלץ הָאט מיט ַא מָאל ָאנגעהױבן צו לױֿפן טרעטנדיק . סטָאדָאלע איז ֿפַארגעקומען
איז קײן , ערשטנס. ּכדי צו זַײן דער ערשטער נָאכן ביסל קַאװע, אײנער אױֿפן ַאנדערן

, איז יָא געװען'און אױב ס. הָאט ּתמיד אױסגעֿפעלט' סמָאל נישט געװען גענוג און
דעמָאלט הָאבן זיך . ערד'הָאבן די קַאּפָאס להכעיס אױסגעגָאסן די קַאװע אױף דר

, ַאלע מיט ַא מָאל ַא װָארף געטָאן אױף דער ערד ּכדי אױסצולעקן מיט די צינגער
נען ּפשוט צעטרָאטן די שװַאכערע זע. אײדער די קַאװע אַײנגעזַאּפט אין דער ערד

. געװָארן דורך די װײניקער שװַאכע ביז מע הָאט זײ צוגעשלעּפט צו דער קוּפע טױטע
װי בלױז , הָאבן מיר דָאך גָארנישט בַאקומען במשך די גַאנצע צװעלף טעג, צװײטנס

. דָאס ביסל שװַארץ װַאסער אײן מָאל ַא טָאג און אױך דָאס נישט רעגולער
הָאט זיך , ן דער הונגער הָאט נָאך מער געּפַײניקט די מענטשןװע, צו מָארגנס

: הָאט ּפשוט ָאנגעהױבן צו עסן אײנער דעם ַאנדערן'מ. ָאנגעהױבן ַא קַאניבַאליזם
ַארױסגענומען די , אױֿפגעריסן דעם בױך ֿפון ַא טױטן צי אֿפילו ֿפון נָאך ַא לעבעדיקן

 אײנער הָאט זיך שױן מער נישט געקָאנט ַאזַא. צי די לעבער און זי אױֿפגעגעסן, מילץ
דָאס אײנציקע װָאס איז אין אים נָאך , בַאהערשן ֿפון זַײנע חיִישע אינסטינקטן

דָאס . ָאּפגעשטָארבן, װַײל ַאל דָאס רעשט איז שױן בַײ אים געװען טױט, געבליבן לעבן
אין דער סטָאדָאלע , װָאס איז דָא" ,הָאמָא נָאװּוס"ַא , איז געװען ַא נַײער טיּפ מענטש

, נישט מער קײן געװײנטלעכער מוזלמַאן. געבױרן געװָארן אין משך ֿפון געצײלטע טעג
 ַא --גַאנץ עּפעס ַאנדערש , װי מע הָאט גערוֿפן אין לַאגער ַאן אױסגעהונגערטן סקעלעט

ָאנגעהױבן צו , רעװָאלטירט" קרבן"נישט אײן מָאל הָאט ַאזַא . ֿפרעסער-מענטשן
דעמָאלט !!! לעב דָאך נָאך'כ? װָאס הײסט. ַאז מע זָאל אים נישט צערַײסן, ןשרַײע

און זוכן ַאן , װי קײן מָאל גָארנישט, ֿפרעסער צוריקצִיען-ֿפלעגט זיך דער מענטשן
הָאבנדיק שױן מער דערֿפַארונג הָאט ער דעם נַײעם קרבן צו , איצט. ַאנדער קרבן

, אױב ער הָאט זײ נָאך געהַאט, ױגן די שיךאים ַארָאּפגעצ, ערשט גוט בַאטַאּפט
ַאז יענער הָאט מער נישט , די הױזן און ערשט דעמָאלט, דערנָאך דָאס װעסטל

, צו ערשט ָאנגעהױבן צו בַײסן די הַאנט: הָאט ער זיך גענומען צו זַײן גוף, רעַאגירט



, ַײנצובַײסןֿפַארטריקנטע הַאנט איז נישט לַײכט געװען א, ָאבער ַאזַא אױסגעצערטער
מיט עטלעכע שעה שּפעטער איז ָאבער ... הָאט ער אים צום סוף אױֿפגעריסן דעם בױך

װַײל די מענטשן הָאבן געטרָאגן אין זיך , ַאזַא אײנער בַאלד אױך אױסגעגַאנגען
. ּכלערלײ קרענק

אױֿפן -ָאבער בשום! שטרױ זָאלט איר ֿפרעסן: איטשע הָאט אונדז װידער געװָארנט
לַײז הָאב איך שױן געזען װי ! ָאבער גײ און ֿפרעס שטרױ!!! קײן מענטשנֿפלײש נישט

װען , און נישט אײן מָאל? ָאבער שטרױ, אײנער הָאט ַארַײנגעלעגט אין מױל ַארַײן
הָאב זיך צוגעקוקט װי מען ּפָאסמַאקעװעט זיך מיט ַאזַא ֿפריש לעבערל ָאדער 'כ

כָאטש בלױז ַארַײנצובַײסן , עקלעכן ַאּפעטיטהָאב איך אױך בַאקומען ַא שר, מילצעלע
הָאב ַא כַאּפ געטָאן ַא בליק אױף בעניעקן 'כ. זיך אין ַאזַא מין לעבעדיק שטיק ֿפלײש

װי צװײ קַאניבַאלן , און געזען װי אױך ער בַאלעקט זיך צוקוקנדיק זיך צו דער עֿבודה
אי װָאלט די גַאנצע סטָאדָאלע הלװ. "הָאבן זיך נָאר װָאס גענומען צו ַאזַא ֿפרישן קרבן

הָאט איטשע װי " ,ֿפַארברענט געװָארן מיט אונדז צוזַאמען אײדער דָאס מיטצומַאכן
. צו זיך גערעדט

, װָאס מיר הָאבן דערלעבט,  אױ-- הָאט ער געקלָאגט מיט ַא װײטיק --קינדער , אױ"
לע װָאס זענען בַאלד ֿפון צדיקים זענען דָאך געװען די ַא! צו װָאס מיר זענען דערגַאנגען

דָאס ! נײן. אומגעקומען און דָאס ַאלץ נישט געדַארֿפט מיטמַאכן, 42נָאך אין , ָאנהײב
, נָאך דעם צו װָאס זײ הָאבן אונדז צוגעברענגט, װָאס זײ הָאבן מיט אונדז געמַאכט

ָאט ה, אֿפילו צו זען זײער מּפלה. איז שױן מער נישט קײן מציאה דָאס איבערצולעבן
איך ? װָאס ֿפַאר ַא נקמה קָאן נָאך דָא בּכלל זַײן? נקמה. אױך מער קײן זינען נישט

װעל נישט קענען מער לעבן 'כ. שטעל מיר מער נישט ֿפָאר קײן לעבן נָאך דעם ַאלעם
, מישטײנס געזָאגט, און ֿפון װָאס! זָאל אֿפילו װערן בַאֿפרַײט'כ, װיל נישט לעבן'און כ

װעט , און אױב איר װעט לעבן, איר זענט נָאך יונג... ? זַײן בַאֿפרַײטקָאן מען שױן דָא
... װעט אַײך נישט זַײן װָאס מקנא צו זַײן'ס, בין ָאבער אַײך נישט מקנא'כ! איר לעבן

הָאבן זײ אונדז , אין דער סטָאדָאלע, ערשט דָא! די דַײטשן הָאבן אונדז בַאזיגט
איך װעל ! נישט קײן מענטשנֿפלײש! נײן! נײן, מיךָאבער נישט !!! בַאזיגט און נָאך װי

!!! קײן מענטשנֿפלײש נישט ֿפרעסן
ער איז ַארױס ֿפון דער סטָאדָאלע און . צו מָארגנס איז איטשע ֿפַארשװּונדן געװָארן
ָאבער דער . ער זָאל אים דערשיסן, הָאט זיך געבעטן בַײם װַאכמַאן אין דרױסן

װָאס ! דו שװַײנעהונט. "ײן חשק אים צו טָאן ַאזַא טוֿבהװַאכמַאן הָאט נישט געהַאט ק
און !"  זָאֿפָארט ַאוף דַײן ּפלַאץ-- הָאט ער אױף איטשען געשריגן --? מַאכסט דו היר

איטשע הָאט זיך ָאנגעהױבן . אים ַא דזשיוכע געגעבן מיט דער קָאלבע ֿפון דער ביקס
הָאט אים דער װַאכמַאן װידער ַא . לקעַא זַאּפ, ער זָאל אים כָאטש געבן ֿפַײער, בעטן

 --הָאט איטשע בַאניצט זַײן לעצטע געװער . זעץ געגעבן מיט דער קָאלבע איבערן קָאּפ
געגעבן דעם װַאכמַאן ַא , װָאס ער הָאט נָאך ֿפַארמָאגט, מיטן לעצטן ביסל שּפַײעכץ
 װַאכמענער און מיט בַאלד זענען צוגעלָאֿפן נָאך צװײ. שּפַײ גלַײך אין ּפרצוף ַארַײן

! שיסט מיך! מערדערס! דױטשע שװַײנע. "רציחה זיך געגעבן ַא װָארף אױף איטשען
אױף להכעיס הָאבן זײ אים נישט .  הָאט איטשע ָאנגעהױבן שרַײען--!" שיסט מיך

נָאר אים מערדעריש צעקַײלט און אים צוריק ַארַײנגעװָארֿפן אין , געװָאלט דערשיסן
. איטשע איז געבליבן ליגן אין חלשות בַײם ַארַײנגַאנג. רַײןדער סטָאדָאלע ַא



ָאבער מיר זענען , בעניעק און איך הָאבן ּפרובירט אים צוצושלעּפן אױף אונדזער ּפלַאץ
ער הָאט . דער קַאּפָא הָאט דָאס דערזען און אונדז ַאװעקגעטריבן. געװען צו שװַאך

. צו דער קוּפע טױטע בַאֿפױלן ַאנדערע צװײ צוצושלעּפן איטשען
ָאבער דער קַאּפָא איז . הָאט זיך בעניעק ָאנגערוֿפן!" ער לעבט דָאך נָאך, הער קַאּפָא"

דו , הַאלט די שנַאוצע: "אים ֿפַארֿפָארן מיטן שטעקן איבערן קָאּפ און געשריגן
!" דַאן איז ער טָאט, װען איך זָאגע טָאט! קלײנער דרעקזַאק
װָאס איז , ליגן בַײ איטשען ַא גַאנצע נַאכט און געװישט דָאס בלוט מיר זענען געבליבן

אין דער ֿפרי איז שױן איטשע געלעגן . ֿפון מױל, ֿפון דער נָאז, אים גערונען ֿפון קָאּפ
הָאב ַארױֿפגעלײגט מַײן הַאנט אױף זַײן 'כ. מיט ָאֿפענע אױגן און מער נישט געָאטעמט

יתגדל : "מַײנע ליּפן הָאבן געשעּפשעט. ױגן אױף אײביקּפנים און אים ֿפַארשלָאסן די א
..." ויתקדש שמה רבא


