זעקסטער טײל
"הײ! װאָס האָסטו זיך אַזױ פֿאַרגאַפּיעט?"  --האָב איך דערהערט װאַניאַס לאַכנדיקע
שטים און דערזען פֿאַר מיר שטײן דעם קעלנער.
יאָ ,װאַניאַ איז דאָס! דער זעלבער װאַניאַ מיטן זעלבן װילדן געלעכטער װאָס
דענט|סמאָל ,נאָך מיט צװאַנציק יאָר שפּעטער.
ער האָט מיך האַרציק אַרומגענומען ,װי ער װאָלט צוריקגעפֿונען אַן אַלטן גוטן
ברודער" :איך װאָלט דיך אין לעבן נישט דערקענט! דו ביסט דאָך אין גאַנצן
הײנט שױן
פּליכעװאַטע געװאָרן! דענט|סמאָל ,נאָך אַ קלײן ייִ נגל געװען ,און ַ
פּליכעװאַטע? הער ,קלײנער ,אױ ,אַנטשולדיק מיר ,אָבער װי רופֿט מען דיך?"
"דו קענסט מיך רופֿן קלײנער ,װי אַ מאָל ,אָדער קלײנער פּאָליאַק ,אפֿילו קלײנער
זשידליאַק ,װי דו װילסט ,ס'מאַכט נישט אױס".
װאַניאַ האָט אױף מיר אַ שאַרפֿן קוק געטאָן און געזאָגט" :נו ,הער שױן אױף! ס'איז
זײן װי דו װילסט .אַלזאָ ,הער ,אין אַ צװאַנציק
דאָך געװען דענט|סמאָל  ...אָבער זאָל ַ
מינוט אַרום פֿאַרענדיק איך די אַרבעט און מיר װעלן זיך מער קענען אַדורכשמועסן.
מײן פֿרױ ,אַז איך ברענג מיט זיך מיט אַ גאַסט צום
כ'װעל באַלד אָנקלינגען אַהײם צו ַ
אָװנטברױט ,זי װעט זיך באַשטימט זײער פֿרײען".
אױפֿן װעג אַהײם זענען מיר געגאַנגען צו פֿוס .װאַניאַ האָט געהאַלטן אין אײן
זײנע קינדער-יאָרן.
זײן הײם אין אוקראַיִ נע ,װעגן ַ
דערצײלן װעגן דער מלחמה ,װעגן ַ
מײן פֿרױ און
"נו ,זאָג שױן ,װי דו הײסט? כ'װעל דיך נאָך נישט פֿאָרשטעלן פֿאַר ַ
טאָכטער :אָט איז דער קלײנער!"
"גוט ,װאַניאַ ,רוף מיך יעקבֿ".
"אַזױ  --פֿאַרשטײ איך .דו האָסט אַ נאָמען! טאָ הער ,יעקבֿ :כ'דערמאָן זיך ,װען איך
בין אַװעק פֿון צימער מיט דעם מײדל ,ביסטו האַרט געשלאָפֿן ,פֿאַרשטײט זיך ,נאָך
יאָרן אין לאַגער ביסטו ס'ערשטע מאָל געשלאָפֿן אין אַ בעט ,און װאָס פֿאַר אַ בעט!
עס דאַכט זיך מיר ,װי דאָס װאָלט ערשט נעכטן געװען ,װי כ'האָב דיך צוגעדעקט מיט
דײטשן בעטגעװאַנט און בין אַװעק מיט איר .װי דו זעסט ,האָב איך זי
דעם װאַרעמען ַ
געשפּאָרט ,נישט פֿאַרטיק געמאַכט ,װי די אַנדערע  ...נו ,דו װײסט דאָך יאָ װאָס איך
צײט.
פֿלעג מיט זײ מאַכן  ...אָבער דאָס איז געװען דענט|סמאָל אין דער מלחמהַ -
איבערצײגן  --װען
ַ
פֿאַרשטײ ,לאָמיר רעדן אָפֿן -- ,האָט דער אוקראַיִ נער פּרובירט מיך
די מלחמה איז אױסגעבראָכן בין איך נאָך געװען אַ סמאַרקאַטש ,קױם אַכצן יאָר
פֿרײװיליק אין דער רױטער אַרמײ .אָבער איך האָב
אַרײן ,װי מ'זאָגטַ ,
אַלט .כ'בין ַ
גלײך נישט אַװעקגעשיקט.
געהאַט מער מזל װי שׂכל און מ'האָט מיך אױפֿן פֿראָנט ַ
כ'בין געבליבן אין קיִ עװ אױפֿן פּונקטפּלאַטז פֿון װאַנען מ'האָט אונדז געדאַרפֿט ערשט
צײט
שפּעטער אָפּשיקן אױפֿן פֿראָנט .אָבער אײדער װאָס װען ,אײדער האָסט נאָך ַ
דײטשן געשטאַנען הינטער
געהאַט זיך אױסצולערנען אַ שאָס צו געבן ,זענען שױן די ַ
זײטן .עס האָט געהײסן,
דער שטאָט ,װאָס איז געװען כּמעט אַרומגערינגלט פֿון אַלע ַ
אַז ס'איז זײער שלעכט און ביטער ,אָבער ,דעם אמת געזאָגט ,איז צװישן אונדז,
אוקראַיִ נישע סאָלדאַטן ,נישט געװען אַזױ ביטער אױפֿן האַרצן ,װי מ'האָט געמײנט.
מײנער ,אַ סאָלדאַט ,האָט אַ מאָל אין געהײם מיטגעבראַכט
פּונקט פֿאַרקערט .אַ חבֿר ַ

דײטשן האָבן
אַרײן אַ פֿלוגבלעטל ,װאָס די ַ
מיט זיך אין דער קאַזאַרמע ַ
װײס ,אַז
אַראָפּגעװאָרפֿן איבער דער שטאָט און עס איז געװען געשריבן שװאַרץ אױף ַ
באַפֿרײט פֿון די קאָמוניסטן און
ַ
סטאַלין איז שױן קאַפּוט און אַז אוקראַיִ נע װערט
ייִ דן  ...הכּלל ,װאָס זאָל איך דיר זאָגן ,אַז אַזױ װי ס'איז כּלומרשט געװען שלעכט,
דײטשן װעלן אונדז אין קורצן טאַקע
האָב איך גאָר געפֿילט אַז ס'איז גוט ,אַז די ַ
באַפֿרײען פֿון די קאָמוניסטן און פֿון די  ...נו ,װאָס האָסטו זיך אָפּגעשטעלט? כ'מײן
ַ
אײעריקע! אײן װאָרט און אַלץ קאָכט
זײ נישט אַזױ נאַריש װי אַלע ַ
דאָך נישט דיך! אַָ ,
אײך ,װי אין אַ קעסל  ...איך װעל דיר זאָגן דעם רײנעם אמת :דאָס איז דערפֿאַר
אין ַ
װאָס איר ייִ דן זענט נישט פֿעיִ ק נקמה צו נעמען  ...געלט זענט איר פֿעיִ ק צו נעמען,
'װידערגוטמאַכונג!' אָבער נישט קײן נקמה! אַז מען נעמט נקמה װערט מען רויִ קער!"
װײטער!"  --האָט איצט אין מיר טאַקע אַלץ געקאָכט,
"נו ,װאַניאַ ,פֿאָרױס ,דערצײל ַ
װי אין אַ קעסל...
װײטער דערצײלט  --אין
"נו ,װוּ האָב איך זיך אָפּגעשטעלט?  ...אַ יאָ -- ",האָט װאַניאַ ַ
מיטן דעם גאַנצן געטומל האָב איך מיר געטראַכט :װאַניאַ ,װאָס טױג דיר די גאַנצע
אַרײן?
אַרײנפֿאַלן אין פּלען ַ
בלײבן אין קיִ עװ און ַ
חתונה? צו װאָס טױג דיר דאָ צו ַ
סײ דאָ אין קורצן
סײ װי ַ
דײטשן װעלן ַ
בעסער הײב די פֿיס און צי װאָס שנעלער! די ַ
זײן.
ַ
און אַזױ איז טאַקע געװען .איך האָב זיך אין אַ שײנער פֿינצטערער נאַכט אױפֿגעהױבן
װײט  ...בלױז אַ גאַנצע נאַכט צו פֿוס ביז
און בין אַהײם געגאַנגען .ס'איז נישט געװען ַ
מײן דאָרף .װאָס זאָג איך דאָרף? אין גאַנצן איז דאָס געװען אַ קלײנער ייִ שובֿ ,פֿון
צו ַ
אַ צװאַנציק כאַלופּעס ,אַ צװײ װיאָרסט פֿונעם קאָלכאָז .איך בין אַרױף אױפֿן בױדעם
אײנגעקאָפּעט אינעם הײ און מיט זעקס טעג שפּעטער זענען
פֿון אונדזער כאַלופּע ,זיך ַ
דײטשן געװען אין קיִ עװ .װען כ'בין אַראָפּ פֿונעם באַהעלטעניש ,װאָס מײנסטו
שױן די ַ
מײנע אױגן געזען?  --אַז איך בין נישט דער אײנציקער ,עס זענען נאָך געװען
האָבן ַ
יאָלדן װי איך ,װאָס האָבן זיך צוריקגעצױגן פֿון די רױטע .הכּלל ,װאָס זאָל איך דיר
נײער אָרדענונג .קײן גן-
צײטן מיט אַ ַ
נײע ַ
פֿרײנד ,עס האָבן זיך אָנגעהױבן ַ
מײן ַ
זאָגןַ ,
זײן
װײט נישט געװען ,אָבער מ'האָט גערעדט און געהאָפֿט ,אַז ס'װעט ַ
עדן איז נאָך ַ
דערװײלע זענען געװען אױפֿרופֿן צו
ַ
בעסער ,װי נאָר די מלחמה װעט זיך פֿאַרענדיקן.
פֿרײװיליק מעלדן צו העלפֿן פֿאַרניכטן דעם געמײנזאַמען
דער יוגנט אַז מ'זאָל זיך ַ
שׂונא.
כ'האָב מיך געמאָלדן גענױ װי אַ סך אַנדערע יונגע אוקראַיִ נער האָבן דאָס געטאָן .און
אַרײן אין דער זעלבער קאַזאַרמע אין קיִ עװ ,װוּ כ'בין
שטעל דיך פֿאָר ,איך בין צוריק ַ
דײטשן צו מאַכן אַ ביסל
דערװײלע האָבן מיר געהאָלפֿן די ַ
ַ
שױן פֿריִ ער געװען.
אָרדענונג אױפֿן פּלאַץ .כ'מײן מיט די רױטע און מיט די "...
זײנע װערטער.
װאַניאַ האָט מיט אַ מאָל אָפּגעהאַקט ַ
"יאָ ,װאַניאַ ,איך פֿאַרשטײ װאָס דו מײנסט -- ,באַבי-יאַר " ...
"קוק ,קלײנער! אַ ,אַנטשולדיק ,יעקבֿ .פֿאַרשטײ ,ס'איז דאָך געװען דענט|סמאָל ,אין
צײט .איך בין געװען זײער יונג און די פּראָפּאַגאַנדע זײער גרױס .פֿאַרגעס
דער מלחמהַ -
נישט ,כ'בין קױם אַלט געװען אַכצן יאָר ,אַ סמאַרקאַטש ,װי איך האָב דיר שױן

פֿרײער אוקראַיִ נע
געזאָגט ,געגלײבט אין שײנע װערטער ,אין שײנע אידעאַלן װעגן אַ ַ
 ...אַלע האָבן װעגן דעם גערעדט ,אױך דער פּאָפּ אין דער צערקװע האָט דאָס
באַפֿרײערס ,אַז מיר
ַ
דײטשן זענען אונדזערע
געפּרײדיקט .ער האָט געזאָגט ,אַז די ַ
באַפֿרײטער אוקראַיִ נע ,אַז מיר זענען גרױסע
ַ
זענען די האָפֿענונג ,די צוקונפֿט פֿון אַ
טײװלאָנישע אַפּיקורסים ,אַז
אידעאַליסטן ,העלדן ,פּאַטריִ אָטן ,װאָס קעמפֿן קעגן די ַ
פֿרײװיליקע ,זענען די אײנציקע רעטערס פֿונעם פּראַװאָסלאַװישן גלױבן ,פֿון
מיר ,די ַ
דעם גאַנצן קריסטנטום "...
זײן כּל  --אַזױ דאַרף מען דאָס זען און
"פֿאַרשטײסט?!  --האָט װאַניאַ געהױבן ַ
פֿאַרשטײן! דו קענסט מיך נישט סתּם אַזױ באַשולדיקן .נישט איך ,דער פּױערן-זון פֿון
אַ קאָלכאָזניק האָט װעגן אַזעלכע גרױסע זאַכן דעצידירט .עס זענען געװען װיכטיקע
מענטשן ,פּערזענלעכקײטן ,געלערנטע ,פּראָפֿעסאָרן ,גענעראַלן ,פּאָפּן ,ביסקופּן ,װאָס
האָבן װעגן די זאַכן דעצידירט ,געפּרײדיקט ,פּראָפּאַגאַנדירט".
שװײגנדיק
ַ
װאַניאַ איז פּלוצלינג שטיל געבליבן ,אַ פֿאַרקלערטער .מיר זענען געגאַנגען
אַרײנגעטאָן אין
איבער די רױשנדיקע באַלױכטענע בערלינער גאַסן ,יעדער אײנער ַ
זײנע זכרנות .ס'האָט אױסגעזען װי קײנער פֿון אונדז װיל מער װעגן דעם נישט רעדן.
ַ
מײנס אַ
זײטיקן בליק דערזען דעם קרעפֿטיקן מאַן לעבן מיר ,װי ַ
איך האָב מיט אַ ַ
זײן אַטלעטיש קרעפּקע
אײנגעשרומפּט געװאָרןַ .
שאָטן ,װי ער װאָלט מיט אַ מאָל ַ
בײ אַן
אײנגעהױקערט ,װי ַ
זײנע ברײטע פּלײצעס ַ
אײנגעבױגן פֿאָרױסַ ,
פֿיגור איז געװען ַ
אײנגעפֿאַלן .אַ מאָדנעם מיטלײד האָב איך דערפֿילט צו
זײנע קינבאַקן ַ
אַלטן מאַן ,און ַ
דעם גאַנצן סילועט ,אַ מיטלײד ,װי צו אַן אַלטן אומבאַהאָלפֿענעם מאַן ,װעמען מען
בײם
דאַרף אױסשטרעקן אַ האַנט אַדורכצופֿירן דעם װעג .ס'האָט מיך עפּעס געצוקט ַ
נײגעריקײט ,און כ'האָב איבערגעהאַקט
האַרצן ,גערײצט פֿון אַן אױסערגעװײנלעכער ַ
פּײנלעכע שטילקײט:
די ַ
װײטער!" איך האָב פּרובירט אים צוגעבן מוט .כ'האָב
"נו ,װאַניאַ ,פֿאָרױס ,דערצײל ַ
מײנע אַקסעלן .מיר זענען שטײן
זײן שװערע װאַרעמע האַנט אױף ַ
פּלוצלינג דערפֿילט ַ
געבליבן און זיך אָנגעקוקט װי אַ פֿאַרליבט פּאָרל ,װאָס האָט זיך נאָר װאָס געטראָפֿן.
ער האָט מיך אַרומגענומען ,צוגעדריקט צו זיך און אױסגערופֿן:
"זאָל די גאַנצע װעלט פֿאַרברענט װערן ,פֿאַרסאַרפֿענען! מיר זענען ברידער! כ'זע,
יעקבֿ  ,אַז דו האָסט ליב מיך אױסצוהערן און דאָס איז גוט! אָבער קודם װיש דיר אָפּ
דעם שװײס פֿון שטערן ,ביסט דאָך אין גאַנצן נאַס ,קענסט דיך נאָך פֿאַרקילן  --און
פֿרײװיליקע,
צײט האָט מען אונדזַ ,
װײטער דערצײלט  --נאָך אַ ַ
ער האָט ַ
אַװעקגעשיקט קײן פּױלן .אין פּױלן איז דעמאָלט געװען זײער גוט ,צו פֿרעסן און צו
טרינקען ביז איבערן קאָפּ ,אױך נקבֿות האָבן נישט געפֿעלט .מיר פֿלעגן אַהײם שיקן
פּעקלעך פֿון אַל דאָס גוט|ס צו אונדזערע משפּחות קײן אוקראַיִ נע און ,פֿאַרשטײט זיך,
זײן
געהאָפֿט ,אַז די מלחמה װעט זיך אין קורצן פֿאַרענדיקן ,װי נאָר סטאַלין װעט ַ
אָפּזײן אין פּױלן האָבן מיר באַקומען אורלױב
ַ
פֿאַרטיק ,קאַפּוט .נאָך עלף חדושים
אױף צװײ װאָכן .מיר האָבען גענומען דעם צוג פֿון קראָקע קײן לװאָװ און פֿון דאָרט
קײן קיִ עװ.
"פֿון קראָקע?  --האָב איך אים איבערגעהאַקט  --דו ביסט געװען אין קראָקע?"

מײן אײגענע האַנט .װאָס ,דו ביסט אַ
"און נאָך װי! איך קען קראָקע װי ַ
קראָקעװער?"
װײט פֿון קראָקע ,אָבער װען איך האָב זיך
"נײן ,איך בין פֿון אַ שטעטל נישט ַ
צײט געלעבט אין
געראַטעװעט פֿון דער אַקציע ,זומער  ,42האָב איך אַ קורצע ַ
קראָקעװער געטאָ".
זײן באַקאַנטן הילכיקן ,װילדן
"אױב אַזױ -- ,איז װאַניאַ אױסגעבראָכן מיט ַ
באַפֿרײט ,נאָר אױך גוט באַװאַכט!
ַ
געלעכטער  --אױב אַזױ האָב איך דיך נישט בלױז
איך בין דאָך דאָרטן געװען אַ 'װערקשוץ' ,אַ שװאַרצער ,װי מ'האָט אונדז גערופֿן ,און
באַװאַכט די ייִ דן פֿון געטאָ ,װאָס זענען אַרױסגעגאַנגען צו דער אַרבעט אױף די
באַושטעלן".
"צי דו האָסט מיך אַזױ גוט באַװאַכט ,בין איך נישט אַזױ זיכער ,הער װאַכמאַן" --
צײט
האָב איך זיך אָנגעהױבן צו רײצען מיטן אוקראַיִ נער -- ,איך פֿלעג מיך דאָך פֿון ַ
מײן קוזין מאָניעק
זײט מיט ַ
צײט אַרױסשמוגלען פֿון געטאָ אױף דער אַרישער ַ
צו ַ
בײ נאַכט ,װען ס'איז געװאָרן פֿינצטער ,צוריק זיך
עפּעס צו אָרגאַניזירן און ַ
אַרײן מיט אײנער פֿון די גרופּעס אַרבעטערס װאָס דו
אַרײנגעשמוגלט אין געטאָ ַ
ַ
האָסט אַזױ גוט באַװאַכט" ...
אַזױ?  --האָט זיך װאַניאַ געװוּנדערט האַלב אין שפּאַס ,האַלב ערנסט ,װי ער װאָלט
אַרײנגעשמוגלט אין געטאָ
זיך טאַקע געפֿילט אָפּגענאַרט  --און װאָס האָט איר אַזױנס ַ
אַרײן?"
ַ
"װאָס הײסט ,װאָס? װאָס ס'האָט זיך געלאָזט! למשל ,פֿולע קעשענעס מיט
קאַרטאָפֿל ,ציבעלעס ,אַ ברײטל און אַז מע האָט געהאַט מזל ,אױך אַ שלענגל
קראַקאָװסקע קעלבאַסע".
"װאָס? קראַקאָװסקע קעלבאַסע האָסטו געזאָגט? האָסטו טאַקע געהאַט מזל ,װאָס
גלײך צוגענומען די
בײ דיר ַ
בײ דער האַנט ,איך װאָלט ַ
כ'האָב דיך נישט געפּאַקט ַ
קעלבאַסע! ס'איז דאָך נישטאָ עפּעס בעסערס װי אַ פֿערטעלע װאָדקע מיט אַן
איבערבײס פֿון קראַקאָװסקע קעלבאַסע!"
ַ
בײ מיר צוגענומען,
"איך בין זיכער ,װאַניאַ ,אַז נישט בלױז די קעלבאַסע װאָלט|סטו ַ
נאָר אױך דאָס לעבן .דו װײסט גאַנץ גוט ,װיפֿל אַזעלכע װי איך האָבן דענטסמאָל
באַצאָלט מיטן לעבן פֿאַר אַזאַ מין שמוגל "...
"נו ,הער שױן אױף ,צו אַל די רוחות! פֿאַרשטײסט נאָך אַלץ נישט ,אַז ס'איז געװען
צײטן ,גאַנץ אַנדערע אומשטאַנדן".
דענט|סמאָל גאַנץ אַנדערע ַ
"יאָ ,װאַניאַ ,כ'װאָלט זײער געװאָלט פֿאַרשטײן ,אָבער כ'פֿאַרשטײ לײדער נישט".
װײל דו װילסט נישט פֿאַרשטײן! אָדער ביסט צו שװאַך צו
"דו פֿאַרשטײסט נישטַ ,
פֿאַרשטײן! יאָ ,װוּ האָב איך מיך אָפּגעשטעלט?"
אַרײן אין מיטן און לאָזט מיך נישט רעדן -- ",האָט
דו שפּרינגסט מיר יעדער מינוט ַ
זיך װאַניאַ אױפֿגערעגט.
װײטער".
"אַנטשולדיק ,װאַניאַ ,פֿאָר ַ

"אַ ,יאָ ,כ'װײס שױן װוּ כ'בין .אַלזאָ ,מיר האָבן גענומען די באַן פֿון קראָקע קײן
לװאָװ און פֿון דאָרטן קײן קיִ עװ .מיר האָבן פֿאַרנומען כּמעט אַ האַלבע באַן מיט
װאַגאָנען און ס'איז געװען פֿרײלעך .מיר האָבן געטרונקען ,געזונגען דעם גאַנצן װעג
אַהײם און די האַרמאָשקע האָט נישט אױפֿגעהערט צו שפּילן .יעדער אײנער האָט
זײן פֿאַמיליע .איך האָב מיט זיך געפֿירט צװײ
מיט זיך געפֿירט פּעקלעך ,מתּנות פֿאַר ַ
גרױסע אױפֿגעשװאָלענע װאַליזעס מיט אַ גרױסן אָנגעשטאָפּטן רוקזאַק פֿון אַלעם
מײן שװעסטערל גאַלינאַ און אַן אָנצוג מיט אַ
מײן מאַמען ,פֿאַר ַ
גוטן .קלײדער פֿאַר ַ
פּאָר קערזאָװע שטיװל פֿאַרן טאַטן .הכּלל ,װאָס זאָל איך דיר זאָגן ,עס איז געװען
פֿרײלעך אױפֿן האַרצן טראָץ דער מלחמה ,און װי איך האָב דיר שױן געזאָגט ,בין איך
געװען זײער יונג ,מיט אַ סך האָפֿענונג און געװען זיכער ,אַז די מלחמה גײט צו אַן
מײן חורבן!
מײן בראָךַ ,
ענדע .װי גרױס איז אָבער געװען ַ
אַרײן ,האָב איך דאָרטן גאָרנישט מער
מײן דאָרף ַ
װען כ'בין אַהײם געקומען אין ַ
געטראָפֿן װי גרוזעס מיט פֿאַרברענטע שטײנער .אין אָנהײב האָב איך געמײנט ,אַז
טײװל האָט מיך פֿאַרפֿירט.
כ'האָב זיך פּשוט פֿאַרבלאָנדזשעט ,אַז דער ַ
לײדער האָב איך נישט געהאַט פֿאַרבלאָנדזשעט און קײנער האָט מיך נישט געהאַט
דײטשן ,פּראָסט און פּשוט ,אױסגעקױלעט אַלע מענטשן און
פֿאַרפֿירט .דאָס האָבן די ַ
הײזער מיט די מענטשן צוזאַמען ,פֿרױען און
פֿאַרברענט דאָס גאַנצע דאָרף ,די ַ
קינדער ,גענױ געמאַכט מיט זײ װי מיט די ייִ דן .פֿון אונדזער הױז איז נישט געבליבן
קײן זכר .קײן אײנער איז נישט אַרױס קײן לעבעדיקער ,קײן אײנער נישט! און פֿאַר
װײל עטלעכע פּאַרטיזאַנערס האָבן זיך געהאַט אױסבאַהאַלטן אין אײנער פֿון
װאָס? ַ
די כאַלופּעס.
געטרײ
ַ
פֿרײװיליק,
דײטשןַ ,
שטעל דיר פֿאָר ,איך ,איװאַן סטעפּאַנאָװיטש ,דין זײ ,די ַ
מײן גאַנצע משפּחה און
טײערסטעַ ,
מײנע ַ
װי אַ הונט ,און זײ נעמען און קױלען אױס ַ
אַלײן ,יעקבֿ!
מײן הױז .װאָס זענען מיר דען ,ייִ דן? קאָמוניסטן? נו זאָג ַ
פֿאַרברענען ַ
מײן קלײן
מײן טאַטעַ ,
מײן מאַמעַ ,
ביסט דאָך נישט קײן נאַר! זאָג! װאָס איז ַ
שװעסטערל גאַלינאַ געװען שולדיק ,אַז עטלעכע פּאַרטיזאַנערס האָבן זיך
אױסבאַהאַלטן אין אײנער פֿון די כאַלופּעס? איך בין פּשוט אַראָפּ פֿון זינען ,משוגע
געװאָרן.
דרײ נעכט בין איך געלעגן אױף די חורבֿות פֿון אונדזער פֿאַרברענט
דרײ טעג מיט ַ
" ַ
הױז ,געקלאָגט ,געװײנט ,געװאָלט זיך אומברענגען פֿון צער ,פֿון װײטיק ,פֿון חרפּה".
"אַ טױט די גערמאַנצעס!  --האָב איך דעם פֿערטן טאָג אין דער פֿרי ,פֿאַרסמאַליעט,
אַרײן אין װאַלד און געזוכט די
אױסגעהונגערט ,אױסגעקלאָגט ,באַשלאָסן .כ'בין ַ
אַרײן אין קאָלכאָז ,פֿאַרטיק געמאַכט דעם
פּאַרטיזאַנערס .צו ערשט בין איך נאָך ַ
בײ אים .פֿאַרגעס נישט ,אַז די פּאַרטיזאַנערס
װעכטער און צוגענומען דאָס געװער ַ
אַרײנגענומען מענטשן מיט געװער אין האַנט.
האָבן דענט|סמאָל צום ליבסטן ַ
"נאָך עטלעכע טעג װאַלגערן זיך אין װאַלד האָב איך אױף זײ אָנגעטראָפֿן .איך האָב
זײ אַלץ דערצײלט ,דעם גאַנצן אמת .צװײטנס  --זײ האָבן דאָך אַלץ אַלײן געזען ,איך
האָב דאָך נאָך אױף זיך געטראָגן דעם שװאַרצן מונדיר מיטן טױטנקאָפּ .כ'האָב זײ,
מײן לעבן איז מיר
דײטשן און אַז ַ
פּשוט ,געזאָגט ,אַז איך װיל נקמה נעמען אין די ַ

נישט װיכטיק .פֿון אָנהײב זענען זײ מיר חושד געװען ,אַז איך בין אַ שפּיִ אָן און
געװאָלט מיך אַװעקלײגן .אָבער באַלד זענען זײ אַלץ געװױר געװאָרן און ס'האָט אַלץ
געשטימט .דאָך זענען צװישן זײ געװען אַזעלכע ,װאָס האָבן געהאַלטן ,אַז מ'דאַרף
מײן מזל איז אָבער געװען ,װאָס אײנער פֿון די אָנפֿירערס פֿון די
גלײך דערשיסןַ .
מיך ַ
מײאָר מיטן נאָמען מײער מײעראָװיטש,
פּאַרטיזאַנערס ,אַ פּאָליטישער קאָמיסאַר ,אַ ַ
דערװײלע נישט שטעלן פֿאַר
ַ
אַ ייִ ד פֿון פּאָלטאַװע ,איז געװען דערפֿאַר ,אַז מ'זאָל מיך
אַ געריכט .עס זענען איצט נײטיק מענטשן ,האָט ער געטענהט ,און די אַלע חטאָיִ ם
װעלן אָפּגערעכנט װערן נאָכן נצחון .אין יעדן פֿאַל ,האָט ער געגעבן צו פֿאַרשטײן ,װעט
מײן
בײ דער ערשטער געלײגנהײט אַװעקשיקן אַ דין-וחשבון קײן מאָסקװע װעגן ַ
ער ַ
ענין און הערן װאָס מ'װעט באַפֿעלן".
פֿרײװיליק
דערװײלע האָט מען מיך געשיקט ,װאָס הײסט 'געשיקט'? איך בין דאָך ַ
ַ
"
אומעטום אַלײן געלאָפֿן אױף די געפֿערלעכסטע פּלעצער און אױסגעפֿירט די גרעסטע
זאַדאַניעס .אַ סך פּאַרטיזאַנערס האָבן געגלײבט ,אַז איך װעל פֿון אַזעלכע געפֿאַרן
מײן לעבן .דער
גלײכגילטיק צו ַ
נישט אַרױס קײן לעבעדיקער .איך בין אָבער געװען ַ
דײטשן".
בײ מיר געװען נקמה ,נקמה צו נעמען אין די ַ
עיקר איז ַ
"נישט אײן מאָל האָבן אײגענע חבֿרים פּאַרטיזאַנערס פּרובירט אױף אײגענער האַנט
פֿון הינטן מיך אַװעקצולײגן .אָבער אױך דאָ בין איך אַרױס אַ גאַנצער ,דער זיגער ...
מײן פֿאַרגאַנגענהײט .אַ
צײט האָט מען פּאַמעלעך אָנגעהױבן צו פֿאַרגעסן אין ַ
מיט דער ַ
דײטשן
נײע זענען צוגעקומען און דער סוף פֿון די ַ
סך פּאַרטיזאַנערס זענען געפֿאַלןַ ,
האָט זיך אָנגעהױבן".
"װען די סאָװעטישע אַרמײ האָט צוריק פֿאַרנומען קיִ עװ און אוקראַיִ נע ,האָט מען
אונדז ,פּאַרטיזאַנערס ,אָנגעשלאָסן אין דער רעגולערער אַרמײ ,װעלכע האָט
מײן נקמה-לוסט לגבי די
דײטשלאַנדַ .
אָנגעהױבן שטורעמען פּױלן און שפּעטער ַ
דײטשער ערד .אין
דײטשן איז נאָך מער געשטיגן ,װי נאָר מיר זענען אַרױף אױף דער ַ
ַ
אָנהײב איז אַלץ גוט געגאַנגען .איך האָב מיט זײ געמאַכט גענױ דאָס ,װאָס זײ האָבן
צײט האָב איך אָנגעהױבן פֿילן ,אַז מ'קוקט
מיט אונדז געמאַכט  ...אָבער מיט דער ַ
אױף מיר קרום .דאָ און דאָרטן ,האָט מען מיך געװאָרנט ,געגעבן צו פֿאַרשטײן ,אַז
דײטשן און אַז פֿרױען מיט
טרײב איבער .מ'קאָן נישט אױסהאַרגענען אַלע ַ
איך ַ
קינדער זענען נישט שולדיק .אין די לעצטע װאָכן פֿאַרן סוף האָט מען מיך שױן
שטאַרק געװאָרנט ,און נישט בלױז מיך  ...ס'האָט שױן באַלד אױסגעזען ,אַז נישט
דײטשן זענען שולדיק .איך האָב זיך נישט װיסנדיק געמאַכט ,װאָס מען רעדט צו
אַלע ַ
מײניקע  ...איך האָב טאַקע געמײנט ,אַז כ'װעל קענען
מיר און געטאָן ס' ַ
דײטשן און װען איך קאָן ,גלײב מיר ,װאָלט איך דאָס דענט|סמאָל
אױסהאַרגענען אַלע ַ
געטאָן".
"דעם לעצטן טאָג פֿונעם קריג ,געדענקסטו דאָך ,װי כ'האָב דיך אַרױסגענומען פֿון
באַפֿרײטע העפֿטלינגען און באַשטימט ,אַז דו זאָלסט װערן אונדזער
ַ
דער גרופּע
װײל דו ביסט געװען דער
דאָלמעטשער .איך האָב דיך ספּעציעל אױסגעקליבןַ ,
קלענסטער און דער ייִ נגסטער צװישן אַלע .דו האָסט אַזױ שרעקלעך אױסגעזען ,ממש
אַ מת ,אַז איך האָב אַזש אױף דיר רחמנות באַקומען און כ'האָב געװאָלט אַז דו ,גראָד

דו ,דאָס קלײנע ייִ נגל ,װאָס האָט אַזױ פֿיל געליטן און מיטגעמאַכט ,זאָל אױך כאָטש
דײטשן ,כאָטש אַ קאַפּעטשקעלע פֿילן דעם טעם פֿון
אַ ביסל נקמה נעמען אין די ַ
נקמה .און פֿאַר װאָס נישט? ס'איז דיר נישט געקומען? דו האָסט מיך אָבער אין גאַנצן
אַנטױשט! און װען מיר האָבן אַרױסגעװאָרפֿן דעם גערמאַניעץ דורכן פֿענצטער,
האָסטו אַװעקגעדרײט דעם קאָפּ ,נישט געקאָנט ,צי נישט געװאָלט זיך צוקוקן .כ'רעד
שױן נישט פֿון אַנדערע זאַכן ,װי אַזױ דו האָסט זיך אױפֿגעפֿירט ,טאַקע װי אַן
אמתדיקער טכױר .כלעבן ,ס'האָט שױן באַלד אױסגעזען ,װי דו װאָלט|סט גאָר זײ
דײן פּחדונות! און
דײן זשידאָװסקע שװאַכקײטַ ,
געװאָלט העלפֿן .יאָ ,דאָס איס געװען ַ
זײט,
דײן ַ
אפֿשר ,װער װײסט? אפֿשר איז דאָס געװען בלױז אַ שפּיל ,אַן אָנשטעל פֿון ַ
אײך אַלע?"
פֿון ַ
אײערע
אײךַ ,
הײנט װײסט שױן די װעלט דעם אמת .אַלע באַװוּנדערן דאָך ַ
" ַ
אײך גאָר מקנא און מען פֿאַרגינט
אײער מדינה .גלײב מיר ,מען איז שױן ַ
סאָלדאַטןַ ,
װײל עפּעס קלאַפּט דאָ נישט .מ'קאָן זיך גאָרנישט צוגעװײנען ,אַז ייִ דן
אײך נישטַ ,
ַ
אַרײנקלאַפּן דעם שׂונא אין
זײן גוטע סאָלדאַטן ,גוטע קעמפֿערס ,װאָס קאָנען ַ
קאָנען ַ
זײן אַ פּחדון ,אַראָפּבײגן דעם קאָפּ,
אַרײן .אַ ייִ ד ,לױטן חשבון ,דאַרף ַ
טאַטנס טאַטן ַ
בײ אונדז אין
װען מ'שלאָגט אים .אַזױ װיל די װעלט! אַזױ האָט מען שטענדיק ַ
אוקראַיִ נע געזאָגט .געװען אפֿילו אַ לידל אַזאַ' :מױשע קאַראַבין'"  --און װאַניאַ האָט
מײן גרױסער איבערראַשונג,
גלײך ,צו ַ
אָנגעהױבן זינגען דאָס לידל און איך האָב אים ַ
אונטערגעהאַלטן אין פּױליש ,װי איך האָב עס געקענט נאָך פֿון דער הײם:
מאָjסזע מאַ קאַראַביִ נ צעבוּלאַ נאַביִ טי .קאַזאַליִ מוּ סטרזעלאַצ דאָ סוע jקאָביִ טי ...
אַ ,jאַ ,jאַ ,jבאַיִ  ,באַיִ  ,באַיִ ...
משה האָט אַ קאַראַבין אָנגעלאָדן מיט אַ ציבעלע .מ'האָט אים געהײסן שיסן און
בײ
בײַ ,
בײַ ,
אײַ ,
אײַ ,
אײַ ,
װײבַ ...
זײן ַ
געשאָסן האָט ער צו ַ
פֿאַרבײגעגאַנגען און האָבן אױף אונדז געקוקט װי אױף צװײ משוגעיִ ם,
ַ
מענטשן זענען
אָדער צװײ שיכּורים .מיר האָבן אָבער געהאַלטן אין אײן זינגען דאָס לידל און כ'האָב
דערפֿילט אַ גװאַלדיקע נקמה ,ממש אַ נצחון איבער דעם קאָמישן אַנטיסעמיטישן
װײלע פֿאַרטראַכט און
לידל און נישט בלױז איבער דעם לידל  ...װאַניאַ האָט זיך אַ ַ
אײער בלינדער משה מיט
באַלד האָב איך אים װידער געהערט ,מיט אַ געלעכטערַ " :
דעם ליאַפּע אױפֿן אױג ,אינעם זשידאָװסקע לאַנד ,שיסט נישט בלױז מיט אַ ציבעלע
 ...האַ ,האַ ,האַ! "...
לײטיש
"יאָ  ...אין דער סאָװיעטישער אַרמײ האָב איך געזען ייִ דן װאָס האָבן גאַנץ ַ
בײ די פּאַרטיזאַנערס פֿלעגן זײ זיך שטופּן די ערשטע .מ'האָט זײ
געקעמפֿט ,אױך ַ
דערפֿאַר טאַקע באַשולדיקט ,אַז די זשידעס שטופּן זיך אומעטום די ערשטע .צוריק
גערעדט ,װער װײסט? אפֿשר ביסטו אױך דענט|סמאָל געװען דער שטאַרקער און איך
גאָר דער שװאַכער?"
יאָ ,דענט|סמאָל ...
בײ די עקזעקוציעס
װאַניאַ האָט זיך װידער פֿאַרטראַכט און באַלד ממשיך געװעןַ :
האָבן די אַראָפּגעלאָזטע קעפּ פֿון די ייִ דן זיך מיר אױסגעזען װי אַ זשידאָװסקע
אײן ,אַז דאָס איז נישט געװען אַזאַ
הײנט זע איך ערשט ַ
שװאַכקײט ,אַ פּחדונותַ .

דײטשן פֿלעגן זיך דאָך בעטן ,זיך חנפֿענען פֿאַר זײער לעבן .זײערע
שװאַכקײט .די ַ
װײבער און טעכטער האָבן צעשפּרײט די פֿיס ,אַבי נאָר זײ דאָס לעבן צו שענקען.
ַ
בײ די אָפֿענע גריבער און
אָבער נישט די ייִ דן .זײ האָבן זיך געקלאַפּט אין די הערצער ַ
בײ זײער זשידאָװסקע גאָט ,װי זײ װאָלטן נאָך אים עפּעס שולדיק
געבעטן מחילה ַ
בײ זײ בעטן מחילה"...
געבליבן ,אַנשטאָט װאָס זײער גאָט װאָלט געדאַרפֿט ַ
באַפֿרײונג האָב איך זײ װידער געזען ,די האַלב-
ַ
"צו מאָרגנס באַלד נאָך דער
לעבעדיקע סקעלעטן ,זיך שאָקלען ,בעטן און דאַנקען גאָט .פֿאַר װאָס? װאָס פֿאַר אַ
גדולה איז אױף זײ געװען? װאָס פֿאַר אַ טובֿה האָט ער זײ געטאָן? זײ זענען געבליבן
לעבן? מע האָט דאָך אַלע זײערע פֿאַמיליעס ,אַלע זײערע נאָענטע אומגעבראַכט .טאָ
װאָס איז דאָ נאָך צו דאַנקען גאָט? עה ,עה ,עה!  --האָט ער אַ מאַך געטאָן מיט דער
אײך פֿאַרשטײן?"
האַנט  --װער קען דען ַ
װידער איז װאַניאַ פֿאַרשװיגן געװאָרן אױף אַ רגע:
"יאָ,יאָ ,דענט|סמאָל  ...כ'געדענק גענױ װי דאָס װאָלט נעכטן געװען ,װי דו ביסט
אײנגעשלאָפֿן אױפֿן מײדל און װי איך האָב זי שפּעטער קױם אַװעקגעריסן פֿון דיר.
ַ
איך װײס אַלײן נישט פֿאַר װאָס ,אָבער איך האָב מיט אַ מאָל רחמנות געקראָגן אױף
איר און זי נישט דערהאַרגעט .דאָס ערשטע מאָל ,װאָס איך האָב רחמנות געקראָגן
זײן  ...אַז כ'האָב שױן
דײטש .און ס'איז גוט ,װאָס ס'איז אַזױ געשען .ס'קאָן ַ
אױף אַ ַ
מײן בלוט האָט זיך שױן געהאַט אַ ביסל
גענוג געהאַט דאָס אַלץ ,גענוג נקמה גענומעןַ .
באַרויִ קט ,נישט מער געקאָכט אַזױ שטאַרק .פֿאַרשטײ -- ,האָט װאַניאַ מיט אַ מאָל
אַראָפּגעלאָזט דעם טאָן און זיך אַרומגעקוקט  --פֿאַרשטײ ,אַז הונדערטער און אפֿשר
דײטשן האָב איך פֿאַרטיק געמאַכט אױף פֿאַרשידענע אופֿאַנים ,מיט
טױזנטער ַ
פֿאַרשידענע מיתות-משונות ,װוּ ס'האָט זיך נאָר געלאָזט ...דאָס מײדל אָבער האָב
אַרײן און
איך געשױנט .זי געלאָזט לעבן .איך האָב זי אַװעקגעפֿירט אין אַ צװײט הױז ַ
בײ צװײ אַלטע פֿרױען .יעדן טאָג פֿלעג איך זי באַזוכן,
זי דאָרטן איבערגעלאָזט ַ
ברענגען איר עסן ,צו טרינקען ,אָבער כ'האָב זי נישט אָנגערירט ,כ'מײן נישט געשלאָפֿן
פֿאַרבײ ,שלום איז געקומען אױף דער װעלט ,אָבער נישט פֿאַר
ַ
מיט איר .טעג זענען
מיר".
"אין אַ שײנעם העלן טאָג זענען געקומען צװײ ענקאַװעדעניקעס און האָבן מיך
אַרעסטירט .טעג און נעכט בין איך אָפּגעזעסן אין אַ תּפֿיסה נישט װיסנדיק פֿאַר װאָס.
כ'האָב אָבער אָנגעהױבן צו פֿילן ,אַז עפּעס קלאַפּט דאָ נישט ,אַז ס'איז נישט גוט מיט
מיר .זעט אױס ,האָב איך מיר געטראַכט ,אַז איצט ,נאָך דער מלחמה ,האָבן זײ זיך
מײן פֿאַרגאַנגענהײט  ...און אַזױ איז טאַקע געװען .נאָך פֿיר
דערמאָנט אין מיר ,אין ַ
װאָכן זיצן האָט מען מיך גענומען אױפֿן צימבל ,צום פֿאַרהער .און שטעל דיר פֿאַר ,אַז
מײן אױספֿאָרשער איז נישט געװען קײן אַנדערער װי דער זעלבער מײער
ַ
בײ דער פּאַרטיזאַנקע .איצט
מײעראָװיטש ,װאָס האָט מיך שױן אַ מאָל געשױנט נאָך ַ
האָט ער שױן געהאַט אַװאַנסירט אױף פּאָלקאָװניק מײער מײעראָװיטש פֿון דער נ-ק-
װ-ד .ער האָט זיך זײער גוט באַנומען צו מיר און האָט אױסגעהערט מיט אַ סך געדולד
מײן גאַנצע געשיכטע".
ַ

"איך האָב אים אַלץ דערצײלט .ער האָט אַלץ פֿאַרשריבן -- ,און איך האָב
אונטערגעשריבן .צום סוף האָט ער אַרױסגענומען אַן אַמעריקאַנסקע סיגאַרעטל און
אַרײנגעקוקט אין די פּאַפּירן ,צוגעשאָקלט
מיך מכבֿד געװען .ער האָט נאָך אַ מאָל ַ
מיטן קאָפּ ,אונטערברומענדיק אונטער דעם נאָז' :אַ שװערע מעשׂה ,אַ
קאָמפּליצירטער פּלאָנטער .געדינט דעם אָקופּאַנט ,געטראָגן זײער אוניפֿאָרעם'  ...און
זײנע צװײ ברױנע אױגן,
ער האָט נישט פֿאַרענדיקט  ...פּאַמעלעך האָט ער אױפֿגעהױבן ַ
אַרײנגעקוקט און מיט אַ שטילן און רויִ קן טאָן
לאַנג און דורכדרינגלעך אין מיר ַ
בײם סוף  ,42װען דו האָסט זיך געמאָלדן צו
געזאָגט' :איװאַן סטעפּאַנאָװיטש ,נאָך ַ
אונדז אין דער פּאַרטיזאַנקע ,האָט דיר שױן דענט|סמאָל געקומט אַ קױל אין קאָפּ.
איך האָב דיך דענטסמאָל געשױנט .נישט צוליב מיטלײד .נײן! עס איז געװען גאַנץ
פּשוט .דעמאָלט האָבן מיר נײטיק געהאַט מענטשן צו קעמפֿן פֿאַרן פֿאָטערלאַנד.
פֿאַרטרײבן
ַ
טײװל אַלײן װאָלטן מיר זיך דענטסמאָל פֿאַרבונדן ,אַבי צו
אפֿילו מיטן ַ
הײנט אָבער ,נאָכן נצחון איבער דעם נאַצישן
דעם אָקופּאַנט פֿון אונדזער ערדַ .
אַגרעסאָר ,װערט אַלץ אָפּגערעכנט .נישט בלױז מיטן אָקופּאַנט ,נאָר נאָך מער ,און
אפֿילו שטרענגער ,מיט אונדזערע מענטשן ,װאָס האָבן מיט אים מיטגעטאַנצט...
איװאַן סטעפּאַנאָװיטש ,האָסט אַ סך מזל .נאָך דעם אַלעם ביסטו געװען אַ גוטער
פֿרײװיליק דער ערשטער ,אױסגעפֿירט
אַרמײער ,גוט געקעמפֿט ,תּמיד געלאָפֿן ַ
אײנגעשפּאָרט אַ סך מענטשלעכע לעבנס .אָבער
געפֿערלעכע מיסיעס און אַ דאַנק דעם ַ
הײנט װעגן דעם .מיטן ערשטן עשעלאָן װעסטו אָפּגעשיקט װערן
נישט איך דעצידיר ַ
אַרײן ,און דאָרטן אין דער הײם װעסטו שטײן פֿאַר אַ געריכט .מיט אַ
אין לאַנד ַ
צענערל )געמײנט צען יאָר( ,מײן איך ,װעסטו דאָס אַלץ אָפּקומען .דו ביסט זײער יונג
און באַשטימט װעסטו דאָס אַדורכהאַלטן'".
מײן קעמערל האָב איך מיר געטראַכט :אַ
אַרײנגעפֿירט אין ַ
"װען מ'האָט מיך צוריק ַ
שײסע ,זיצן װעל איך ,און נישט סתּם
צענערל ,צי אַ צװאַנטיקערל ,ס'איז די זעלבע ַ
טײגעס.
װײט פֿאַרװאָרפֿן אין די סיבירסקע ַ
זיצן ,נאָר טאַקע געבן דאָס פֿעלעכל ערגעץ ַ
בײ זיך געטראַכט ,שױן בעסער דער טױט! און געמאַכט
אױב אַזױ ,װאַניאַ ,האָב איך ַ
דעם לעצטן פּרוּװ  ...און זע װאָס פֿאַר אַ בר-מזל איך בין געװען .אױך דאָס מאָל איז
מײנע שומרים ,האָבן דערפֿאַר באַצאָלט מיטן לעבן,
מיר געלונגען .צװײ סאָלדאַטןַ ,
גלײך
פֿרײער ,אָן אַ ראַט|סל .כ'האָב זיך ַ
איך בין אָבער אַרױס אַ גאַנצער ,אַ ַ
אַרײן
זײט ,צו די אַמעריקאַנער .כ'בין ַ
אָפּגעטראָגן און בין אַריבער אױף דער צװײטער ַ
אין אַ פּליטים-לאַגער און פֿאַרשװוּנדן אונטער אַ פֿרעמדן נאָמען.
גלײך צו מיר
צײט שפּעטער האָב איך מיך פֿאַרבונדן מיטן מײדל .זי איז ַ
"מיט אַ ַ
הײנט צו
אַריבערגעקומען ,נו װעסט ניט גלײבן  ...זי איז געװען פֿאַרליבט אין מיר און ַ
מײן געליבטע פֿרױ .אונדזער טעכטערל איז שױן באַלד פֿופֿצן יאָר אַלט און
טאָג איז זי ַ
מײן געװעזן שװעסטערל
הײסט גאַלינאַ .זי איז װי צװײ טראָפּנס װאַסער ענלעך צו ַ
גאַלינאַ ,װאָס די נאַציס האָבן אומגעבראַכט".
װאַניאַס לעצטע װערטער האָבן מיר אונטערגעהאַקט די פֿיס .כ'בין שטײן געבליבן
אױפֿן אָרט און כ'האָב מער נישט געקענט קײן אײן טריט פֿאָרױסשטעלן.

זײט גאַס איז שױן אונדזער
"װאָס האָסטו זיך װידער אָפּגעשטעלט? אָט אױף יענער ַ
הױז".
אָן צו טראַכטן ,אָן צו זאָגן אַ װאָרט ,האָב איך פּלוצלינג אָנגעהױבן צו לױפֿן .כ'האָב
נאָך געהערט װאַניאַס קול רופֿן" :װאָס איז געשען? װוּ לױפֿסטו? װוּ לױפֿסטו יעקבֿ? װוּ
בלײב שטײן!"
בלײב שטײן! ַ
לױפֿסטו ,קלײנער פּאָליאַק ,קלײנער זשידליאַק? ַ
זײן
זײנע רױטע הענט ,מיט ַ
 - -דער אוקראַיִ נער האָט מיך גײאָגט מיט ַפֿאַרבלוטיקטן באַגנעט .איך בין געלאָפֿן איבער די בערלינער גאַסן ,װאָס זענען
פֿײער ,אַלץ האָט
געשטאַנען אין פֿלאַמען .אַלץ אַרום איז געװען רױט ,רױט פֿון ַ
װײסע קלאָונישע
באַװײזן זיך לאַכנדיקע ַ
ַ
געברענט .פֿון צװישן די ברענענדיקע פֿלאַמען
װײזן מיט די פֿינגער אױף מיר און לאַכן" :אָט ,אָט
פּנימער .זײ האַלטן אין אײן לאַכןַ ,
איז ער! ער!" און צעשיטן זיך נאָך מער פֿון געלעכטער ,בלױז דאָס פּנים פֿונעם
שװײגנדיק,
ַ
אַקטיאָר האַמבורסקי פֿון תּל-אָבֿיבֿ קוקט אױף מיר פֿון צװישן די פֿלאַמען
זײנע טרױעריקע אױגן .איך װיל אים פֿרעגן ,װאָס איז געשען? פֿאַר װאָס איז ער
מיט ַ
װײסע ראָזע" אױפֿן קורפֿירסטנדאַם? אָבער ער דרײט
נישט געקומען אין דעם קאַפֿע " ַ
זײן קאָפּ - - -
אַװעק דאָס פּנים פֿון מיר און אַ שװאַרצער רױך שלענגלט זיך אַרױס פֿון ַ
מיט אַ מאָל זע איך אַ מױער מיט שטעכלדראָטן פֿאַר זיך! דאָס איז דאָך דער מױער
פֿון קראָקעװער געטאָ! אָבער װי קומט עפּעס דער מױער פֿון קראַקאָװער געטאָ אין
זײן אַ געראַטעװעטער .די
מיטן בערלין? אַז כ'װעל נאָר אַריבער דעם מױער ,װעל איך ַ
דײטשן דערשיסן אַלע ייִ דן װעמען זײ כאַפּן אױסער דעם מױער .עס איז שױן נישט
ַ
װײט ביז צו דעם מױער ,אָבער װאָס מער איך דערנענטער מיך צו דעם מױער ,אַלץ
ַ
װײטער .איך האַלט אין
װײטער און ַ
דערװײטערט זיך דער מױער פֿון מיר -- ,אַלץ ַ
ַ
מער
אײן לױפֿן מיט די לעצטע כּוחות ,מיט דעם לעצטן אָטעם.
כ'קען מער נישט אָטעמען ,איך קען נישט דעם אָטעם כאַפּן ,כ'װער דע-רש-טי-קט ...
אַרײן .איך האַלט אין אײן פֿאַלן
אַרײן אין אַ תּהום ,אין אַ שװאַרצן אָפּגרונט ַ
און פֿאַל ַ
אַרונטער ,אַרונטער אָן אױפֿהער ,אָן אַ סוף .װאַניאַ און די שײנע פֿרױ מיט די
שרײט דער אוקראַיִ נער" ,האַק!
צעשפּרײטע פֿיס פֿאַלן מיט מיר צוזאַמען" ,האַק"ַ ,
אָדער איך מאַך דיך פֿאַרטיק!!!"
אַרײנהאַקן .די שײנע פֿרױ
איך האַק און האַק און האַק און קאָן בשום-אופֿן נישט ַ
מיט די צעשפּרײטע פֿיס לאַכט פֿון מיר:
װײזט זי מיטן פֿינגער  --אַזױ װי װאַניאַ באַפֿעלט ".אַ
"דאָ! דאָ! דאַרפֿסטו האַקן! ַ --
מײן פּנים ...
שלאַקס בלוט פֿאַרגיסט ַ
געקלינגערײ אין האָטעל-צימער לײזט מיך אױס פֿון דעם קאָשמאַרן
ַ
דאָס טעלעפֿאָן-
טרײבל:
חלום .כ'לױף צו און הײב האַסטיק אױף דאָס ַ
-האַמבורסקי??? ...טרײבל הער איך אַ העפֿלעכע פֿרױען-שטים:
זײט ַ
פֿון דער צװײטער ַ
מײן הער ,זינד זי גוט געשלאַפֿען? עס איסט שאָן מיטאָג-
"שענעם גוטן-מאָרגעןַ ,
בײ אונדז?"
בלײבען זי נאָך הױטע נאַכט ַ
שטונדע ַ
אַרײן,
טרײבל ַ
אַרײנגעשריגן אין ַ
מײנע דאַמע ,דאַנקע שען!"  --האָב איך נערװעז ַ
נײן ַ
" ַ
בלײב ניכט מער אין בערלין".
"איך ַ

מיט צװײ שעה שפּעטער בין איך שױן געזעסן אין צוג בערלין-בריסעל.

