
 זעקסטער טײל
 הָאב איך דערהערט װַאניַאס לַאכנדיקע --" ?װָאס הָאסטו זיך ַאזױ ֿפַארגַאּפיעט! הײ"

. שטים און דערזען ֿפַאר מיר שטײן דעם קעלנער
דער זעלבער װַאניַא מיטן זעלבן װילדן געלעכטער װָאס ! װַאניַא איז דָאס, יָא

 .נָאך מיט צװַאנציק יָאר שּפעטער, סמָאל|דענט
װי ער װָאלט צוריקגעֿפונען ַאן ַאלטן גוטן , ער הָאט מיך הַארציק ַארומגענומען

דו ביסט דָאך אין גַאנצן ! איך װָאלט דיך אין לעבן נישט דערקענט: "ברודער
און הַײנט שױן , נָאך ַא קלײן יִינגל געװען, סמָאל|דענט! ּפליכעװַאטע געװָארן

" ?ָאבער װי רוֿפט מען דיך, שולדיק מירַאנט, אױ, קלײנער, הער? ּפליכעװַאטע
אֿפילו קלײנער , ָאדער קלײנער ּפָאליַאק, װי ַא מָאל, דו קענסט מיך רוֿפן קלײנער"

." מַאכט נישט אױס'ס, װי דו װילסט, זשידליַאק
איז 'ס! הער שױן אױף, נו: "װַאניַא הָאט אױף מיר ַא שַארֿפן קוק געטָאן און געזָאגט

אין ַא צװַאנציק , הער, ַאלזָא. ָאבער זָאל זַײן װי דו װילסט... סמָאל |טדָאך געװען דענ
. מינוט ַארום ֿפַארענדיק איך די ַארבעט און מיר װעלן זיך מער קענען ַאדורכשמועסן

ַאז איך ברענג מיט זיך מיט ַא גַאסט צום , װעל בַאלד ָאנקלינגען ַאהײם צו מַײן ֿפרױ'כ
." טימט זײער ֿפרײעןזי װעט זיך בַאש, ָאװנטברױט

װַאניַא הָאט געהַאלטן אין אײן . אױֿפן װעג ַאהײם זענען מיר געגַאנגען צו ֿפוס
. יָארן-װעגן זַײנע קינדער, װעגן זַײן הײם אין אוקרַאִינע, דערצײלן װעגן דער מלחמה

װעל דיך נָאך נישט ֿפָארשטעלן ֿפַאר מַײן ֿפרױ און 'כ? װי דו הײסט, זָאג שױן, נו"
!" ָאט איז דער קלײנער: כטערטָא
." רוף מיך יעקֿב, װַאניַא, גוט"
װען איך , דערמָאן זיך'כ: יעקֿב, טָא הער! דו הָאסט ַא נָאמען.  ֿפַארשטײ איך--ַאזױ "

נָאך , ֿפַארשטײט זיך, ביסטו הַארט געשלָאֿפן, בין ַאװעק ֿפון צימער מיט דעם מײדל
! און װָאס ֿפַאר ַא בעט, ל געשלָאֿפן אין ַא בעטערשטע מָא'יָארן אין לַאגער ביסטו ס

הָאב דיך צוגעדעקט מיט 'װי כ, װי דָאס װָאלט ערשט נעכטן געװען, עס דַאכט זיך מיר
הָאב איך זי , װי דו זעסט. דעם װַארעמען דַײטשן בעטגעװַאנט און בין ַאװעק מיט איר

דו װײסט דָאך יָא װָאס איך , נו... װי די ַאנדערע , נישט ֿפַארטיק געמַאכט, געשּפָארט
. צַײט-סמָאל אין דער מלחמה|ָאבער דָאס איז געװען דענט... ֿפלעג מיט זײ מַאכן 

 װען -- הָאט דער אוקרַאִינער ּפרובירט מיך איבערצַײגן --, לָאמיר רעדן ָאֿפן, ֿפַארשטײ
יָאר קױם ַאכצן , די מלחמה איז אױסגעברָאכן בין איך נָאך געװען ַא סמַארקַאטש

ָאבער איך הָאב . ֿפרַײװיליק אין דער רױטער ַארמײ, זָאגט'װי מ, בין ַארַײן'כ. ַאלט
. הָאט מיך אױֿפן ֿפרָאנט גלַײך נישט ַאװעקגעשיקט'געהַאט מער מזל װי ׂשכל און מ

הָאט אונדז געדַארֿפט ערשט 'בין געבליבן אין קִיעװ אױֿפן ּפונקטּפלַאטז ֿפון װַאנען מ'כ
אײדער הָאסט נָאך צַײט , ָאבער אײדער װָאס װען. שיקן אױֿפן ֿפרָאנטשּפעטער ָאּפ

זענען שױן די דַײטשן געשטַאנען הינטער , געהַאט זיך אױסצולערנען ַא שָאס צו געבן
, עס הָאט געהײסן. װָאס איז געװען ּכמעט ַארומגערינגלט ֿפון ַאלע זַײטן, דער שטָאט

, איז צװישן אונדז, דעם אמת געזָאגט, רָאבע, איז זײער שלעכט און ביטער'ַאז ס
. הָאט געמײנט'װי מ, נישט געװען ַאזױ ביטער אױֿפן הַארצן, אוקרַאִינישע סָאלדַאטן

הָאט ַא מָאל אין געהײם מיטגעברַאכט , ַא סָאלדַאט, ַא חֿבר מַײנער. ּפונקט ֿפַארקערט



טשן הָאבן װָאס די דַײ, מיט זיך אין דער קַאזַארמע ַארַײן ַא ֿפלוגבלעטל
ַאז , ַארָאּפגעװָארֿפן איבער דער שטָאט און עס איז געװען געשריבן שװַארץ אױף װַײס

סטַאלין איז שױן קַאּפוט און ַאז אוקרַאִינע װערט בַאֿפרַײט ֿפון די קָאמוניסטן און 
, איז ּכלומרשט געװען שלעכט'ַאז ַאזױ װי ס, װָאס זָאל איך דיר זָאגן, הּכלל... יִידן 
ַאז די דַײטשן װעלן אונדז אין קורצן טַאקע , איז גוט' איך גָאר געֿפילט ַאז סהָאב

מײן 'כ? װָאס הָאסטו זיך ָאּפגעשטעלט, נו... בַאֿפרַײען ֿפון די קָאמוניסטן און ֿפון די 
אײן װָארט און ַאלץ קָאכט ! זַײ נישט ַאזױ נַאריש װי ַאלע אַײעריקע, ָא! דָאך נישט דיך

דָאס איז דערֿפַאר : איך װעל דיר זָאגן דעם רײנעם אמת... ין ַא קעסל װי א, אין אַײך
, געלט זענט איר ֿפעִיק צו נעמען... װָאס איר יִידן זענט נישט ֿפעִיק נקמה צו נעמען 

!" ַאז מען נעמט נקמה װערט מען רוִיקער! ָאבער נישט קײן נקמה' !װידערגוטמַאכונג'
,  הָאט איצט אין מיר טַאקע ַאלץ געקָאכט--!" װַײטער דערצײל, ֿפָארױס, װַאניַא, נו"

... װי אין ַא קעסל
 אין -- הָאט װַאניַא װַײטער דערצײלט --" ,ַא יָא... ? װּו הָאב איך זיך ָאּפגעשטעלט, נו"

װָאס טױג דיר די גַאנצע , װַאניַא: מיטן דעם גַאנצן געטומל הָאב איך מיר געטרַאכט
?  דָא צו בלַײבן אין קִיעװ און ַארַײנֿפַאלן אין ּפלען ַארַײןצו װָאס טױג דיר? חתונה

די דַײטשן װעלן סַײ װי סַײ דָא אין קורצן ! בעסער הײב די ֿפיס און צי װָאס שנעלער
. זַײן

איך הָאב זיך אין ַא שײנער ֿפינצטערער נַאכט אױֿפגעהױבן . און ַאזױ איז טַאקע געװען
בלױז ַא גַאנצע נַאכט צו ֿפוס ביז ...  נישט געװען װַײט איז'ס. און בין ַאהײם געגַאנגען

ֿפון , אין גַאנצן איז דָאס געװען ַא קלײנער יִישוֿב? װָאס זָאג איך דָארף. צו מַײן דָארף
איך בין ַארױף אױֿפן בױדעם . ַא צװײ װיָארסט ֿפונעם קָאלכָאז, ַא צװַאנציק כַאלוּפעס
ּפעט אינעם הײ און מיט זעקס טעג שּפעטער זענען זיך אַײנגעקָא, ֿפון אונדזער כַאלוּפע

װָאס מײנסטו , בין ַארָאּפ ֿפונעם בַאהעלטעניש'װען כ. שױן די דַײטשן געװען אין קִיעװ
עס זענען נָאך געװען ,  ַאז איך בין נישט דער אײנציקער--? הָאבן מַײנע אױגן געזען

װָאס זָאל איך דיר , הּכלל. ױטעװָאס הָאבן זיך צוריקגעצױגן ֿפון די ר, יָאלדן װי איך
-קײן גן. עס הָאבן זיך ָאנגעהױבן נַײע צַײטן מיט ַא נַײער ָארדענונג, מַײן ֿפרַײנד, זָאגן

װעט זַײן 'ַאז ס, הָאט גערעדט און געהָאֿפט'ָאבער מ, עדן איז נָאך װַײט נישט געװען
עװען אױֿפרוֿפן צו דערװַײלע זענען ג. װי נָאר די מלחמה װעט זיך ֿפַארענדיקן, בעסער

זָאל זיך ֿפרַײװיליק מעלדן צו העלֿפן ֿפַארניכטן דעם געמײנזַאמען 'דער יוגנט ַאז מ
. ׂשונא

און . הָאב מיך געמָאלדן גענױ װי ַא סך ַאנדערע יונגע אוקרַאִינער הָאבן דָאס געטָאן'כ
בין 'װּו כ, ִיעװאיך בין צוריק ַארַײן אין דער זעלבער קַאזַארמע אין ק, שטעל דיך ֿפָאר

דערװַײלע הָאבן מיר געהָאלֿפן די דַײטשן צו מַאכן ַא ביסל . שױן ֿפרִיער געװען
..." מײן מיט די רױטע און מיט די 'כ. ָארדענונג אױֿפן ּפלַאץ

. װַאניַא הָאט מיט ַא מָאל ָאּפגעהַאקט זַײנע װערטער
 ... " יַאר- בַאבי--, איך ֿפַארשטײ װָאס דו מײנסט, װַאניַא, יָא"
אין , סמָאל|איז דָאך געװען דענט'ס, ֿפַארשטײ. יעקֿב, ַאנטשולדיק, ַא! קלײנער, קוק"

ֿפַארגעס . איך בין געװען זײער יונג און די ּפרָאּפַאגַאנדע זײער גרױס. צַײט-דער מלחמה
װי איך הָאב דיר שױן , ַא סמַארקַאטש, בין קױם ַאלט געװען ַאכצן יָאר'כ, נישט



אין שײנע אידעַאלן װעגן ַא ֿפרַײער אוקרַאִינע , געגלײבט אין שײנע װערטער, טגעזָאג
אױך דער ּפָאּפ אין דער צערקװע הָאט דָאס , ַאלע הָאבן װעגן דעם גערעדט... 

ַאז מיר , ַאז די דַײטשן זענען אונדזערע בַאֿפרַײערס, ער הָאט געזָאגט. געּפרײדיקט
ַאז מיר זענען גרױסע ,  ֿפון ַא בַאֿפרַײטער אוקרַאִינעדי צוקונֿפט, זענען די הָאֿפענונג

ַאז , װָאס קעמֿפן קעגן די טַײװלָאנישע ַאּפיקורסים, ּפַאטרִיָאטן, העלדן, אידעַאליסטן
ֿפון , זענען די אײנציקע רעטערס ֿפונעם ּפרַאװָאסלַאװישן גלױבן, די ֿפרַײװיליקע, מיר

..." דעם גַאנצן קריסטנטום 
 ַאזױ דַארף מען דָאס זען און -- הָאט װַאניַא געהױבן זַײן ּכל --! ?ֿפַארשטײסט"

זון ֿפון -דער ּפױערן, נישט איך. דו קענסט מיך נישט סּתם ַאזױ בַאשולדיקן! ֿפַארשטײן
עס זענען געװען װיכטיקע . ַא קָאלכָאזניק הָאט װעגן ַאזעלכע גרױסע זַאכן דעצידירט

װָאס , ביסקוּפן, ּפָאּפן, גענערַאלן, ּפרָאֿפעסָארן, עגעלערנט, ּפערזענלעכקײטן, מענטשן
." ּפרָאּפַאגַאנדירט, געּפרײדיקט, הָאבן װעגן די זַאכן דעצידירט

מיר זענען געגַאנגען שװַײגנדיק . ַא ֿפַארקלערטער, װַאניַא איז ּפלוצלינג שטיל געבליבן
 ַארַײנגעטָאן אין יעדער אײנער, איבער די רױשנדיקע בַאלױכטענע בערלינער גַאסן

. הָאט אױסגעזען װי קײנער ֿפון אונדז װיל מער װעגן דעם נישט רעדן'ס. זַײנע זכרנות
װי מַײנס ַא , איך הָאב מיט ַא זַײטיקן בליק דערזען דעם קרעֿפטיקן מַאן לעבן מיר

זַײן ַאטלעטיש קרעּפקע . װי ער װָאלט מיט ַא מָאל אַײנגעשרומּפט געװָארן, שָאטן
װי בַײ ַאן , זַײנע ברײטע ּפלײצעס אַײנגעהױקערט, איז געװען אַײנגעבױגן ֿפָארױסֿפיגור 

ַא מָאדנעם מיטלײד הָאב איך דערֿפילט צו . און זַײנע קינבַאקן אַײנגעֿפַאלן, ַאלטן מַאן
װעמען מען , װי צו ַאן ַאלטן אומבַאהָאלֿפענעם מַאן, ַא מיטלײד, דעם גַאנצן סילועט

הָאט מיך עּפעס געצוקט בַײם 'ס.  הַאנט ַאדורכצוֿפירן דעם װעגדַארף אױסשטרעקן ַא
הָאב איבערגעהַאקט 'און כ, גערײצט ֿפון ַאן אױסערגעװײנלעכער נַײגעריקײט, הַארצן

: די ּפַײנלעכע שטילקײט
הָאב 'כ. איך הָאב ּפרובירט אים צוגעבן מוט!" דערצײל װַײטער, ֿפָארױס, װַאניַא, נו"

מיר זענען שטײן . ט זַײן שװערע װַארעמע הַאנט אױף מַײנע ַאקסעלןּפלוצלינג דערֿפיל
. װָאס הָאט זיך נָאר װָאס געטרָאֿפן, געבליבן און זיך ָאנגעקוקט װי ַא ֿפַארליבט ּפָארל

: צוגעדריקט צו זיך און אױסגערוֿפן, ער הָאט מיך ַארומגענומען
, זע'כ! מיר זענען ברידער! ענעןֿפַארסַארֿפ, זָאל די גַאנצע װעלט ֿפַארברענט װערן"

ָאבער קודם װיש דיר ָאּפ ! ַאז דו הָאסט ליב מיך אױסצוהערן און דָאס איז גוט, יעקֿב 
 און --קענסט דיך נָאך ֿפַארקילן , ביסט דָאך אין גַאנצן נַאס, דעם שװײס ֿפון שטערן

, עֿפרַײװיליק,  נָאך ַא צַײט הָאט מען אונדז--ער הָאט װַײטער דערצײלט 
צו ֿפרעסן און צו , אין ּפױלן איז דעמָאלט געװען זײער גוט. ַאװעקגעשיקט קײן ּפױלן
מיר ֿפלעגן ַאהײם שיקן . אױך נקֿבות הָאבן נישט געֿפעלט, טרינקען ביז איבערן קָאּפ
, ֿפַארשטײט זיך, ס צו אונדזערע משּפחות קײן אוקרַאִינע און|ּפעקלעך ֿפון ַאל דָאס גוט

װי נָאר סטַאלין װעט זַײן ,  די מלחמה װעט זיך אין קורצן ֿפַארענדיקןַאז, געהָאֿפט
נָאך עלף חדושים ָאּפזַײן אין ּפױלן הָאבן מיר בַאקומען אורלױב . קַאּפוט, ֿפַארטיק

מיר הָאבען גענומען דעם צוג ֿפון קרָאקע קײן לװָאװ און ֿפון דָארט . אױף צװײ װָאכן
. קײן קִיעװ

" ? דו ביסט געװען אין קרָאקע--ָאב איך אים איבערגעהַאקט  ה--? ֿפון קרָאקע"



דו ביסט ַא , װָאס. איך קען קרָאקע װי מַײן אײגענע הַאנט! און נָאך װי"
" ?קרָאקעװער

ָאבער װען איך הָאב זיך , איך בין ֿפון ַא שטעטל נישט װַײט ֿפון קרָאקע, נײן"
איך ַא קורצע צַײט געלעבט אין  הָאב, 42זומער , גערַאטעװעט ֿפון דער ַאקציע

." קרָאקעװער געטָא
װילדן ,  איז װַאניַא אױסגעברָאכן מיט זַײן בַאקַאנטן הילכיקן--, אױב ַאזױ"

! נָאר אױך גוט בַאװַאכט,  אױב ַאזױ הָאב איך דיך נישט בלױז בַאֿפרַײט--געלעכטער 
און , הָאט אונדז גערוֿפן'װי מ, ַא שװַארצער', װערקשוץ'איך בין דָאך דָארטן געװען ַא 
װָאס זענען ַארױסגעגַאנגען צו דער ַארבעט אױף די , בַאװַאכט די יִידן ֿפון געטָא

." בַאושטעלן
 --" הער װַאכמַאן, בין איך נישט ַאזױ זיכער, צי דו הָאסט מיך ַאזױ גוט בַאװַאכט"

 מיך דָאך ֿפון צַײט  איך ֿפלעג--, הָאב איך זיך ָאנגעהױבן צו רײצען מיטן אוקרַאִינער
צו צַײט ַארױסשמוגלען ֿפון געטָא אױף דער ַארישער זַײט מיט מַײן קוזין מָאניעק 

צוריק זיך , איז געװָארן ֿפינצטער'װען ס, עּפעס צו ָארגַאניזירן און בַײ נַאכט
ַארַײנגעשמוגלט אין געטָא ַארַײן מיט אײנער ֿפון די גרוּפעס ַארבעטערס װָאס דו 

" ... ױ גוט בַאװַאכטהָאסט ַאז
װי ער װָאלט , הַאלב ערנסט,  הָאט זיך װַאניַא געװּונדערט הַאלב אין שּפַאס--? ַאזױ

 און װָאס הָאט איר ַאזױנס ַארַײנגעשמוגלט אין געטָא --זיך טַאקע געֿפילט ָאּפגענַארט 
" ?ַארַײן

עס מיט ֿפולע קעשענ, למשל! הָאט זיך געלָאזט'װָאס ס? װָאס, װָאס הײסט"
אױך ַא שלענגל , ַא ברײטל און ַאז מע הָאט געהַאט מזל, ציבעלעס, קַארטָאֿפל

." קרַאקָאװסקע קעלבַאסע
װָאס , הָאסטו טַאקע געהַאט מזל? קרַאקָאװסקע קעלבַאסע הָאסטו געזָאגט? װָאס"
איך װָאלט בַײ דיר גלַײך צוגענומען די , הָאב דיך נישט געּפַאקט בַײ דער הַאנט'כ
איז דָאך נישטָא עּפעס בעסערס װי ַא ֿפערטעלע װָאדקע מיט ַאן 'ס! עלבַאסעק

!" איבערבַײס ֿפון קרַאקָאװסקע קעלבַאסע
, סטו בַײ מיר צוגענומען|ַאז נישט בלױז די קעלבַאסע װָאלט, װַאניַא, איך בין זיכער"

דענטסמָאל  װיֿפל ַאזעלכע װי איך הָאבן, דו װײסט גַאנץ גוט. נָאר אױך דָאס לעבן
 ..." בַאצָאלט מיטן לעבן ֿפַאר ַאזַא מין שמוגל

איז געװען 'ַאז ס, ֿפַארשטײסט נָאך ַאלץ נישט! צו ַאל די רוחות, הער שױן אױף, נו"
." גַאנץ ַאנדערע אומשטַאנדן, סמָאל גַאנץ ַאנדערע צַײטן|דענט
." רשטײ לײדער נישטֿפַא'ָאבער כ, װָאלט זײער געװָאלט ֿפַארשטײן'כ, װַאניַא, יָא"
ָאדער ביסט צו שװַאך צו ! װַײל דו װילסט נישט ֿפַארשטײן, דו ֿפַארשטײסט נישט"

" ?װּו הָאב איך מיך ָאּפגעשטעלט, יָא! ֿפַארשטײן
 הָאט --" ,דו שּפרינגסט מיר יעדער מינוט ַארַײן אין מיטן און לָאזט מיך נישט רעדן

. זיך װַאניַא אױֿפגערעגט
." ֿפָאר װַײטער, װַאניַא, דיקַאנטשול"



מיר הָאבן גענומען די בַאן ֿפון קרָאקע קײן , ַאלזָא. בין'װײס שױן װּו כ'כ, יָא, ַא"
מיר הָאבן ֿפַארנומען ּכמעט ַא הַאלבע בַאן מיט . לװָאװ און ֿפון דָארטן קײן קִיעװ

דעם גַאנצן װעג  געזונגען, מיר הָאבן געטרונקען. איז געװען ֿפרײלעך'װַאגָאנען און ס
יעדער אײנער הָאט . ַאהײם און די הַארמָאשקע הָאט נישט אױֿפגעהערט צו שּפילן

איך הָאב מיט זיך געֿפירט צװײ . מּתנות ֿפַאר זַײן ֿפַאמיליע, מיט זיך געֿפירט ּפעקלעך
גרױסע אױֿפגעשװָאלענע װַאליזעס מיט ַא גרױסן ָאנגעשטָאּפטן רוקזַאק ֿפון ַאלעם 

ֿפַאר מַײן שװעסטערל גַאלינַא און ַאן ָאנצוג מיט ַא , דער ֿפַאר מַײן מַאמעןקלײ. גוטן
עס איז געװען , װָאס זָאל איך דיר זָאגן, הּכלל. ּפָאר קערזָאװע שטיװל ֿפַארן טַאטן

בין איך , און װי איך הָאב דיר שױן געזָאגט, ֿפרײלעך אױֿפן הַארצן טרָאץ דער מלחמה
ַאז די מלחמה גײט צו ַאן ,  סך הָאֿפענונג און געװען זיכערמיט ַא, געװען זײער יונג

! מַײן חורבן, װי גרױס איז ָאבער געװען מַײן ברָאך. ענדע
הָאב איך דָארטן גָארנישט מער , בין ַאהײם געקומען אין מַײן דָארף ַארַײן'װען כ

ַאז , נטאין ָאנהײב הָאב איך געמײ. געטרָאֿפן װי גרוזעס מיט ֿפַארברענטע שטײנער
. ַאז דער טַײװל הָאט מיך ֿפַארֿפירט, הָאב זיך ּפשוט ֿפַארבלָאנדזשעט'כ

לײדער הָאב איך נישט געהַאט ֿפַארבלָאנדזשעט און קײנער הָאט מיך נישט געהַאט 
אױסגעקױלעט ַאלע מענטשן און , ּפרָאסט און ּפשוט, דָאס הָאבן די דַײטשן. ֿפַארֿפירט

ֿפרױען און , די הַײזער מיט די מענטשן צוזַאמען, דָארף ֿפַארברענט דָאס גַאנצע
ֿפון אונדזער הױז איז נישט געבליבן . גענױ געמַאכט מיט זײ װי מיט די יִידן, קינדער
און ֿפַאר ! קײן אײנער נישט, קײן אײנער איז נישט ַארױס קײן לעבעדיקער. קײן זכר

אױסבַאהַאלטן אין אײנער ֿפון  װַײל עטלעכע ּפַארטיזַאנערס הָאבן זיך געהַאט? װָאס
. די כַאלוּפעס

געטרַײ , ֿפרַײװיליק, די דַײטשן, דין זײ, איװַאן סטעּפַאנָאװיטש, איך, שטעל דיר ֿפָאר
מַײן גַאנצע משּפחה און , און זײ נעמען און קױלען אױס מַײנע טַײערסטע, װי ַא הונט

! יעקֿב, נו זָאג ַאלַײן? מוניסטןקָא? יִידן, װָאס זענען מיר דען. ֿפַארברענען מַײן הױז
מַײן קלײן , מַײן טַאטע, װָאס איז מַײן מַאמע! זָאג! ביסט דָאך נישט קײן נַאר

ַאז עטלעכע ּפַארטיזַאנערס הָאבן זיך , שװעסטערל גַאלינַא געװען שולדיק
משוגע , איך בין ּפשוט ַארָאּפ ֿפון זינען? אױסבַאהַאלטן אין אײנער ֿפון די כַאלוּפעס

. געװָארן
דרַײ טעג מיט דרַײ נעכט בין איך געלעגן אױף די חורֿבות ֿפון אונדזער ֿפַארברענט "

." ֿפון חרּפה, ֿפון װײטיק, געװָאלט זיך אומברענגען ֿפון צער, געװײנט, געקלָאגט, הױז
, ֿפַארסמַאליעט,  הָאב איך דעם ֿפערטן טָאג אין דער ֿפרי--! ַא טױט די גערמַאנצעס"

בין ַארַײן אין װַאלד און געזוכט די 'כ. בַאשלָאסן, אױסגעקלָאגט, עהונגערטאױסג
ֿפַארטיק געמַאכט דעם , צו ערשט בין איך נָאך ַארַײן אין קָאלכָאז. ּפַארטיזַאנערס

ַאז די ּפַארטיזַאנערס , ֿפַארגעס נישט. װעכטער און צוגענומען דָאס געװער בַײ אים
. ַארַײנגענומען מענטשן מיט געװער אין הַאנטסמָאל צום ליבסטן |הָאבן דענט

איך הָאב . נָאך עטלעכע טעג װַאלגערן זיך אין װַאלד הָאב איך אױף זײ ָאנגעטרָאֿפן"
איך ,  זײ הָאבן דָאך ַאלץ ַאלײן געזען--צװײטנס . דעם גַאנצן אמת, זײ ַאלץ דערצײלט

, הָאב זײ'כ. ן טױטנקָאּפהָאב דָאך נָאך אױף זיך געטרָאגן דעם שװַארצן מונדיר מיט
ַאז איך װיל נקמה נעמען אין די דַײטשן און ַאז מַײן לעבן איז מיר , געזָאגט, ּפשוט



ַאז איך בין ַא שּפִיָאן און , ֿפון ָאנהײב זענען זײ מיר חושד געװען. נישט װיכטיק
לץ הָאט ַא'ָאבער בַאלד זענען זײ ַאלץ געװױר געװָארן און ס. געװָאלט מיך ַאװעקלײגן

דַארף 'ַאז מ, װָאס הָאבן געהַאלטן, דָאך זענען צװישן זײ געװען ַאזעלכע. געשטימט
װָאס אײנער ֿפון די ָאנֿפירערס ֿפון די , מַײן מזל איז ָאבער געװען. מיך גלַײך דערשיסן

, ַא מַײָאר מיטן נָאמען מײער מײערָאװיטש, ַא ּפָאליטישער קָאמיסַאר, ּפַארטיזַאנערס
זָאל מיך דערװַײלע נישט שטעלן ֿפַאר 'ַאז מ, איז געװען דערֿפַאר, ן ּפָאלטַאװעַא יִיד ֿפו
און די ַאלע חטָאִים , הָאט ער געטענהט, עס זענען איצט נײטיק מענטשן. ַא געריכט

װעט , הָאט ער געגעבן צו ֿפַארשטײן, אין יעדן ֿפַאל. װעלן ָאּפגערעכנט װערן נָאכן נצחון
וחשבון קײן מָאסקװע װעגן מַײן -ײגנהײט ַאװעקשיקן ַא דיןער בַײ דער ערשטער געל
." װעט בַאֿפעלן'ענין און הערן װָאס מ

איך בין דָאך ֿפרַײװיליק '? געשיקט'װָאס הײסט , דערװַײלע הָאט מען מיך געשיקט"
אומעטום ַאלײן געלָאֿפן אױף די געֿפערלעכסטע ּפלעצער און אױסגעֿפירט די גרעסטע 

ַאז איך װעל ֿפון ַאזעלכע געֿפַארן ,  סך ּפַארטיזַאנערס הָאבן געגלײבטַא. זַאדַאניעס
דער . איך בין ָאבער געװען גלַײכגילטיק צו מַײן לעבן. נישט ַארױס קײן לעבעדיקער
." נקמה צו נעמען אין די דַײטשן, עיקר איז בַײ מיר געװען נקמה

רובירט אױף אײגענער הַאנט נישט אײן מָאל הָאבן אײגענע חֿברים ּפַארטיזַאנערס ּפ"
... דער זיגער , ָאבער אױך דָא בין איך ַארױס ַא גַאנצער. ֿפון הינטן מיך ַאװעקצולײגן

ַא . מיט דער צַײט הָאט מען ּפַאמעלעך ָאנגעהױבן צו ֿפַארגעסן אין מַײן ֿפַארגַאנגענהײט
וף ֿפון די דַײטשן נַײע זענען צוגעקומען און דער ס, סך ּפַארטיזַאנערס זענען געֿפַאלן

." הָאט זיך ָאנגעהױבן
הָאט מען , װען די סָאװעטישע ַארמײ הָאט צוריק ֿפַארנומען קִיעװ און אוקרַאִינע"

װעלכע הָאט , ָאנגעשלָאסן אין דער רעגולערער ַארמײ, ּפַארטיזַאנערס, אונדז
י די לוסט לגב-מַײן נקמה. ָאנגעהױבן שטורעמען ּפױלן און שּפעטער דַײטשלַאנד

אין . װי נָאר מיר זענען ַארױף אױף דער דַײטשער ערד, דַײטשן איז נָאך מער געשטיגן
װָאס זײ הָאבן , איך הָאב מיט זײ געמַאכט גענױ דָאס. ָאנהײב איז ַאלץ גוט געגַאנגען

קוקט 'ַאז מ, ָאבער מיט דער צַײט הָאב איך ָאנגעהױבן ֿפילן... מיט אונדז געמַאכט 
ַאז , געגעבן צו ֿפַארשטײן, הָאט מען מיך געװָארנט, ָא און דָארטןד. אױף מיר קרום

קָאן נישט אױסהַארגענען ַאלע דַײטשן און ַאז ֿפרױען מיט 'מ. איך טרַײב איבער
אין די לעצטע װָאכן ֿפַארן סוף הָאט מען מיך שױן . קינדער זענען נישט שולדיק

ַאז נישט , ױן בַאלד אױסגעזעןהָאט ש'ס... און נישט בלױז מיך , שטַארק געװָארנט
װָאס מען רעדט צו , איך הָאב זיך נישט װיסנדיק געמַאכט. ַאלע דַײטשן זענען שולדיק

װעל קענען 'ַאז כ, איך הָאב טַאקע געמײנט... מַײניקע 'מיר און געטָאן ס
סמָאל |װָאלט איך דָאס דענט, גלײב מיר, אױסהַארגענען ַאלע דַײטשן און װען איך קָאן

." ָאןגעט
הָאב דיך ַארױסגענומען ֿפון 'װי כ, געדענקסטו דָאך, דעם לעצטן טָאג ֿפונעם קריג"

ַאז דו זָאלסט װערן אונדזער , דער גרוּפע בַאֿפרַײטע העֿפטלינגען און בַאשטימט
װַײל דו ביסט געװען דער , איך הָאב דיך סּפעציעל אױסגעקליבן. דָאלמעטשער

ממש , דו הָאסט ַאזױ שרעקלעך אױסגעזען. צװישן ַאלע קלענסטער און דער יִינגסטער
גרָאד , הָאב געװָאלט ַאז דו'ַאז איך הָאב ַאזש אױף דיר רחמנות בַאקומען און כ, ַא מת



זָאל אױך כָאטש , װָאס הָאט ַאזױ ֿפיל געליטן און מיטגעמַאכט, דָאס קלײנע יִינגל, דו
ּפעטשקעלע ֿפילן דעם טעם ֿפון כָאטש ַא קַא, ַא ביסל נקמה נעמען אין די דַײטשן

דו הָאסט מיך ָאבער אין גַאנצן ? איז דיר נישט געקומען'ס? און ֿפַאר װָאס נישט. נקמה
, און װען מיר הָאבן ַארױסגעװָארֿפן דעם גערמַאניעץ דורכן ֿפענצטער! ַאנטױשט

רעד 'כ. צי נישט געװָאלט זיך צוקוקן, נישט געקָאנט, הָאסטו ַאװעקגעדרײט דעם קָאּפ
טַאקע װי ַאן , װי ַאזױ דו הָאסט זיך אױֿפגעֿפירט, שױן נישט ֿפון ַאנדערע זַאכן

סט גָאר זײ |װי דו װָאלט, הָאט שױן בַאלד אױסגעזען'ס, כלעבן. אמתדיקער טכױר
און ! דַײן ּפחדונות, דָאס איס געװען דַײן זשידָאװסקע שװַאכקײט, יָא. געװָאלט העלֿפן

, ַאן ָאנשטעל ֿפון דַײן זַײט, ר איז דָאס געװען בלױז ַא שּפילאֿפש? װער װײסט, אֿפשר
" ?ֿפון אַײך ַאלע

אַײערע , ַאלע בַאװּונדערן דָאך אַײך. הַײנט װײסט שױן די װעלט דעם אמת"
מען איז שױן אַײך גָאר מקנא און מען ֿפַארגינט , גלײב מיר. אַײער מדינה, סָאלדַאטן
ַאז יִידן , קָאן זיך גָארנישט צוגעװײנען'מ. דָא נישט װַײל עּפעס קלַאּפט, אַײך נישט

װָאס קָאנען ַארַײנקלַאּפן דעם ׂשונא אין , גוטע קעמֿפערס, קָאנען זַײן גוטע סָאלדַאטן
, ַארָאּפבײגן דעם קָאּפ, דַארף זַײן ַא ּפחדון, לױטן חשבון, ַא יִיד. טַאטנס טַאטן ַארַײן

ַאזױ הָאט מען שטענדיק בַײ אונדז אין  !ַאזױ װיל די װעלט. שלָאגט אים'װען מ
 און װַאניַא הָאט --" 'מױשע קַארַאבין': געװען אֿפילו ַא לידל ַאזַא. אוקרַאִינע געזָאגט

, צו מַײן גרױסער איבעררַאשונג, ָאנגעהױבן זינגען דָאס לידל און איך הָאב אים גלַײך
:  ֿפון דער הײםװי איך הָאב עס געקענט נָאך, אונטערגעהַאלטן אין ּפױליש

... קָאבִיטי  jקַאזַאלִי מּו סטרזעלַאצ דָא סוע. סזע מַא קַארַאבִינ צעבּולַא נַאבִיטיjמָא
 ... בַאִי, בַאִי, בַאִי, jַא, jַא, jַא

הָאט אים געהײסן שיסן און 'מ. משה הָאט ַא קַארַאבין ָאנגעלָאדן מיט ַא ציבעלע
בַײ , בַײ, בַײ, אַײ, אַײ, אַײ... געשָאסן הָאט ער צו זַײן װַײב

, מענטשן זענען ֿפַארבַײגעגַאנגען און הָאבן אױף אונדז געקוקט װי אױף צװײ משוגעִים
הָאב 'מיר הָאבן ָאבער געהַאלטן אין אײן זינגען דָאס לידל און כ. ָאדער צװײ שיּכורים

טישן ממש ַא נצחון איבער דעם קָאמישן ַאנטיסעמי, דערֿפילט ַא גװַאלדיקע נקמה
װַאניַא הָאט זיך ַא װַײלע ֿפַארטרַאכט און ... לידל און נישט בלױז איבער דעם לידל 
אַײער בלינדער משה מיט : "מיט ַא געלעכטער, בַאלד הָאב איך אים װידער געהערט

שיסט נישט בלױז מיט ַא ציבעלע , אינעם זשידָאװסקע לַאנד, דעם ליַאּפע אױֿפן אױג
" ! ...הַא, הַא, הַא... 
אין דער סָאװיעטישער ַארמײ הָאב איך געזען יִידן װָאס הָאבן גַאנץ לַײטיש ... יָא "

הָאט זײ 'מ. אױך בַײ די ּפַארטיזַאנערס ֿפלעגן זײ זיך שטוּפן די ערשטע, געקעמֿפט
צוריק . ַאז די זשידעס שטוּפן זיך אומעטום די ערשטע, דערֿפַאר טַאקע בַאשולדיקט

סמָאל געװען דער שטַארקער און איך |ֿפשר ביסטו אױך דענטא? װער װײסט, גערעדט
" ?גָאר דער שװַאכער

 ... סמָאל|דענט, יָא
בַײ די עקזעקוציעס : װַאניַא הָאט זיך װידער ֿפַארטרַאכט און בַאלד ממשיך געװען

הָאבן די ַארָאּפגעלָאזטע קעּפ ֿפון די יִידן זיך מיר אױסגעזען װי ַא זשידָאװסקע 
ַאז דָאס איז נישט געװען ַאזַא , הַײנט זע איך ערשט אַײן. ַא ּפחדונות, ײטשװַאכק



זײערע . זיך חנֿפענען ֿפַאר זײער לעבן, די דַײטשן ֿפלעגן זיך דָאך בעטן. שװַאכקײט
. ַאבי נָאר זײ דָאס לעבן צו שענקען, װַײבער און טעכטער הָאבן צעשּפרײט די ֿפיס

יך געקלַאּפט אין די הערצער בַײ די ָאֿפענע גריבער און זײ הָאבן ז. ָאבער נישט די יִידן
װי זײ װָאלטן נָאך אים עּפעס שולדיק , געבעטן מחילה בַײ זײער זשידָאװסקע גָאט

..." ַאנשטָאט װָאס זײער גָאט װָאלט געדַארֿפט בַײ זײ בעטן מחילה, געבליבן
-די הַאלב,  געזעןצו מָארגנס בַאלד נָאך דער בַאֿפרַײונג הָאב איך זײ װידער"

װָאס ֿפַאר ַא ? ֿפַאר װָאס. בעטן און דַאנקען גָאט, זיך שָאקלען, לעבעדיקע סקעלעטן
זײ זענען געבליבן ? װָאס ֿפַאר ַא טוֿבה הָאט ער זײ געטָאן? גדולה איז אױף זײ געװען

טָא . ַאלע זײערע נָאענטע אומגעברַאכט, מע הָאט דָאך ַאלע זײערע ֿפַאמיליעס? לעבן
 הָאט ער ַא מַאך געטָאן מיט דער --! עה, עה, עה? ָאס איז דָא נָאך צו דַאנקען גָאטװ

" ? װער קען דען אַײך ֿפַארשטײן--הַאנט 
: װידער איז װַאניַא ֿפַארשװיגן געװָארן אױף ַא רגע

װי דו ביסט , געדענק גענױ װי דָאס װָאלט נעכטן געװען'כ... סמָאל |דענט, יָא,יָא"
. ָאֿפן אױֿפן מײדל און װי איך הָאב זי שּפעטער קױם ַאװעקגעריסן ֿפון דיראַײנגעשל

ָאבער איך הָאב מיט ַא מָאל רחמנות געקרָאגן אױף , איך װײס ַאלײן נישט ֿפַאר װָאס
װָאס איך הָאב רחמנות געקרָאגן , דָאס ערשטע מָאל. איר און זי נישט דערהַארגעט

הָאב שױן 'ַאז כ... קָאן זַײן 'ס. איז ַאזױ געשען' סװָאס, איז גוט'און ס. אױף ַא דַײטש
מַײן בלוט הָאט זיך שױן געהַאט ַא ביסל . גענוג נקמה גענומען, גענוג געהַאט דָאס ַאלץ

 הָאט װַאניַא מיט ַא מָאל --, ֿפַארשטײ. נישט מער געקָאכט ַאזױ שטַארק, בַארוִיקט
ַאז הונדערטער און אֿפשר ,  ֿפַארשטײ--ַארָאּפגעלָאזט דעם טָאן און זיך ַארומגעקוקט 

מיט , טױזנטער דַײטשן הָאב איך ֿפַארטיק געמַאכט אױף ֿפַארשידענע אוֿפַאנים
דָאס מײדל ָאבער הָאב ... הָאט זיך נָאר געלָאזט'װּו ס, משונות-ֿפַארשידענע מיתות

ַארַײן און איך הָאב זי ַאװעקגעֿפירט אין ַא צװײט הױז . זי געלָאזט לעבן. איך געשױנט
, יעדן טָאג ֿפלעג איך זי בַאזוכן. זי דָארטן איבערגעלָאזט בַײ צװײ ַאלטע ֿפרױען

מײן נישט געשלָאֿפן 'כ, הָאב זי נישט ָאנגערירט'ָאבער כ, צו טרינקען, ברענגען איר עסן
ָאבער נישט ֿפַאר , שלום איז געקומען אױף דער װעלט, טעג זענען ֿפַארבַײ. מיט איר

." מיר
אין ַא שײנעם העלן טָאג זענען געקומען צװײ ענקַאװעדעניקעס און הָאבן מיך "

. טעג און נעכט בין איך ָאּפגעזעסן אין ַא ּתֿפיסה נישט װיסנדיק ֿפַאר װָאס. ַארעסטירט
איז נישט גוט מיט 'ַאז ס, ַאז עּפעס קלַאּפט דָא נישט, הָאב ָאבער ָאנגעהױבן צו ֿפילן'כ

הָאבן זײ זיך , נָאך דער מלחמה, ַאז איצט, איך מיר געטרַאכט הָאב, זעט אױס. מיר
נָאך ֿפיר . און ַאזױ איז טַאקע געװען... אין מַײן ֿפַארגַאנגענהײט , דערמָאנט אין מיר

ַאז , און שטעל דיר ֿפַאר. צום ֿפַארהער, װָאכן זיצן הָאט מען מיך גענומען אױֿפן צימבל
ײן ַאנדערער װי דער זעלבער מײער מַײן אױסֿפָארשער איז נישט געװען ק

איצט . װָאס הָאט מיך שױן ַא מָאל געשױנט נָאך בַײ דער ּפַארטיזַאנקע, מײערָאװיטש
-ק-הָאט ער שױן געהַאט ַאװַאנסירט אױף ּפָאלקָאװניק מײער מײערָאװיטש ֿפון דער נ

געדולד ער הָאט זיך זײער גוט בַאנומען צו מיר און הָאט אױסגעהערט מיט ַא סך . ד-װ
." מַײן גַאנצע געשיכטע



 און איך הָאב --, ער הָאט ַאלץ ֿפַארשריבן. איך הָאב אים ַאלץ דערצײלט"
צום סוף הָאט ער ַארױסגענומען ַאן ַאמעריקַאנסקע סיגַארעטל און . אונטערגעשריבן
 צוגעשָאקלט, ער הָאט נָאך ַא מָאל ַארַײנגעקוקט אין די ּפַאּפירן. מיך מכֿבד געװען

ַא , ַא שװערע מעׂשה': אונטערברומענדיק אונטער דעם נָאז, מיטן קָאּפ
און ... ' געטרָאגן זײער אוניֿפָארעם, געדינט דעם ָאקוּפַאנט. קָאמּפליצירטער ּפלָאנטער

, ּפַאמעלעך הָאט ער אױֿפגעהױבן זַײנע צװײ ברױנע אױגן... ער הָאט נישט ֿפַארענדיקט 
מיר ַארַײנגעקוקט און מיט ַא שטילן און רוִיקן טָאן  לַאנג און דורכדרינגלעך אין

װען דו הָאסט זיך געמָאלדן צו , 42נָאך בַײם סוף , איװַאן סטעּפַאנָאװיטש': געזָאגט
. סמָאל געקומט ַא קױל אין קָאּפ|הָאט דיר שױן דענט, אונדז אין דער ּפַארטיזַאנקע

עס איז געװען גַאנץ ! נײן. נישט צוליב מיטלײד. איך הָאב דיך דענטסמָאל געשױנט
. דעמָאלט הָאבן מיר נײטיק געהַאט מענטשן צו קעמֿפן ֿפַארן ֿפָאטערלַאנד. ּפשוט

ַאבי צו ֿפַארטרַײבן , אֿפילו מיטן טַײװל ַאלײן װָאלטן מיר זיך דענטסמָאל ֿפַארבונדן
שן נָאכן נצחון איבער דעם נַאצי, הַײנט ָאבער. דעם ָאקוּפַאנט ֿפון אונדזער ערד

און , נָאר נָאך מער, נישט בלױז מיטן ָאקוּפַאנט. װערט ַאלץ ָאּפגערעכנט, ַאגרעסָאר
... װָאס הָאבן מיט אים מיטגעטַאנצט, מיט אונדזערע מענטשן, אֿפילו שטרענגער

נָאך דעם ַאלעם ביסטו געװען ַא גוטער . הָאסט ַא סך מזל, איװַאן סטעּפַאנָאװיטש
אױסגעֿפירט , מיד געלָאֿפן ֿפרַײװיליק דער ערשטערּת, גוט געקעמֿפט, ַארמײער

ָאבער . געֿפערלעכע מיסיעס און ַא דַאנק דעם אַײנגעשּפָארט ַא סך מענטשלעכע לעבנס
מיטן ערשטן עשעלָאן װעסטו ָאּפגעשיקט װערן . נישט איך דעצידיר הַײנט װעגן דעם

מיט ַא .  ַא געריכטאון דָארטן אין דער הײם װעסטו שטײן ֿפַאר, אין לַאנד ַארַײן
דו ביסט זײער יונג . װעסטו דָאס ַאלץ ָאּפקומען, מײן איך, )געמײנט צען יָאר(צענערל 

." 'און בַאשטימט װעסטו דָאס ַאדורכהַאלטן
ַא : הָאט מיך צוריק ַארַײנגעֿפירט אין מַײן קעמערל הָאב איך מיר געטרַאכט'װען מ"

און נישט סּתם , זיצן װעל איך, עלבע שַײסעאיז די ז'ס, צי ַא צװַאנטיקערל, צענערל
. נָאר טַאקע געבן דָאס ֿפעלעכל ערגעץ װַײט ֿפַארװָארֿפן אין די סיבירסקע טַײגעס, זיצן

און געמַאכט ! שױן בעסער דער טױט, הָאב איך בַײ זיך געטרַאכט, װַאניַא, אױב ַאזױ
אױך דָאס מָאל איז .  געװעןמזל איך בין-און זע װָאס ֿפַאר ַא בר... דעם לעצטן ּפרּוװ 

, הָאבן דערֿפַאר בַאצָאלט מיטן לעבן, מַײנע שומרים, צװײ סָאלדַאטן. מיר געלונגען
הָאב זיך גלַײך 'כ. סל|ָאן ַא רַאט, ַא ֿפרַײער, איך בין ָאבער ַארױס ַא גַאנצער

 ַארַײן בין'כ. צו די ַאמעריקַאנער, ָאּפגעטרָאגן און בין ַאריבער אױף דער צװײטער זַײט
. לַאגער און ֿפַארשװּונדן אונטער ַא ֿפרעמדן נָאמען-אין ַא ּפליטים

זי איז גלַײך צו מיר . מיט ַא צַײט שּפעטער הָאב איך מיך ֿפַארבונדן מיטן מײדל"
זי איז געװען ֿפַארליבט אין מיר און הַײנט צו ... נו װעסט ניט גלײבן , ַאריבערגעקומען

אונדזער טעכטערל איז שױן בַאלד ֿפוֿפצן יָאר ַאלט און . ע ֿפרױטָאג איז זי מַײן געליבט
זי איז װי צװײ טרָאּפנס װַאסער ענלעך צו מַײן געװעזן שװעסטערל . הײסט גַאלינַא

". װָאס די נַאציס הָאבן אומגעברַאכט, גַאלינַא
 בין שטײן געבליבן'כ. װַאניַאס לעצטע װערטער הָאבן מיר אונטערגעהַאקט די ֿפיס

. הָאב מער נישט געקענט קײן אײן טריט ֿפָארױסשטעלן'אױֿפן ָארט און כ



ָאט אױף יענער זַײט גַאס איז שױן אונדזער ? װָאס הָאסטו זיך װידער ָאּפגעשטעלט"
". הױז

הָאב 'כ. הָאב איך ּפלוצלינג ָאנגעהױבן צו לױֿפן, ָאן צו זָאגן ַא װָארט, ָאן צו טרַאכטן
װּו ? װּו לױֿפסטו יעקֿב? װּו לױֿפסטו? װָאס איז געשען: " קול רוֿפןנָאך געהערט װַאניַאס

!" בלַײב שטײן! בלַײב שטײן? קלײנער זשידליַאק, קלײנער ּפָאליַאק, לױֿפסטו
- - מיט זַײן , דער אוקרַאִינער הָאט מיך גײָאגט מיט זַײנע רױטע הענט-

װָאס זענען , רלינער גַאסןאיך בין געלָאֿפן איבער די בע. ֿפַארבלוטיקטן בַאגנעט
ַאלץ הָאט , רױט ֿפון ֿפַײער, ַאלץ ַארום איז געװען רױט. געשטַאנען אין ֿפלַאמען

ֿפון צװישן די ברענענדיקע ֿפלַאמען בַאװַײזן זיך לַאכנדיקע װַײסע קלָאונישע . געברענט
ָאט , ָאט: "װַײזן מיט די ֿפינגער אױף מיר און לַאכן, זײ הַאלטן אין אײן לַאכן. ּפנימער
בלױז דָאס ּפנים ֿפונעם , און צעשיטן זיך נָאך מער ֿפון געלעכטער!" ער! איז ער

, ָאֿביֿב קוקט אױף מיר ֿפון צװישן די ֿפלַאמען שװַײגנדיק-ַאקטיָאר הַאמבורסקי ֿפון ּתל
ֿפַאר װָאס איז ער ? װָאס איז געשען, איך װיל אים ֿפרעגן. מיט זַײנע טרױעריקע אױגן

ָאבער ער דרײט ? אױֿפן קורֿפירסטנדַאם" װַײסע רָאזע"עקומען אין דעם קַאֿפע נישט ג
 - - -ַאװעק דָאס ּפנים ֿפון מיר און ַא שװַארצער רױך שלענגלט זיך ַארױס ֿפון זַײן קָאּפ 

דָאס איז דָאך דער מױער ! מיט ַא מָאל זע איך ַא מױער מיט שטעכלדרָאטן ֿפַאר זיך
ָאבער װי קומט עּפעס דער מױער ֿפון קרַאקָאװער געטָא אין ! ֿפון קרָאקעװער געטָא

די . װעל איך זַײן ַא גערַאטעװעטער, װעל נָאר ַאריבער דעם מױער'ַאז כ? מיטן בערלין
עס איז שױן נישט . דַײטשן דערשיסן ַאלע יִידן װעמען זײ כַאּפן אױסער דעם מױער

ַאלץ , ענטער מיך צו דעם מױערָאבער װָאס מער איך דערנ, װַײט ביז צו דעם מױער
איך הַאלט אין .  ַאלץ װַײטער און װַײטער--, מער דערװַײטערט זיך דער מױער ֿפון מיר

. מיט דעם לעצטן ָאטעם, אײן לױֿפן מיט די לעצטע ּכוחות
... קט -טי-רש-װער דע'כ, איך קען נישט דעם ָאטעם כַאּפן, קען מער נישט ָאטעמען'כ

איך הַאלט אין אײן ֿפַאלן . אין ַא שװַארצן ָאּפגרונט ַארַײן, ין ַא ּתהוםאון ֿפַאל ַארַײן א
װַאניַא און די שײנע ֿפרױ מיט די . ָאן ַא סוף, ַארונטער ָאן אױֿפהער, ַארונטער

! הַאק", שרַײט דער אוקרַאִינער, "הַאק", צעשּפרײטע ֿפיס ֿפַאלן מיט מיר צוזַאמען
 !!!"ָאדער איך מַאך דיך ֿפַארטיק

די שײנע ֿפרױ . אוֿפן נישט ַארַײנהַאקן-איך הַאק און הַאק און הַאק און קָאן בשום
: מיט די צעשּפרײטע ֿפיס לַאכט ֿפון מיר

ַא ."  ַאזױ װי װַאניַא בַאֿפעלט-- װַײזט זי מיטן ֿפינגער --! דַארֿפסטו הַאקן! דָא! דָא"
 ... שלַאקס בלוט ֿפַארגיסט מַײן ּפנים

צימער לײזט מיך אױס ֿפון דעם קָאשמַארן -געקלינגערַײ אין הָאטעל-ָאןדָאס טעלעֿפ
: לױף צו און הײב הַאסטיק אױף דָאס טרַײבל'כ. חלום
... ??? הַאמבורסקי--

: שטים-ֿפון דער צװײטער זַײט טרַײבל הער איך ַא העֿפלעכע ֿפרױען
-עס איסט שָאן מיטָאג ?זינד זי גוט געשלַאֿפען, מַײן הער, מָארגען-שענעם גוטן"

" ?שטונדע בלַײבען זי נָאך הױטע נַאכט בַײ אונדז
,  הָאב איך נערװעז ַארַײנגעשריגן אין טרַײבל ַארַײן--!" דַאנקע שען, נַײן מַײנע דַאמע"
." איך בלַײב ניכט מער אין בערלין"



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


