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זינג!א.   
 

, , הויל, אויסגעהוילט און גרינגנטַאאין ה רףַאינג! נעם דיין הז"  

, שווער ינגערפדיינע  רףַאאויף זיינע סטרונעס דין וו  

, לעצטע זינג סָאליד ד סָאווי הערצער, ווי צעווייטיקטע, ד  

". ערד עסרָאּפדי לעצטע יידן אויף איי וןפזינג   
 

, מיין מויל ענעןפװי קען איך זינגען? ווי קען איך ע-   

לייןַא רָאן געבליבן איינער ניאיך ב זַא -  

! גרויל ַא -די צוויי  הלעךפמיין ווייב און מיינע עו  

געוויין ַאגרויל... מע וויינט! איך הער ווייט  ַאמיך גרוילט  -  

 

, הויך דיין שטים כןָארבאון גע ווייטיקטעזינג, זינג! הייב אויף צ"  

ָאד ךָאאויבן, אויב ער איז נ רטָאזוך! זוך אים אויף ד -  

, לעצטן יידן אים וןפלעצטע ליד  סָאדאון זינג אים... זינג   

"... ָאאון נישט בןָאגרַא, נישט ברבןָאגעלעבט, געשט  

 

? ָאּפמיין ק הויבןפאיך אוי ווי קען איך זינגען? ווי קען-   

קינדַא  - מעלעןָא, און מיין בנציונקען און יירטפעגוועקַאמיין ווייב  -  

! ּפָאמיך ניט  זןָא, און זיי לָאדזיי ניט ביי מיר  בָאאיך ה  

! דאון בלינ לטַאק טנסָאש ָאמיינע ליכטיקסטע,  וןפ ינצטערעפ טנסָאש ָא  

 

רףַאװרַאפערד, ´אויף דר ָאד ךָאנ לָאמ"זינג, זינג לעצטן   

רדי אויגן אין אים שווע זגלײרַאפ, הינטערַא ָאּפדיין ק  

: רףַאאויס אים אויף דיין ה ילּפאים, ש לָאלעצטן מ ַאאון זינג   

"! זיי מער ָאאון ניט עהרגעטגשוין מער קיין יידן! אויס ָאניט  

 

רגלייזטַאפי קען איך זינגען? ווי קען די אויגן איך װ -  

טָאה רגליווערטַאפטרער  ַאאין מיינעם הויבן?  ָאּפאין ק  

ט זיך, רייסטסיר... זי ריימקליבן זיך אין אויג ַארפ  

! טָא, מיין גטָא... גלןַאפיט נזי קען  ןאו -זיך   רויסַאאויג  וןפ  

 

, לען הויך און בלינד דיין בליקמזינג, זינג, הויב אויף צו הי"  

קנדי הימלען... ווינק אים, ווי יןא רטָאד טָאג ַא וועןעג לטָאװ´ווי ס -  

! גליק ַאגרויס  רטןָאך דנָאגעשיינט, געלויכטן אונדז  לטָאוו´ווי ס  

"! און זינג לקָאפ וןפגעטן רגעהסדעם אוי וןפ  תורבוחאויף די  ץזי  

 

? יר וויסטמאיז די וועלט ´ס זַא -זינגען  ךווי קען אי-   

? מיט הענט כענעָאבררַאפמיט  ילןּפווי קען איך ש  

, , אין יעדן מיסטטָאיינע, גמיינע טויטע? איך זוך די טויטע מאו זענען װ  

? מיר וואו איר זענט גטָא, זָא -: שַאאין יעדן בערגל   

 

, אונטער יעדן שטיין וןפ, דַאמיעדן ז וןפ רויסַאשרייט   

יעדן רויך וןפ, מעןַאלפ לעַא וןפשטויבן שרייט,  לעַא וןפ -  

, אייער ביין וןפ ךרַאמעס איז דער  ,טפַאלוט און זבאיז אייער ´ס  

! , שרייט הויךרויסַאאיז אייער לייב און לעבן! שרייט ´ס  

 

 

 



 

 

אין טייך ישפ וןפ, לדַאװאין  דייװאינגע־חיות וןפ רויסַאשרייט  -  

, שרייט קליין און גרויס, אויוונסכלַאק וןפ טאייך געגעסן. שריי בןָאזיי ה  

, אייך וןפקול  ַאקול, איך וויל  ַאווייגעשריי,  ַא, לדַאגוו ַאיל װאיך   

! רויסַא, שריי, שריי לקָאפשריי, אויסגעהרגעט יידיש   

 

, יסטמ ןפדער הויי די ערד, װל, ער הערט דיך משריי צום הי טני  

קען ךען איװ, ךָא... ּפמָאייד צום לר שריי ניט צו דער זון, ניט  

! וויסט ָאהייל ד־אין רוצחים ּפמָאל ַא טשרלעַאפזי, ווי מען  רלעשןַאפ  

! טיקער געוועןכמער געלויכטן! ביסט לי סטָא, הלקָאפמיין   

 

ייז זיך, שטרעק די הענטַאװ, בלקָאפווייז זיך מיר, מיין  ָא  

, געדיכט טּפָארּפנגעָאאון  נגַאל־גריבער טיף און מיילן וןפ רויסַא  

, ענטררבַאפאון  סןָאגַאב לךַאשיכט אונטער שיכט, מיט ק  

! טכשי ערטספיטער, דער טדער אונטערש וןפ! שטייגט רויףַא! רויףַא  

 

, שווענטשיםָא וןפ, רָאיבװָאס וןפטרעבלינקי,  וןפ לעַאקומט   

! ךָאנ וןפ, ךָאנ וןפ, ךָאנ וןפאון  ריַאנּפָא וןפבעלזשיץ קומט, קומט  וןפ  

, שטים ַא ןָאאון  לדַאגוו ַאגעשריי,  ַא רגליווערטַאפ, געריסןפאויגן אוימיט   

ךָאמ וילןפ וןפאיינגעזונקען טיף,  סטעָאבל וןפקומט,  ןּפזומ וןפ -  

 

, יבענע, קומט, שטעלט זיך אויסר, צעלענעָאקומט, געטריקנטע, צעמ  

מיר, איין גרויסע רייף רוםַאויסן רג ַא דָאר ַא, דָאהָארַאק ַאאין  -  

מיט די קינדערלעך אין שויס מעסַאמ, בעסָאזיידעס, ב -  

. שטיקלעך זייף וןפ, שקעסָארּפ וןפקומט, ביינער יידישע   

 

, , קומטלעַאמיר, קומט  לעַאזיך  ייזטװַאב יר,מווייזט   

, איך ווילקוקןנָאזען, איך וויל אייך  לעַאאיך וויל אייך    

ומטטרשַאפום, טש ןָאקוק ט ַא, מיין אויסגעהרגעטן, לקָאפאויף מיין  -  

! ילּפאיך ש - רףַאדי ה הערַא... ָאיאון איך וועל זינגען...   

 

3.-5.10.1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ב. איך שּפיל
 

ערד´רגעזעצט זיך נידעריק אויף ד בָאה. איך ילּפיך שא  

! לקָאפ, מיין ָאאון אומעטיק געזונגען:  ילטּפגעש בהָאאון   

, און געהערט נעןַאמיר געשט רוםַאיידן זענען  נעןָאילימ  

! גלָאפגע סגרוי ַא -ערט ה, זיך צוגענעןַאגעשט´ רגעטע זעןהאויסגע נעןָאמילי  

 

לָא! יחזקאלס טסגרוי ךַאמחנה גרויס,  ַא, לגָאפגרויס גע ַא  

זיך געקענט לטןַאהַאב ָאווינקל ד ַאאין  לטָאוו ולפיט ביינער מ -  

לָאמַא, ניט גלויביק ווי זויַא ערדיקפָאהניט  לטָא, יחזקאל, ער וולייןַאאון ער   

. ענטהמיט די  כןָארברַאפ ךווי אי לטָאצו אויסגעהרגעטע גערעדט, ער וו  

 

, ָאּפשווער דעם ק ןפלָאַאהאומב ןפרָארווַאפווי איך, ווי איך   

, רוםַא טגרוי און ווייט און וויס־דעם הימל רשטערטַאפ נגעקוקטָאאון   

 , ָאּפרַא, ָאּפרַא, ָאּפרַאאים,  זןָאגעלָאּפרַאשווער  רידעװאון   

. צו דער ערד געבויגן טיף און שטום רשטיינערטַאפשטיין  ַא  

 

געזען סטָא, דו הלָאט־יחזקאל ! ייד, דו ייד אין בבל   

סטהָא, און לקָאפדיין  וןפדי אויסגעטריקנטע די ביינער  -  

נעקעןַאמ ַאצעמישטער ווי   ַאזיך, יחזקאל... און  רןָארלַאפ  

. זטָאזיך געל ירןפאין יענעם  לָאדיינעם אין ט וןפשטן רבעײא וןפ  

 

 

ךָא, צי וועלן נגָאנה? זחײ: התרעגןפזיך  זטָאאון געל  

צי ניין ָא? דו ווייסט ניט יָאדי ביינער,  לעבןפאוי -  

! ךָאבר ַא? וויי, גןָאאיך שוין ז לָאז סָא, ווָאל איך, זָא סָאוו ָאט  

! ניט געבליבן קיין געביין םמיינע וןפ לקָאפ וןפאויסגעהרגעטן  וןפעס איז   

 

הויט ַא סָאאון אויף וו צוזעצןפרויַאלייב  ַאס ָאאויף וו ָאניט  

גייסט ַא זןָאריינבלַא סָאאון אין וו צוציעןפַארױ -                  

געטויט לקָאפ ַא, נץַאג ָאאויסגעהרגעטער ד ןַא לקָאפ ַאזע, זע,   

. רגלייזטַאפמיט אויגן אונדז  ןָאקט ו, קרַאאונדז שט ןָאקוקט   

 

! צייל - נדןָאאון הענט צו אונדז געוו ּפקע נעןָאילימ -זע, זע   

? געשריי ַאצי  רטַארשטַאפאויף זיי  טעעבג ַאאיז  -זע  ןּפאון לי נימערּפאון   

! הייל -ורירן ָאנצ סָאוו ָא... ניטןָאיר זיי רגיי צו און   

! זיי ךָאד כטַאאויסגעטר בָאה´! כקלָאפיידיש  ַא כטַאאויסגעטר בָאה´כ  

         

! ער ניט זייןמערד שוין ´אויף דר ָאזיי! און זיי וועלן ד ָאניט  

זיי אויס כטרַאט ךאון אי ךזיץ אי זויַא, ָא, יכטַאגעטרסזיי אוי בהָאאיך  -  

ייןּפ, די ייןּפדו זעסט, די  סָאאמת זענען זייערע עינויים וו רָאנ  

... און גרויס רָאוו ךָאעט ווערן איז דגזייער אויסגעהר וןפ  

 

,נגַאמיר און ווייט און ל רוםַא לעַאיי שטייען זזע, זע,   

- מיר, דורך מיין לייב דורךַאשוידער גייט  ַא -זיי  לעַאאון   

,נגַאאויגן ב מעקסָאיט ימ, סציונקע־זיי קוקן מיט בן  

.בװײמיין  וןפמיט די אומעטיקע אויגן  לעַאזיי קוקן   

 

 



 

 

ָא!י -אויגן  עָאמיט מיין ברודער בערלס גרויסע, בל  

!לייןַאאיז ער! ער  טָאט צו זיי זיין בליק? מי קוװ  

ָא,זיי זענען ד זַאער זוכט די קינדער זיינע און ער ווייסט ניט   

... עס אים ניט, ניין גָא... איך זָאד עןנָאצווישן די מילי  

 

!יט אונדזערע צוויי זיןממען צוגענומען, אינאיינעם  טָאן ה´מיין חנה  

- טּפרשלעַאפמען זיי  טָאען הזַאמיט איר צומסט, ײוו היין חנמ  

,ניט וואו איך בין רימ וןפייסט װניט וואו צבי איז? זי  רָאזי ווייסט נ   

... איך לעב זַאמיין אומגליק, זי ווייסט ניט  וןפזי ווייסט ניט   

 

הויבט די אויגן שטום´די אויגן אירע, ווי ס רויבט צו מיהזי   

מיך ניט געזען לטָא, און ווי זי וונצעַאג סָאד לקָאפ סָאצו מיר ד -  

. , קוםהנח ,גנדיקע, קוםָאז ילפ זויַאאון  יקעדשווייגנ ,קום  

! צו מיינעם און דערקען קוק איין זיך, הער זיך צו צום קול  

 

רשטייסטַאפהער, בנציקל מיין יונגינקער, מיין גאון, דו   

לעצטן, לעצטן ייד וןפלעצטס  ַאליד ־איכה ןַא -  

, מיין ליכטיקער, מיין טרייסט ,מעלעָאאון דו, מיין י  

, שמייכל, שמייכל ניטָא? םָאוואו איז דיין שמייכל, י ...  

 

רףַאדַאווי מען ב זויַא, מעלעָאאים זיך, י רַאפאיך שרעק   

נגַאשמייכל שרעקן זיך... הער צו זיך צום געז ַאמיינס  רַאפ -  

, רףַאאויף מיין ה ןפרָאװגע רץַאה ַאי װ נטַאמיין ה בָאאיך ה  

... ! נגַא... אי וויי, אי ב !ךָאמערער נ ןָאאונדז וויי ט לָאאון ז  

 

! אים ניט רףַאיהון... אים אויך, איך דמיחזקאלן, אים, ניין, יר  

רויסַא טפמיר, העל טפהעל ָאזיי:  ןפגערו בָאאיך ה !          

מיט מיין לעצטן ליד רטןַאוועל אויף זיי ניט וו´כ רָאנ -  

 זיי מיט נביאות און איך אין ווייטיקן אין מיינע גרויס.

 

15.10.1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

װײטיקן איר מײנע! ג. ָא,  
 

! ל אייך, וואוילאױוו ָא... וואויל, יידן אייך,  , ווייטיקן איר מיינעָאטיקן! װײ   

 וואויל אייך עלנטע, אייך איבערבלייבעכצן אויף יענע זייטן ים,

וילמ ַאמיינע ווייטיקן  ענעןפ, ווען עס עךַאאיר ווייסט עס ניט,  סָאוו  

.ט´סמ´רַאפאון  ינצטערטפרַאפלעבן אייערס, אייך די וועלט  סָאאייך ד לטןָאזיי וו  

 

און שטייגט קסטַאגרויס אין מיר, איר וו זויַא ךָאד קסטַאייטיקן, איר ווװ -  

ַארױס?זיך, צי רייסט איר זיך  ייןרַאעקבערט איר? צי רייסט איר עס אין מיר  סָאוו  

, אין מיר און שווייגט קסטַא, ווטסקַאזיך, ווייטיקן! וו רויסַאניט רייסט   

ס!זענט גרוי רווייטיקן איר מיינע, ווייל אי ,ָא, זויַאיר וויי משווייגט, ווייל איר טוט   

 

אין מיר און עקבערט אין מיר בלינד מיט אויגן צו בטָאווייל איר גר  

! רץַאשמ ָאווייטיקן,  ָא...  קבר טיף ַאווי ווערים אין  ןפָאאון מיט מיילער   

!רו רדי געהרגעטע, ליגט, ליגט אין אייע לעַאשווייגט אין מיר, מיט מיינע  ָאט   

. ץרַאאין ה עםנגעגעסעפערים אינעם כריין, אין אויװליגט, ווייטיקן, אין מיר, ווי   

 

געזען טָאה סָאזיך צוגעקוקט, וו טָאה סָא, ווןַאמגבר, איך בין דער האני   

לייט לטעַאיינע מ, מיינע יונגע און רויעןפדי קינדער מיינע, מיינע  טָאען המווי   

, עןּפ, ווי שרטָאד טרריינגעשליידעַא, ווי שטיינער זיי ןפרָאאין וועגענער געוו  

. רשייטַאפחמנות און גערעדט צו זיי ר ןָא רָאזיי ג גןָאאון געשל  

 

! טָאג -, געזען די שלעגער רויסגעקוקטַאשויב  ענצטערפ וןפ ָאבאיך ה  

כטַאטרַאב גענעָאאון די געשל רדי שלעגע כטרַאטַאב בָאאיך ה -  

, טּפָאאון ש נדַא, שָא... נדַאש רַאפענט היט די מ כןָארברַאפ בָאהאון   

! כטַאברעמיינע יידן אומג -, מיט יידן ךַאדי יידן,  טָאמען ה  

 

, יספאויף די  נציקַאמשומדים מיט די שטיוול גל־משומדים און ערב  

, ּפזיי אויף די קע ייץרקנקַאה ַאדוד ווי ־יטן מגןמאון אין די היטלען   

. און מיאוס בָאאין מויל און גר גרייזטַארפאון  רעמדעפ ַא ךַארּפש ַאיט מאון   

. ּפדי טרע וןפאונדז, געשליידערט  טּפאוינונגען געשלעװ וןפזיי  בןהָא  

 

דלװַאלד, מיט גװַאזיך מיט ג יסןרריינגעַאאון  געריסןפטירן אוי בןָאזיי ה  

אין די הענט געהויבןפ, מיט העלצער, אויכטעַארמַאפאין הייזער יידישע,  -  

, לטַאאון צו די וועגענער געטריבן יונג און  גןָאאונדז און געשל געזוכטפאוי  

. געשענדט גָאט וןפליכט  סָא, דניםּפאין  טָאג יגןּפ! געשרייןַא סַאאין ג  

 

: טכלופאונדז און גע נקַאש וןפאונטער בעט,  וןפ טּפרויסגעשלעַאאונדז  בןהָאזיי   

"! אייך, צום טויט קַא, צום אומשלרָאי רצעַאװש לדיַא! צו רטַאוו גןָאדער וו"  

מגעזוכטַארורט דָא ךָאנ לץַאאון  טּפרויסגעשלעַאשטוב  וןפאונדז  לעַא בןָאזיי ה -  

. ברויט ענעץּפ, דעם לעצטן שעַאלעצטע ביסל ק סָא, דנקַאש וןפלעצטע קלייד  סָאד  

 

! קוק צו זיך און ווער דול - סַאג ןפשוגע ווערן! אוימען קען מ - סַאג ןפאון אוי  

, איין געשרייילדערּפגע סאון אין איין גרוי רבןָאאיז אויסגעשט סַאדי ג -  

, ולפאיז  סַאדי ג -איז ליידיק און  ָאּפרַאאון ווייט  רויףַאט, ווייט װײ - סַאדי ג  

און וויי, איז ךָאאויף וועגענער איז  -מיט יידן! קוק אויף די וועגענער  רוועגענע  

 

 

 



 

 

רָאזיך די ה וןפדי הענט, מען רייסט  עכטררבַאפען מוועגענער מיט יידן!  -  

! ךָא! זיי שרייען העכער נךָאנדיקע, שװײגדי  -שווייגן  נכעַאאון מ  

ר?ָאט? צי איז עס ווכחלום שלע ַאס ´... איז רסײעבלויזע קוקן ז´.. ס. זיי קוקן צו זיך  

! ךרָאב ַא, װײ -די וועגן  רוםַאיידישע  ליציעּפָא היטלטעַא, בשטיוולטעַאאון ב  

 

טַאכקוים צו זיך געל־קוים לטָאװזייט און ווי ער  ַאער דייטש שטייט אין ד -          

        , ייןַארער מישט זיך נישט  -דייטש  רדער ווייטנס, דע וןפדער דייטש שטייט   

טַאכגעברממיינע יידן או -יט יידן מ טָאדייטש! ער ה ערמיר, ד װיוויי מיר,  !  

! ייןּפדי  ןָא, קוק ןָא, קוק נדַאדי ש ןָאדי וועגענער! קוק  ןָאקוק   

 

געהערט בָאה´. כ.. ענצטערפיין מאין  ולעפגעזען די וועגענער די  בָאאיך ה  

ייטהערמשטיל און שטו צןכדי ווייגעשרייען ביז צום הימל און די קרע -  

ערדפ! די ירטפאון צו דעם טויט גע עדיקבלע דןָאלַאב ייןּפ וןפעגענער װ, ָא  

... עדרייטג ךזי בןָא, און די רעדער אויך, זיי הנגעןַאגעג´ זיי זען  

 

? ּפאיר הענגען טרויעריק די קע זטָאל סָאװ, ערדפאיר  רישעַא, נָא  

יןַאהדרייט איר אומעטיק זיך רעדער? צי ווייסט איר וואו  סָאוו  

טּפאיר שלע יןהַאאו װזיי?  וועקַא ירטפאיר  היןַאאון וואו  רטָאפאיר   

? די זין טענעָא, מיינע די גערלקָאפמיין  וןפדי איידעלע, די טעכטער   

 

ירזשעט ווילד זיך, זיך געשטעלטהצע לטָאאיר וו -ווען איר ווייסט  ךַא  

ווי הענט דערשטעָאפדי  יספאון די  יספאויף די הינטערשטע די   

, וועלט נצערַאג רר דעַאפ לונגפרצווייַאפאין  ןָאכרברַאפענטשלעכע מווי   

... געקענט רניט מע ךדרייען זי לטןָאזיי וו -רונדיקע , ראון די רעדע  

 

, זעטקיּפליָאווָאנ וןפ עןװרקירעַאפ, זיי רןָאפזיי ווייסן ניט און   

טרַאוו רטָא, דגעצוימטָאּפ קַאשלמ, דער וועג צום אוףָאמענהַאאויף ז  

, העט, העטוועקַאאונדז  לעַא ירןפטן, ליידיקע, זיי װַאר נעןָאגַאצוג, וו ַא -  

! רטַארשטַאפ, שרעק אין מיר ָאווידער...  ןָאליידיקע  רגןָאען מומאון ק  
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 ד. זײ זענען דָא שױן די װַאגָאנען װידער!
 

עסטפמיך  רוםַאיך, נעמט מ לטַאפַאגרויס ב חדּפ ַאדיק, המורא אימ ַאשרעק, ַא   -  

וועקַא כטַארנַאפווידער! נעכטן ערשט,  נעןָאװַאגשוין, די  ָאדזיי זענען  -  

, ... דו זעסט שוין קַאאומשל ןפשוין ווידער, זיי שטייען אוי ָאזיי זענען ד -יינט האון   

       ! שרעק ַאזיי  נטפגעעפאוי בןָאהדי מיילער? זיי  ענעפָאדי   

 

, טַאנישט ז ָארן גער! זיי ווילן ווידער שוין, זיי ווךָאזיי ווילן נ  

? הערַאיידן! ווען ברענגט מען זיי  - רטןַאזיי שטייען שוין און וו  

...   טַארן געהעזיי ױל איןך קיין ייד אין מנָא לטןָאווי זיי וו -ונגעריקע ה

! , זיי ווילן מערךָאנ רס? זיי ווילן מערעװָאאיז  טַאהגע זַא! און טהַאגע  

 

        , טיש ַאווי געגרייט  רטןַאאון וו, זיי שטייען שוין ךָאילן נװזיי   

! רייןַאוועט ´ס לפזיי, ווי הערַאיידן!  -און גרייט צום עסן   

, רישפאון  זויַאמיט קינדער יונגינקע, יונג  לקָאפ לטעַא´יידן ! ס  

. ייןװ רקערַא, שטרלטעַאווי  לטַאצווייג, און יידן  לטןַא ןַא וןפיונגע טרויבן    

 

, טרַאהאון  לטַאווי גזלנים ק נעןָאגַא... וו יידן ךָאך, ננָאיר ווילן מ  

, קיין גענוג וןפייסן ניט װ! זיי ךָאנ ר! און מעךָאזיי שרייען: נ  

, רטַאװרט אויף אונדז, מען װַא... מען  קַאאומשל ןפאוי רטןַאזיי שטייען שוין און וו  

. גוצ נצערַאג ַאסך,  ַא נטעפ, ברייט געעטעעװַאתמ נעןָאגַאוו  

 

, רשטיקטעיידן זיך ד וןפערשט, געשטיקט  ָאגעווען ד לופ נעןעזיי ז  

טפלעּפגע ָאישן לעבעדיקע דװצ טןכנע נעןַאגעשט´ יידן טויטע זען -  

        , ניט געקענט אין דעם געדריק לןַאפ ןאו נעןַאגעשט´ טויטע זען  

. זיי איז טויט און ווער עס לעבט וןפער װ נטיקָאאיז געווען ניט ק´ס ָארנ  

 

, ָאּפק רהין און הער דע קלטָאזיך לעבעדיק געש טָאביים טויטן יידן ה  

;ייסװזיך דער טויטער ש ןסָאגעג טָאדעם לעבעדיקן ה וןפאון    

! ָאּפרט ַאמיר  סערַאוו בער! גיװַאס: מעןַאבעט ביי זיין טויטער מ דיידיש קינ ַא  

        ! ! עס איז מיר הייסזָא: לניםּפאיר מיט די הענטעלעך אין  גטָאלער ש  

 

הענט טערסָאפקליינינקס אויף זיין טויטן  ַא ,קינדַא ך נָאאון  -  

! אויס לטןַאקינדער ה - טעַאכרשמַאפ, רחלשטעַאפ טשָא, קינדער, כָאי  

געקענט לטןַאניט אויסה טָאה -גרויסער  ַא טשָאכ, ערטע זיינטַאדער  -  

! רויסַא! קום טעַאם! קום, טו: קךָאנ לץַאבעט זיך ´סייסט ניט, װקינד ´ס  

 

ןָאגַאװ, אין יענעם עק רטָא, אין יענער זייט דןָאגַארט אין וודָאאון ווייט   

? סָאאון קיינער ווייס ניט וו סירטּפַא סָאװ טָא, הרגעקומעןָאפ עסּפאיז ע  

, ןָאשטויסט זיך  רבעָאשמייכלט, דער עולם  בערָאעולם  רדע  

! סָאש ַאט, הערט ר... הע רטָאד רונגעןּפרויסגעשַאאיז עמעצער ´ס  

 

לַאך, ַא טמרשטוַאפען גיט מלען, כיימ... און יידן ש ונגעןרּפעשגרויסַא ראיז ווע´ס  

! זייט ראי סָא, יידן הייליקע איר מיינע ווָא, יידן טייערע, ָא  

,ךַאד וןפ ָאּפרַאער שיסט  -ערינַאאיר זיך? הערט דער אוקר רייטפ סָאװ  

. רייטפַאב רזיך עמעצע טָאהעס  ביַא! רויסַאאיז ווער ´ס ביַא? סָאאיז וו  

 

 

 



 

 

קויל ַא ןָאגַאאין וו ָאדזיך  לעַא? עס ווינטשן סָאװקויל איז  ַא זַאאון  -  

, עלדפאין  רייפאונדז  טפקיינעם ניט! בעסער שוין זי טרע ךָאזי מיידט ד  

מױל? ולןפידוי מיטן ועס  גטָאמען אונדז? ווער ז ירטפאו? וואו װאיידער...   

לט.אין קע לעמעןַאיץ אייך ה וןפ טפרַאוו´און ס - ךָאנ לעַא גטָא! זךָאגט נזָא  

 

ער,ווידער ל רגעווען, איצט זענט אי ולפ! איר זענט ערשט נעןָאגַאליידיקע וו  

? איז מיט זיי געשען סָאװ, די יידן? ןטָאהינגעַאאיר זיי  טהָא אוװ  

?הערַא ָאידער דװווי קומט איר  - עטמרחתַאפאון  עטגעציילָאּפט נויזטצענ  

? , וואו זענט איר געוועןגטָאליידיקע, ז נעןָאגַאוו ,,  מירנעןָאגַא, ווגטָא, זָא  

 

, ייטװ רָאגזי מוז ניט זיין  ,סװײעלט, איך װיענער  וןפאיר קומט   

! ָאאיר זענט שוין ד -און היינט  דענעָאעלגנָאנען דַא וןפ וועקַאזענט נעכטן ערשט ´ר  

? קיין צייט זויַאניט  ראי טָאה סָא? וונעןָאגַא, ווזויַאאיילט איר זיך  סָאוו  

        . ָאאון גר לטַא, כןָאצעבר יךאי װן, רווע לטַא ךוועט ווי איך גי ראי  

 

! לדװַאגע – לץַא סָאדהערן וצ וןפ, לץַאזען וצ וןפ, לייןַאצוקוקן  וןפ  

! לץָאה וןפאייזן און  וןפאיר זענט  טשָאאויס, און כ ס´איר לטַאווי ה  

, לטַאן קײזאייזן, א ָאערד געלעגן טיף, ´, אייזן! ביסט אין דרָא  

 ! לץָא, אי שטךד, אי הויראויף דער ע ןסקַאבוים געוו ַא, דו ביסט לץָאה ָא  

 

, איצט, איר קוקט זיך צו נעןָאגַאוו־סטַא, לנעןָאגַאאון איצט? איר זענט וו  

! נויט ַא ַאזַא וןפאון  ייןּפ ַא ַאזַא וןפאון  ַאזַא סטַאל ַא וןפע עדות מאיר שטו  

או, וונעןָאגװַא גטָא, זָאצוגעקוקט,  כטעַארמַאפזיך שטומע און  טָאה ראי  

? צום טויט ירטפרויסגעַאיידישע,  סדָא, לקָאפ סָאד טהָא, איר ירטפאיר   

 

! רטָאפאייך:  גטָאען זמאון  דָאאייך  ןָא דנטָאזענט ניט שולדיק, מען ל ראי  

רעַאה, מען טרייבט מיט ליידיקן אייך צוריק ולןפמיט  ָאּפמען שיקט אייך  -          

, רטָאוו ַא גטָאמיר, ז גטָא, זָאיענער וועלט,  וןפאיר, איר קומט  נעןָאגװַא  

... די טרער זָאציילט, און איך, איך לערדריי, ד ַאגיט רעדער זיך   

 

26.10.1943 

 

 

         

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

 

 ה. די זיצונג אין דער קהלה װעגן צען ...
 

-לוויה, איר , איר זענט געווען די איינציקע אויף דערנעןָאגַארציילט, דערציילט וודע  

, עגװאין לעצטן  ירטפזיי לעבעדיקערהייט גע טָאאיר, איר ה סטנסַאק־, טויטָא  

ירטפגע טָאה´קבורה, ר רדי לעבעדיקע צו דע ירטפגע טָאה ראיר, טויטע איר, אי  

...   עגרפ: ניט ָאּפ סטנסַאקן־טױדי ט ערןפאין לעצטן וועג זיי... און עס ענט

 

, ןָא הײבנָא וןפס װײאייך, איך  וןפער מאיך ווייס  טשָאדערציילט, דערציילט, כ  

ףָאדי שטר טָא, ער הלייןַא טַאר־לההער קדדעה, ודי מ ךָאגעזען ד בָאהאיך   

ןָאגעט ס´טָאה רעס אים געהייסן און ע טָא, מען הָא... י געשריבן ראונטער אי -  

. וףסט דעם װײס... איר, איר הײב נָאס דעם װײ! איך גָאט ַאזעקס טויזנט אין   

 

ילװ ך, אילץַאאיז ניט  ייבהנָא... דער רָאנ ייבהנָאעם ד סוויי ךדערציילט, אי  

? ןװײדערציילן מיר דעם סוף, דערציילט... צי שטערט אייך מיין גע לטָאאיר ז  

, על וויינען שטילװן און רערציילט און איך וועל העדציילט דעם סוף מיר, איר רדע  

.שטיין ַא וןפ עטַאּפק´מיר זיך, ס וןפגיסט ´און ס גןָאגעשל עלזפ ַאדערציילט, איך בין   

 

דערצייל לייןַא, איך ָא... י על איך דערציילןװניט  ַאדערציילט, דערציילט!   

, געזען טָאאיר ה סָאיינע, וומ, אויגן ָא, וויינטַא... ב לייןַאאון איך, איך וויין   

, צו דערציילן אין דעם לעצטן טייל סָאוו ָאאיז ד´, טרומנעס, טרומנעס שטום, סָא  

? צען רןָאגעוו´ז גָאט ַאיידן, זעקס טויזנט אין  וןפצי ווייסט איר ווי   

 

, רָא! זעקס טויזנט יידן נירטפוועקגעַאזעקס  טןכאייערנע ךָאד טָאהאיר   

? טן מערכנע עסּפע סָאזיי, וו לעַאצום טויט זיי,  ירטפוועקגעַא, ירטפגע  

! רָאחס ושלום ניט קיין ה עלןפזיי ניט  וןפ לָאצען! עס ז נצעַאצענטויזנט! ג  

! הערט, הערט - ַאזַא רונגּפש ַאדי ערשטע זעקס,  ךָא, נגןמָארפאוי לדַאאון ב  

 

," הויז, צום "עלטסטן ייד־זיך ווי חיות ווילד אין קהלה ריינגעריסןַא טָאמען ה  

: זויַאצו אים  גטָאדער קהלה, און געז וןפ רעזעסּפ, צום ווןָאקַאצו טשערני  

, יר שוין ניטמיר ווילן ניט קיין זעקס! זעקס טויזנט יידן ווילן מ  

רױ. און רףַאאים: קורץ און ש גטָאען געזמ טָאה זויַאמיר ווילן צען! צען! צען!   

 

: ישפַא ןַא לעַאערן צו די יידן װ נגעןַארויסגעהַא לָאז ךָאאון היינט נ  

װעק.ַאען איז מאון  -ע! רט מען צען שוין  אייעמנע רגןָאמצען טויזנט אייך,   

...   שטול, ביים גרינעם טיש ןפאין זיין טי סערַאבל ַא לטַאפ עזעסּפר רדע

עקס?ז וןפערער צען מזענען  לפיט ווימדו שרייבסט? וועסט אונטערשרייבן צען?   

 

? סטרער, דו העה? מיעַאדַא? ווָאקַא? אינזשענער טשערניווָאקַאטשערני  

מײנסטאײן? דו  דיר לטַאפ סָאװ?! סָא... וו יעַאמדהער ַא ,רָא... הער נ ָאער... ימ קעַאאיז ט´און צען? ס  

, דו קלערסט סָאס... זי ווייס ניט וו´רקע איזטַא? דיין סעקרעַאאמת? ה ןַאעס איז אויף   

...   יינסטװדו וויינסט, דו וויינסט, דו  ךַא? מיעַאדַא, רויסַאשיקסטו זי  סָאוו

       

טצווישן אונדז גערעד רָא... נ אוילער מענטשװ ַא לעמעןַאך נָא, דו ביסט ָאוויינסטו?  סָאוו  

? גייסטו איין, ַאייד... עס גייט דיר דען אין צען? אויף זעקס, ה ערַאּפקנ ַא  

, חטא־זיך על סטוַאּפקל סָאד, אויף זיך... ַאהַא? גָאאויף וועמען, ז -בייז  עסּפביסט ע  

! רייןַא טַאר־קהלה נצערַאער גדקומט  לדַאס גיכער, גיך... ב´ךַאזיך... עך, מ טס´סמ  

 

 

 



 

 

? לייןַא, דו הרגעסט זיך ָארסט זיך ג´, דו סממיעַאדַאד, יי ערַאּפקנ ַאדו ביסט   

טפַאקר ַאגרעסערע  ַאזיך  טרדעָאפגעט ווערן ר, אויף געהךַאיידן הרגעט מען...  ַא ...  

? זיך ריין שסטַא, זיך, דו וויעמַאדַא, שסטַא... טרינקסט? דו וו רניטָא... ג רניטָאג רָאנ  

. טפַאה ַאגרעסערן  ַא טָאה רבןַאערב שמד... דיין שט -, דיין לעבן ָאדיין לעבן, י  

 

טַאר, דער טַאר־ער, דער קהלה רָא, נטני - קעַא? דו ניט, דו טרויסַאקומט  סָאוו -  

... רםָאפ ָארּפ רָאנ ךָאווענדט זיך דען אין אים? עס איז ד´... ס איינגיין ךָאער וועט ד  

טהַאגע סטָאה, מיעַאדַאדו,  סָאנעבעך וו קותפ! די זעלבע סךַא... גיי מעןצזיי ווילן   

... רםָאוו רעך טיף דער זעלבעבזיי, עס עסט זיי נע טשעטָא... עס טךַאמביי זעקס... גיי   

 

,רטַאטויטער אין זיין שטול און וו ַאזיצט  רעזעסּפאיז טויט שוין. דער ´... טס... רמיעדַאַא  

ןָא־זיצט ער אויבן - ןפרָארווַאפ ָאּפגעזיכט, דער ק ענעםפָאדי אויגן צו אין  -  

? רטּפַאשרַאפ רטָא, דרעזעסּפער זיך, דער  טָאה סָאוו - ןָא טַאּפ, קלןָאקומט  טַאדער ר  

! ןָא טַאּפ! קלטַאּפזיצונג... קל ַאאייליקע  ַא ןפגערופנויוצ טַאדעם ר טָאער ה  

 

! רייןַאאינעווייניק זיי:  וןפ גטָאעמעץ ז זַא כטַאזיך זיי געד טָאעס ה  

טויטער אויף זיין שטול ַאזיצט  עזעסרּפ, דער ָא... ירָאנ כטַאזיך זיי געד טָאעס ה -  

! זיין ךָאד רףַאזיצונג ד ַא? ןפאונדז גערו ךָאד סטָא? דו? דו הרעזעשיעּפ  

! ולפאיז  לעטּפמָא, דער קלעַאצוגעשטעלט זיך  בןָא... מיר ה ָאמיר זענען ד  

 

... ניין... זיי וועלן זיין אין כעס - ןרניָאפיעצט? טעלע סָאאון יעצט? וו  

? יעצט סָאטויט... וו טשָאלעבט, כ´רנישט!  רָאניט, ג גטָאזיי וועלן... ז  

סַאגנדיק און בלװײ... שטיל, ש צען! ָאצען! י -די זיצונג  לטןַאהָאּפיעצט   

זיך געזעצט בןָא... זיי ה דעם גרינעם טיש רוםַאגעזעצט  טַאר־קהלה רזיך דע טָאה -  

 

, טַאר נצןַאג וןפיטגלידער מזיי, די  עטערּפש, און ןָאאויבן  רעזעסּפ רדע  

-, ירטרפגע דערןָאאין די  טָאבלוט ה סָא, דָאּפק ןפזיך אוי רָאהדי  טלגעשטעפאוי בןָאעס ה  

, טַאבל ַאט ווי ראים געציטע טָאהויל מדי צונג אין  -ט װָאר סָאעצער דמנעמט ע´ס  

        . ירטפגע לטָאוו רווי ע -די זיצונג,  ירטפ רעזעסּפטויטער  ר... דע הערן אויס לעַא  

 

29.10.1943 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ו. די ערשטע
 

טָאה סָא, דגָא, צען טויזנט יידן אין איין טגָאט ַא: צו צען נגַאג ַא וועקַאאיז ´ון סא  

טויזנט זיי צןפופצו  לדַאגענומען ב טָאה, מען גנַא, ניט לָאגעדויערט,  נגַאניט ל -  

טָאטדי ש רומגעמויערטעַא, די געצוימטעמרוַא! די רשעַאוו -מיט יידן  טָאטדי ש  

 . שניי ַאווי  נגעןַא, צעגנגעןַאמיר, איז אויסגעג נגעןַאדי אויגן איינגעג רַאפאיז   

 

, רידַאי ַאאויף  רקַאמ ַא, ווי ורּפכי־שול יום ַאווי  ולעפיידישע, די  לטַא! די רשעַאוו  

וונענדיקע אין דער שולדַא, יידן קַארמ ןפאוי נדלענדיקעַאן הייד, רשעווערַאװיידן  -  

! ייד טזוכנדיקערָאאון ג נדיקערכזוה־רנסּפ, ָא - ריילעךפ זויַאטיק און מעאו זויַא  

ל!ופאיז געווען מיט דיר ערשט  - סענעָאגעשלָאּפ, די רוםַא רמויערטעַאפי ד רשעַאוו  

 

ר!און לע נץַאיעצט ביסטו לער! יעצט ביסטו ליידיק! יעצט ביסטו אויסגעליידיקט ג   

ביסט, דו ךָאקברות וויסט, און וויסטער נ־היתב ַאעולם, ־בית ַאיעצט ביסטו   

, רעמ טרָאד גערןלַאזיך ניט וו ילופַאת מאון מען זעט קיין  - רבןָאאויסגעשט סןַאג  

. אין הייזער וויסט רייןַאניט, ניט  רויסַאט ײאון קיינער ג ענעפָאייזער האון   

 

עס הייסט ,זענעָארלַאפלעך מגעוועזן קינדער, יתומי´ זעןצוברענגען מדי ערשטע או                 

! גטָארמַאפ, צטערעניפדי ערד, די  סָאשענסטע וו סָאס בעסטע אויף דער וועלט, דדָא  

, טרייסט ַאאונדז  קסןָאגעוו לטָאיימען ווהימלעך און קינדערמדי עלנטסטע יתו וןפ, ָא  

!גטָאגעט לטָאאונדז, וו גטָאגעט לטָא, די חושכדיקע, וונימלעךּפדי אומעטיקסטע, שטומע  וןפ  

 

געווען זַאַאקינדערהיים  ַאאין  ערציקפווינטער צוויי און ־, איך בין סוףָא, יָאי  

- ררוקטַאפינקל זיך װ ַאאין  בָאה´געזען. כ, סַאדער ג וןפ טעכַא, ערשט געברראון קינדע  

- יידעלע געזעןמיעריק ־קוים צוויי ַאדערציערין  ַא וןפס ױאין ש בָאאון ה  

- געקוקט, געקוקט בָאאון אויגן ערנסטע, איך ה סינקעַאבל־טויט ַא, גערינקעמָא ַא  

 

רָאהונדערט י - בעָא, די בלטעטשקעַא, די ריקעָאי־זי, די צוויי נגעקוקטָא בהָא´כ  

- ייןּפ, דער ערנסט אירער און איר גרויסע טלַאמיידעלע שוין  סָאע, דשיידי סָאאיז ד  

,רָאמיידעלע געזען, און אויף דער וו סָאד טָאאין חלום ניט געזען ה טָאהאירע  בעָאדי ב סָאוו סָאד  

און דער ערנסט וועט רשווינדטַאפ ייןּפזיך: וויין ניט, די  גטָאגעז ןצעוויינט זיך או בָאאיך ה  

 שױן זײן!

 

,ס´טפרטיַאפ, אין לעבן, און רייןַאערנסט בלייבט, ער גיסט זיך אין דער וועלט  רדע  

;אויגן בלינד טערט אויס, וועקט אויף, רייסט ברייט אויףכשער דער ערנסט, נידידער יי  

- טפשרי ַאהייליקע  ַא, ווי הנבוא ַאדער וועלט, ווי  רַאפה רתו ַאאיז ווי ´ס  

נד.יידיש קי ַא וןפדעם ערנסט  ַארפרוצחים  ןָאילימ כציקַא...  וויין ניט, וויין ניט  

 

," ונקטּפאין יענעם " ינףפ רָאי ַא וןפלע ײדעמ ַא זעןעג בָא... איך ה וויין ניט  

ליידנדן גענערט ַאאיר,  וןפסך  ַאקלענערן  ַאל, ריינענדיקן ברודעװ ַאט הָאזי  ...          

שיטערן געטונקט ַא דַארמעלַאמ ַאשטיקלעך ברויט אין  רטעַאדרַאפ טָאי הז  

שערטַאיר איז געווען במ...  ריינגעשמוגלטַאיק אים אין מיילעכל נצאון קו  

 

אים, אירע רייד ייזטּפווי זי ש יעריקערפינפדער  מעןַאמ, זען דער מעןַאצו זען עס, זען דער מ  

! געווען זויַא ינדערישפ, איינע אין דער וועלט, איז ניט דערמעַאט. מיין מרצו אים געהע  

, יידרפ ַאאין אים  ריינגערעדטַאגעלעכטער,  ַאיט מ געווישטָאּפטרער אים  ַא טָאזי ה  

! געזען ס´בָאניט געקענט. איך ה רעס בעסע טָאעליכם ה־וםליידעלע! שמיידיש ´ס  

 

 



 

 

רייןַאבין ´יים אין יענעם, כה, אין קינדעררטָאגעזען דעם גרויסן עלנט ד בהָאאיך   

, קעלט ַאביטערע  ַא גטָאגעי טָאעס ה -אויך  רטָאאויך, ד רטָאד - לַאאין צווייטן ז  

        , ייןש ַאקינדער העל  לפהיי ַאאויף  ןפרָאעך געוולב ַאאויוון אויף  ןַאט הָאווייטן  וןפ  

. געשטעלטמרוַא, ביים גליענדיקן זיך קסָאביים ק קעטעַאנ־לבַאקינדערלעך ה בןהָאעס   

 

ט,טעקשגע רויסַאהענטעלע  ןררויפגע ַא, דער יסעלעפ ַא טָא. דער הקסָאגעגליט דער ק טָאעס ה  

,יונגס ַא רָאג ךָאיינגעלע, נ סַאבל ַא, אויגיק־ץרַאשוו ַא ר, און איינעלייצקעּפ ַא קעטעַאנ ַאדער   

ויזט, ער איז געוועזןרגעב טָאה רעשהלע! עמ ַאמעשהלע. ניין, ניט  ַאציילט רדע טָאער ה  

-גערעגט פאױ  

. צונג ַאיידישע  ַא ַאזַא טַאניט געה סטָאהווי ער,  מטַאלפניט גע סטָאדו, ה ָא! דו, הישעי  

 

! לויזבקודש ־איז לשון´קודש. ניין, ס־יידיש געמישט מיט לשון ַאגערעדט  טָאה רע  

די יידישע, די אויגן זיינע, און דעם שטערן און ווי ער הויבט ןָא, קוק רךָא, הרךָאה  

, סגרוי זויַאי ער און נישט געוועזן װען װעיה! ביסט ניט קליין געש... י אויף ָאּפדעם ק  

... ! טבגעגלוי זויַא, ישעיה, ניט סטָא, און הזויַא, ניט אמתדיק זויַאביסט ניט געוועזן גוט   

 

, גערעדט זויַא טָאה סָאיינגעלע וו סָא, דונקטּפ־יינגעלע אין יענעם קינדער סָאד זויַאאון ניט   

- געהערט ענעפָאיילעכלעך מיט מאים מיט  בןָאה סָאערלעך און ברידערלעך, ווטזיינע שוועס רָאנ   

, גרויסע שטעט געבויטעפאוי־און ניי לטעַא עסײרָאּפ, אלעַאניין, איר לענדער  ָא  

. די ערד טָאה זעלכעַא טַאניט געזען, ניט געה ךָאדי וועלט נ ךָאד טָאה זוינסַא  

 

רוב סָאזיי, ד לעַאצוקומען, די יידישע די קינדער, מע אוטגעווען די ערש´ זיי זעז  

, לייז וןפהונגער און  וןפקעלט,  וןפ געגעסענעפאוי ר. קינדעמעַא־מטעַאט ןָא  

? ףָאדי שטר סָארווַאפ, גטָא, זָא...  יחים הייליקע, געהייליקטע אין ליידןשמ  

? רייזּפדעם העכסטן  ,אים, דעם בייז לןָאטעג די ערשטע צ־אין אומקום סָארווַאפ  

 

, ורפ רגעווען די ערשטע, די גענומענע צום טויט, די ערשטע אויף דע´ זיי זען  

מיסט, ווי מיסט נספאין די וועגענער די גרויסע זיי, ווי הוי ןפרָאגעוו טָאמען ה -          

ורּפאיז קיין ש´זיי, ס רניכטַאפזיי, אויסגעהרגעט זיי,  ירטפוועקגעַאאון           

! טסוויי איז מיר און ווינד איז מיר און ווי ךַאער! מיינע בעסטע, ניט געבליבן מ וןפזיי,  וןפ  

 

2., 3., 4.11.1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ז. צו שּפעט
 

, געוואוסט און מיינע שכנים אויך און יעדער איינער ייד בָאמיר, איך ה װײ   

, עס געוואוסט בןָאמיר ה -ביז יונג  לטַא וןפגרויס ביז קליין,  וןפ רמי לעַא  

, געהיט לייןַאזיך  רַאפזיך  בןָא! מיר ה ַאמויל עס... ש וןפ רויסגערעדטַאאון ניט   

. אין אונדזער ברוסט רשטיקטַאפאין אונדזערן,  נקַאאין געד רשריגןַאפעס  בןָאיר המ  

 

, גנע סָאאין די געט לעַאאונדז  רטּפַארשַאפ ןפאורװאויס בןָאעס ה ךָאאיידער נ  

, ענד ראונדזע רַאפ, ךָאנ ריַאנּפָא רַאפבעלזשיץ,  רַאפ, ךָאנ ָאכעלמנ ַארפ  

, מיר, ווי איך געדענק לעגןפ, סַאאין ג ריינטפ ַא געגנדיקַאקריג, ב נהייבָא לדַאב  

. ענטהזיך געדריקט די  עסטערפ, עסטערפדי אויגן אונדזערע און  זןָאלָאּפרַא  

 

אויך קןרָאזיך געש בןָא... די אויגן ה רטָאאון די אויגן ניט, קיין וו ןּפניט די לי  

... נטַאמען  סָאוו ערָאטער קלר... בליקן גיבן אויס די וועןָאן קוק טכהוי ַא  

יידן הויךרזיך צו  קןָאניט געשר בןָאזיי ה -ע הענט מדי הענט! די שטו -  

...   נטַאאויף דער וו געשריבןפ... ווי ווערטער ניט געזען און אוי תקל, תקל

 

סַאג וןפט אין יעדער שטוב און יעדער שטיין נמיר! די ווענט, די ווע רָא, ניט נָא  

? גטָאעס זיי געז טָאווער? ווער ה ָאעס געוואוסט ווי מיר, ווי מיר...  בןָאה  

, סַאבללעך שטום און מייהענט אומװדי  נגעקוקטָאניט אומזיסט אונדז  בןָאעס ה  

... גטָארצַאפאון  רשוויגןַאפשטיינער ניט אומזיסט געקוקט אויף אונדז  בןָאה´און ס  

 

, ךַאד ןפאוי ויגלפאון  סערַאװאין  ישפ, טעס געוואוס בןָאמיר, מיר ה לעַא  

! סאוי ָאנדז דוא לעַאגעט ראונדז: מען הרגעט אויס אונדז! מען ה רוםַאדי גויים   

ך:ַאז ַא סענעָאשלַאב ַא, טעמשטיַאב ַאאיז ´! סךמַא? און טו און סָארווַאפשום  ַא ןָאאון   

. קליין ביז גרויס וןפאים  ניכטןַארפ, לקָאפ סָאיידישע ד סָאברענגען, דמאים או  

 

, און מערדעריש ווי היטלער, היטלערס קריג ּפטעמ ןכָארבאויסגע טָאה´ר סנָאווי   

, רדָא, די דייטשע הרישעַאברַאדי ב וילןּפזיך אין  יינגעריסןרַא טָאעס ה רָאווי נ  

קינד אין וויג ַא -זיינע שטעט און שטעטלעך  זןָארלַאפ לקָאפ סָאיידישע ד סָאד טָאה  

. רטָאאויף זייער  לטגעזעסענעַאניט געבליבן, ניט געבליבן זענען  זאי  

 

? איר, וואו טפין? וואו לויהניט קיינעם: וואו גטערפ, ָא, וואו? ןפָאמען איז געל  

! עגרפ טייסט עס ניט... ניװאויל דיר, דו װ? סָאװרַאפניט, קיינעם ניט:  רעגטפאון   

        ... און רייד נישט צו ָאּפניט, ניט קיינעם, רייד ניט קיינעם  הן גיב קיין עצאו  

...   אין וועג לעמעןַאזיך מיט  זןָאזיין היים, צי ל ערמרעַאצי בלייבן אין זיין וו

 

ָאּפ רטןָאאין היימען יידישע און טוען ד רייןַאיך ז... זיי רייסן  אין דער היים -          

ַארשלעּפט,פן , מעָא! יטּפרשלעַאפ: מען ךָאמען טויט, און ערגער נ -ערן הניט זען, ניט  ס´לָאען זמ  

ַארָאּפ! זיך זןָאווי נידעריק זיי ל -די מעסערשמיטן  :עאון ענג, זע, ז ולפ -און אויף די וועגן   

. ּפקע רטעַאגעדסבער יידנס אוייא ערספװַאר, די קוילנליערפדו זעסט די העלדישע, די   

 

טָאה רע - ענטסטערָאניט, דיין נ נטסטןָא, דיין נרנישטָאקיינעם ג טניש טָאר  

טכקנע ַא´קנעכט, וו ַאאויף דיר די אויגן תחנונימדיק,  נגעשטעלטָא לטפרצווייַאפ  

טָאג ילופַאגעווען  לסטָא, ווען דו ווךַאס טוט מען? װָאים זיך: מבעט ער רח -  

! וועט זיין שלעכט גןָאדו וועסט אים ז סָא... וו נישט! רָאנישט! ג רָאאים ג גָאז  

 

 

 



 

 

סטַאדער ל וןפ כןָאזיך געבר בןָאה סייעןָאאון ש קטןַאטר לעַאוועגן,  לעַא  

...   נטַאה ררענצלעך אין דע ןָא, לייצעסּפזעק אויף  ןָא סטַאל ַאדער יידישער... 

, סטַאאון אין ה ןפָאשרעק, אין איילעניש געל ַאמיט  דןָאלַאשווער ב ןפָאען איז געלמ  

ד!נַאל נדערַא ןַאאין  ָאד ייןרַאען זיך מ טַאּפכי װ! נדַאל רנדעַא ןַא, ךַא...  נונגפָאה ַא ןָאאון   

 

נטָאען געקמ טָאה ריפ, היינט ךָאאייערנעכטן, נעכטן נ ךָא, נעטּפ! צו שעטּפצו ש  

וואו־גרענעץ ערגעץ ַא... און צו ג צוּפלעַא שצוג,  ַא, בוסָאאויט ןַאיט מ -  

-הענט  די ָאּפ לןַאפ´ס -ענט, האון די  עןמגענוָאּפווי  יספיעצט? די  סָא... וועטּפיעצט איז שוין ש  

... טירן צו לעַאאון  כטמַארַאפאויסגענג שוין  לעַא! יעצט זענען עטּפצו ש  

 

ָאן! ןע! מיר קומייען שויןג: "שוין! מיר וילישּפדייטש אויף  ַאגערעדט  טָאה ָאדיַאאין ר   

! ער ניטײנז ניט שרעקן, קדאונ רַאפ ךזי רל קיינעזָאיין. ַארשוין  רשירןַאמיר מ  

, ןָאנישט ט טסכרואיקער קיין שלע ר, דעעלקערונגפַאער בדיר וועלן דער ציווילער, מ  

  !"שרעקן זיך דער ייד לָא"ז -! ךזיך צעשריען הוי ָאדיַאער אין ר טָאה -דער ייד!" 

 

כטַאצוויי ביינ זייגערַא, ךָאיטוומאדיקער מור, דער ךָאװעזן מיטװעס איז גע -  

, היןַא... די  וילןּפעגן איבער װאויף  זטָאוועקגעלַא לטפרצווייַאפזיך  בןָאאון יידן ה  

, כטַאשל ַאאין  רייערפזיכערער און  ךָא, מען גייט דטָא, גָא... הערַא רטָאן יענע דוא  

! זין ַאמערער שוין  טהָא דָאלעבן אויף דער מיאוסער דער ערד  סָאען זיך דמנע  

 

הָאט זיך געלָאזט דזשָאזש און לָאדקיין ל לישערַא, קװָאכָאבענדין קיין טשענסט וןפ ןפָאאיז געלמען   

הײם, זייער זןָארלַאפ, וועקַאזיי אויך, זיי זענען אויך אין שרעק  - עררשעווװַא ,רשעַאװקיין   

ָאסטרפ ַא רעמדפ רומגענומעןַא זטָאלװָאררַאפאין היימען יידישע  טהָא דמרעפדער  וןפיידן   

ם.ייהיעדן ווינקל זיי גע וןפ לטַאפַאב ןפָאנטלַאאיז ´וועלכער מ וןפאון די שרעק, די שרעק   

 

, דבונ ונעםפ סןַאאיקע, די מָאשע, די דדייי סָא, דלקָאפ נצעַאג דָאס  

עדטרשיין גע בןָאה סָאוו, די אגודהניקעס, די ציוניסטן, די רומעפ לומרשטכדי  -  

ד!י וואונד צטַאלּפגע טהָא´ס -זיך  טַאּפגעכפאוי לוצלונגּפ בןהָא לעַא - רלעדנהענּפלומ  

. עטּפאיז געווען צו ש´ס ָאר! נטעוועטַאטעווען זיך... ררַא, ישראלץ־קיין אר  
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 ח. אײן חרובע, אײן אומגעברַאכטע הײם
 

, סָאשל ַאגרענעצן און דורכגענג אויף  לעַאאון  לעַאדי וועגן  כטַארמַאפ, עטּפו שצ  

,אין דער הויף טןרָאימל דהאונדז ווי דער  רַאפ ָאער נידער דדאין  ןסָארשלַאפזיך  טָאדי ערד ה  

? סָאוו - ר... יעצונדעךָאביז לובלין און ווייטער נ נגעןַאויס דערגרג ןטנגסַאמען איז אין   

. און מיט רויך ייערפאונדז דעם וועג, מיט בלוט, מיט  ןפָארלַאפאיז  רע -דער טויט   

 

, מיט גליק ענעפָאדי דערל, ךַא...  ןפָאאון נעבעך ניט דערל ןפָאמען איז געל  

ציל ַאצו  טאון אין וואונדן, כלומרש לןָאגעשוו יספנגעקומענע מיט ָאדי  -  

! , און ווילן צריק, צוריקרוםַאזיך  לטפרצווייַאפאון  ינצטערפזיי קוקן   

! עס וויל סָאזיין שוין וו לָאז - הייםַאצוריק  רקירעוועןַאפ, מיר ָא! יהייםַאצוריק   

 

! טָא, גָאויעריקע צוריק, ר, וועגן טָא...  צוריק רקירעוועטַאפ טָאמען ה  

רַאפ, דער זעלבער שוידער, די זעלביקע געהערַא, ווי גייענדיק ךַאנום, העלבער גיזדער -  

, טָאטשען איז אין דער אייגענער דער מ! אויב אומקוםהייַא? סָאװ רָאנ  

. ראין צע הייםַא! הייםַא...  , אין שטוב אין מיינער, אין מיין בעטסַאאון אין מיין ג  

 

... נעבעך, ניט... דער צווייטער, נגעןַא, נעבעך, איז דערגר... דע זיך צוריק זןָאגעל טָאמען ה  

! געענדיקט שלעכט טָאה -וועג, צי אין דער היים שוין  ןפאוי יצ -זיי  וןפיעדערער   

! ייד ַאאיז  - נגעןָאגעה לדַאבוים אין וו ַאהרגעט, צי אויף רוועג דע ןפמענטש, צי אוי ַא  

.אין נעכט ט, ניטרָאעג דטקיין היים ניט, ניט אין  וןפייסט װ -ייד  ַאגעקומענער  הייםַא ןַאאון   

 

, ניט וואו ער וואוינט סַאניט ווייזן זיך... אין שטוב ניט, ניט אין הויז, אין ג רָאער ט  

היינט דייטש־לקסָאפ ַאנעכטן און שוין  קַאליּפָא ַאדייטש,  ַא, כטאים שוין געזו טָאען המ ...  

אויס דערשטוינט טפזיך..." רו טעוועטַאגער סטָאגעמיינט, דו ה בָא? איך הוועקַא? ביזט ניט ָא"דו ד  

. ריינטפגוטער  ַא, רקַאשט קןָאשרער, דענערפָאגעטר עליקפצו ַא סַאהינטערג ַאאין   

 

!דו ... ייניקטּפרַאפאויך, די רבנים שוין  תורות־ריפ, די סברענטַארפשוין  נעןעדי שולן ז           

! ייסטװ, דו נטַאוו־זרחמשטייט ביים  קודש־רוןָאשול געווען שוין? דער  ַאביסט אין   

װאו?או איז ער, װ...  סעלעָאי´ מיטן שול. און דער רב ר מעַאאיז אין ס האון די בימ           

... ער הייסט זַאייטש צעווישן דייטשן, ד ַא בָאגר יצרוטּפש ַא... מיט ה דער בימ וםרַא טפלוי רע  

 

,גלייך ויך ניטה געהויבןפאיז אוי רקַא, דער קקסןָאװידעריק גענ יזא´, רלטַאב איז ר רדע          

! לטַאפ, און ער טָא...  טפרייען זיך און לויד? ער בויגט אין ָאיַאשבר אויך, ניט שיין,  ַאאון   

...   טכעולם קוקט און קיי ר, דער דייטשעלָאויקער יעדעס מהאין  טפטרע יצרוטּפש ַא

לטַאהַא, בלטהַאַאזיי... ניין, ב שעםַארפאון  ניםּפטיקן דיין כהויב, רבי, אויף דיין לי  

 

         

טכלי ַאגרויס  ךָאד לטַאפ ניםּפדיין  וןפ, רבי! ניםּפייליקן דיין הדיין  -          

, מטמא זיין איר שיין רשייטַאפדי זון  לָא, זלןַאפזיי ניט  ףדיין ליכט אוי לָאז  

ט!כגעזי נעםהפזייער טרי רַאפזיין זיין בלוי און ווייזן זיך ־דער הימל הויך מחלל לָאז    

! ווי זיי ניט זיין לסטָאימל, זה וןפדער זון און ערלעכער  רַאפביסט שענער, רבי,   

 

, ייסט דיך בלייבן שטייןהי, שטיי...  דער דייטש ער בייזערט זיך, ער בשטיי, ר  

. טון דיר אין מויל ייּפש ַארף דַאשמש  ר... דע , רייס אויףרייסןפייסט דעם מויל דיר אויהער   

ווייןעג ַאאין  רויסַא צטַאלּפש, נעבעך, מש רברייט אים, דע געריסןפאוי טָאהדער רב  -  

... ! גרויל ַא ַאזַאנדזערן? ובין ארב, דעם ר? ווי קען איך אים, דעם רעלעהַאווי קען איך,   

 

 



 

 

"! דו ביסט סָאש וושמ, דו רישערַאנאין מויל מיר, דו  רייןַאגיך  ייּפ, שרייןַא ייּפש"  

?טייטש´, סייעןּפ? ווי קען איך שרעלעהַא: ווי קען איך, יספצו זיינע  יצירפָאדעם  לטַאפש מדער ש   

!"! ער צילט אין דיר און שיסטייּפ... דער רב שרייט: "ש סעלעָאאיז י´נדזער רב, סואיז א´ס   

:דער דייטש רקַאאים שט ןָאשטויס געט ַא טָאה ָא... ד ןָאגעט ייּפש ַא לטָאאון ווי ער וו לגטָאפדער שמש    

 

"- ייטּפמען ש זויַאקוק, קוק זיך איין און לערן אויס זיך, שמוציקער דו ייד, קוק ווי "   

"! ָאּפרַאס ´לינגש: "קעטַארכריינגעַאס ´בראין מויל אין  עםנעפָאדער דייטש אין  טָאה´און ס  

, ענדט דער דייטש צום שמש זיך און טייטװ´און ס נגעןועשלּפגָארַא טָאדער רב ער ה  

. ָאּפק רןַאפזיך  טכַאּפגע טָא!" דער שמש הלגטָאפ, ער טרב: "דו זעס ןפטייט אוי  

 

!"רויסַאמיט אייך,  רויסַא"און יעצט?  - וספאין  רָאנ ןפָאש געטרמדעם ש טָאזי ה -די קויל  טשָאכ   

        , שול וןפ רויסַא לטינקןַאדעם רב, דעם  ירטפער הינקט, ער  טשָאכשמש  רדע  

, הויז טסָאגאין  ןפדער בימה, לוי וםרַא ןפלוי רָאער גייט דער רב, ער קען נ סָאקוים וו  

!ולפניט  ךָאאיז נ סָא! די מגָא... של יצרוטּפש וןפשמיץ  ייערדיקעפ ראון אונטע כטַאאים ז ירטפער     

 

ט!זע- נגעןַאגעג הייםַא כטַאדער רב איז מיטן שמש ז ךָאאיידער נ ולפזי איז געווען ניט            

! סָארויך: וואו ברענט און וו וןפ רויסַאזיך  עןמַאלפרייסן ´ביזן הימל, און ס רטּפַארויך ש ַא  

! , די יידישע די שטעטתורות־ריפברענט! די ס קודש־רוןָאברענט די שול! דער  סָאד  

!סָאזיך די מ טָאה ולטפרַאפ...  סָא, די מךַאאים:  לטַאער קוקט זיך אום, דער שמש ה -רב  ערד  

 

? הערַאאומגעקערט זיך צריק  סטוָא, הָא, סָארווַאפעק, ראין ש ענערפָאנטלַא, גָא, זָא"  

? דמרעפביסטו אין אומגליק ניט געבליבן אין דער  סָאוורַאפ, וועקַאדו ביסט   

,זיין שווער רואווטּפאין אירן זען, אין איר גע ייןּפדיין היים אין  רטּפָארשַאפ לסטָאדו וו          

. רשעמטַאפ זויַאאון ווערט  סָאווַארפשום  ַא ןָא ניקטײּפרַאפאון ווי זי בלוטיקט, ווי זי ווערט   

 

, גיט אומעטיק און שטוםייםַאה... "דער צוריקגעקומענער  גָא, זסָארווַאפ גָא, זָא  

ליים ַאאים ווי אין  ניםּפ ןפאוי רגליווערטַאפערט װ סָאל קוים, ווכשמיי ַא -  

: רוםַאגרויסע זיך  ַאשרעק  ַאאום זיך, קוקט אין  רקוקט ע לדַא, בךָאוויילע נ ַאער שווייגט   

! היים כטעַאאיין חרובע, איין אומגעבר -אומעטום  ךַא...  דער היים וןפ ךָאאיך קום ד  
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ןט. צו די הימלע  
 

?וועןרַאפ גטָא, זָא? סָאווַארפ גטָאלען, זמ... הי נהויבָאאין  לדַא, בויבןהנגעָאזיך עס  טָאזוי הַא  

? גרויסער ערד רצו ווערן אויף דע רשעמטַאפ זויַא, קומט עס אונדז ָא סָארווַאפ  

, געזען ךָאד טָא, איר הרבעָאלען מדי אויגן... איר הי טכַאמרַאפווי  טָאהשטום, ־די ערד טויב  

!אויבן, און ניט איבער זיך געקערט וןפאין דער הויך,  וןפזיך צוגעקוקט  טָאה ראי  

 

,ערירטמגעשע שלַאפווי שטענדיק  טָאזיך אייער ביליקע די בלוי און ה טָאה לקנטָאווַארפניט   

,ייזרקן געקוילערט זיך אין קיאין שטענד טָאה םַאתלין גרויז ַאדי זון אין רויטן ווי   

,צירּפַאאויף איר ש ויסרַא כטיקע, איז אין די נעדזינ ָאהור,  לטעַא ןַא, ווי הי לבנד  

.יט די אויגעלעך ווי מייזמ ינקלטפוציק, געמנקען שאוצוגעוו בןָאהאון שטערן   

 

!ערמאייך  וןפקוקן, איך וויל ניט זען אייך, ניט וויסן  ט! איך וויל אויף אייך ניוועקטַא  

- דריסטַארפיר מ, ווי ךַאיקע הימלען אין דער הויך, ר, נידערערישעַא, גענָא, לשעַאפלען מהי ָא  

,ערראון מיין ט לכיין שמיימעט אייך, מיין אומ, ריידפיין מ רטרויטַאפגעגלויבט אייך,  לַאמָא בהָאאיך   

!יסטמ ןפויסער הוירדער ערד, דער ג ריאוסעמדער  וןפאיר זענט ניט בעסער   

 

- נגַא, אין יעדן מיין געזלעַא לידער עאייך אין מיינ זונגעןַאלען, במבט אייך, היױגעגל בָאאיך ה   

, שוים ַא, צערונען ווי וועקַא, זי איז רויפ ַא טָאי ליב מען הװאייך ליב,  טַאגעה בָאאיך ה  

,נגַאערגטנואיר א וןפ מעןַאלפיוגנט, די זון אין  ריסטערפאין מיין  ךָאדי זון אין אייך נ בָאאיך ה  

!"מיין טרוים לעשטרַאפ זויַא, נונגפָאמיין ה רגייטַאפ זויַא: "נונגפָאמיט מיין ה רגליכןַאפ  

 

!םַאשט לטןַאמיין  רטַא, גענלקָאפיין מ רטַא, גענרטַאגענָאּפאונדז  טָא! איר העקטװַא! וועקטַא  

!רטַאנעג ךָאמיינע, די נביאים מיינע נ בותָאדי  טָאאונדז, איר ה רטַאאיר נ - ןָאאייביק  וןפ  

,םַאלפער ײזיך אין א נגעצונדןָאזיי די אויגן זייערע געהויבן,  בןָאה -ך אײך, צו אײצו   

,רטַאאייך געג טפַא, אין בענקשָאערד ד´זיי אויף דר בןָאה דער´טע אייערע אויף דרסדי טריי  

 

!רנעמטַאפ -איר  ריערפ: האזינו! ןפורצו אייך די ערשטע אויסגע... לטָאאייך געוו  

!הערט –עו מישעיה, מיין ישעיה: ש זויַאיין משה און מ ױזַאערשט די ערד.  רעטעּפאון ש  

עמדט?רפרַאפ זויַאזיך  לוצלונגּפאיר  טָאה סָא? וורו! ירמיה שרייט: שומו! ווער זשע אויב ניט אימאון שו  

.י די ערדװ ךָאהויך, איר זענט ד־ימלעןה, ָאימלען, היקע איר ט, ליכָא, ענעפָאלען מ, היָא  

 

מיר זיך דען בןָא? צי הסָארווַאפאיר קענט ניט, איר דערקענט אונדז שוין ניט מער,   

- לָאמַא וןפדי זעלביקע די יידן  ךָאדערט זיך? מיר זענען דנגעע זויַאגעביטן?  זויַא  

,, ניט איך קעןרגלייכןַאפסך... ניט איך! ניט איך וויל צו מיינע נביאים זיך  ַא ךָאנ ראון בעסע  

- לָאמַא יטמ דָאמיינע אויסגעהרגעטע  נעןָא, די מיליירטעפ, די צום טויט געלעַאדי יידן  ָארנ  

 

טייטַאב סָא, ווָא! ָאאויסגעלייטערט מער אין גלות דגעליטן, סאוי ר, מעךָאנ רזיי זענען בעסע  

ן יידכדורכשניטלע ַא, שוטןּפ ַא ,יעצטיקן ַאן לײק נטקעגןַא, יקערלָאמַא ןַאויסער, רג ַאייד  ַא  

און שרייט ָאגטיעדן יידן קל וןפ - ,לותגאין יעדן  ,ליןָאאין וו ,, ליטעוילןּפאין   

.ליד־קוהלת ַאמיט  ערנטוישטַא ןַאלך מ ַא, סאיוב אין יסורים גרוי ןַא, רויסַאירמיה  ַא  

 

,טעלטרשַאפזיך  לטןָאװיר מער, ניט קיינער, ווי מאיר קענט ניט, איר דערקענט אונדז שוין ניט   

,לייןַאצו זיך  לץַא ךָא, מיר זינדיקן נלָאמַא וןפדי זעלביקע די יידן  ךָאענען דזמיר   

   ,-די וועלט טעוועןַאר ךָאנ לץַאילן װגליק און  וןפענעם ײגא ונעםפ ךָאנ לץַאזיך  ָאּפ־גןָאמיר ז

ן?שיי זויַא רזענט אי סָאלוי, ביי אונדזער אויסגעהרגעט ווערן? וובלען מיה ר, איזויַאזענט איר בלוי  סָאוו  

 

,אוב־צו דער בעלת יינעןּפיינע מאין  זןָאוועקלַאיין קעניג, זיך מאיך וועל ווי שאול, ווי   

,דור־, דעם וועג דעם חושכדיקן קיין עיןלטןפרצווייַאפ, דעם ינעןפגע גאיך וועל דעם יוע  



 

 

,רויףַא, קוקט ָא: קוקט, לעַאזיי  ַאשװערמיינע נביאים און ב לעַא ויסרַאדער ערד  וןפוף ר´און כ  

!רָאי רצעַאשוו לדיַאאייך! צו  רָאי צערַאשוו לדיַאזיי: צו  ניםּפייט אין ּפאון שהעל ־צו אייערע הימלען  

 

ירטפגע לקָאפיין מ וןפ רעדדי קינ טָאען המי װאויבן,  וןפלען, צוגעקוקט מזיך, הי טָאאיר ה  

,ויטט, צום טכאין נע ערענצטיפאיז העלע און אין  ג, אין טעוספצו ןנען אובַא, אויף װַאסערן איבער  

,ירטראייך ניט גע ָאטה´ס -ן בן הענט צו אייך געהוירעװהרגעט רביים דע בןָאקינדער ה נעןָאילימ  

... הויט עָאאויף אייף די בל טָאה רציטערטַאפניט  - עסַאטאיידעלע און ט מעסמַא נעןָאילימ  

 

, גוטסקייט בלויז ַא, יידרפ ַא! ריידפדי  לייןַא, יעריקעפ, עלמעלעךָאגעזען די י טָאאיר ה  

!לעבט סָאװ לץַא וןפ, טרייסט ָא... ר נסטע, די זוכעראון די בנציונלעך, די יונגע גאונים, די ע   

,געהייליקט אין זיין הויז טָאג רָאפזיי  בןָאה סָא, ווטַאהזיי גע בןָאה  סָאס וו´געזען די חנה טָאאיר ה  

ט!לען אויסגעוועבמיה, טרנישָאימלען גהלען! מאין זיך ניט, הי טָאקיין ג טָא... איר ה זיך צוגעקוקט טָאאיר ה  

 

,אויף זיי ברייט נטפאויף די טויערן, איר הימלען, ע נטפאין זיך ניט! ע טָאקיין ג טָאאיר ה  

,רייןַא לקָאפיין מ ייניקטןּפרַאפ וןפרגעטן, המיין אויסגע וןפ לעַאדי קינדער  זטָאל און  

געקרייציקט שווער אין לייד לקָאפ ַא נץַא, גטַארפגרויסער הימל רזיי צו דע אויף־נטפע  

!זיי זיין טָאג ַא, קען כטַאדי קינדער מיינע אומגעבר וןפער ד, יעָא...  רייןַאאין אייך  רףַאד  

 

בָא, איך הטסײבר ווייט און וומד ַאלען אויסגעליידיקטע און וויסטע, הימלען ווי מ, היָא  

- אין אייך דריי בןָא, און זיי איז ווייניק הרלוירןַאפאין אייך  טָאן איינציקן מיין גײמ  

,ַאּפאיז זיי קנ עןגנַאזיי געה וןפייד ־, זיין גייסט און דער גלילטָאדער יידישער דער ג  

!דינערייריינע געטעמ, עקלדיקע און געָא -, געשיקטָאּפאונדז אין הימל  לעַא בןָאזיי ה  

 

,ייךר, יעצט זענט איר ריםָאאיר זענט געוועזן  -זיך!  רייטפזיך, הימלען,  רייטפ  

!שערטַאימלען, אייך בהגליק איז,  ַא ַאזַא ,לקָאפ ַא נץַא, גנץַאג -שניט  ַאזַאגעבענטשטער  ַא  

,זיך מיט אייך ייעןרפ לןָאזיך, הימלען אויבן, מיט די דייטשן, און די דייטשן אונטן ז טרייפ  

.ערד ערזיך אויף ד ךאיי וןפ קערןַאלפצע לָאז רייעפ ַאאון  רויסגייןַאדער ערד אויף אייך  וןפ ייערפ ַא לָאאון ז  
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ונעם סוףפי. אינעם ָאנהײב   
 

ךָאנ רווידער ! און דע רגןמָאפ, אויגָאאין ערשטן ט לדַא, בנגעהויבןָאזיך עס  טָאהזוי ַא  

ניי סָאד וןפ נגעהויבןָאזיך  ריפריעדן אין דע טָאה´! ססנייפ! אויסנייפאוי -  

!ךָאבר ַא ײ: שוין נרךָאה - גינעןַא, היינט בלטַאאומגליק ווערן  סָאד טָאה וויזןַא, ניט בָאנעכטן ערשט!    

... טריי טןָאש ַאאונדז ווי  ךָא, גייט נגלייטַאטויט ב רטויטשרעק ניי! דע ַאאון  חדּפ ַאניי   

 

,סירטּפַא ס־װָאסעּפצווייטן ע ַאייד  ַאיט מיעדן ייד  ַא וןפדי אויגן  רַאפ טהָא גָאיעדן ט  

";סָאוו־עסּפיעדן "ע וןפאיז ניט מער  לןַאפקויל און  ַא וןפ ןווער ןפָא... געטרסָא־װעסּפע  

- ירטפוועקגעַאייד און אים  ַא טּפכַאריינגעַא, ןָאזיך געט ןפע ןַא טָאטירל ה ַא, געשטעלטּפָאזיך  טָאה ָאאויט ןַא  

.סָאש ַא וןפשוין  לענעםַאפשוין, בעסער דעם גע סַאבעסער דעם געהרגעטן אין ג  

 

,שוין נישט גענעכטיקט אין מיין הויז טָאאין שט ריינרייסןַאזייער זיך  וןפאין די ערשטע טעג  בָאה´כ  

.גלייטַאב למָא סָאמיך ד טָאה רויפ, מיין ןטנָאנ ַאזערן דצו אונ כטַארנַאפ וועקַאבין  יךא  

,וויילע בלויז ַא, ָאיך... ימ נגעקוקטָאזיך,  געשטעלטָאּפונקל טאין דער  טָאה יצערפָא ןַא  

.געטייט נדערןַא ןַא טָא, ער הסָאש ַאיר מערן האונדז דער ךָא. צען טריט נוועקַאאון איז   

 

,ייד ַאט כגעזו טָאלע, אי מיך, אי דיך. ער ה´ער אונדז געהרגעט, חנה טָאה סָאאונדז! אונדז! ד  

? געקוקט טָאגעזעען ווי דער אויסוואורף ה סטָאער... דו הכיט אונדז געווען ניט זימער איז   

ניט אונדזערע, די זיכערע, די טריט רָאה ַא, ערטמַאנגזַארלַאפ, ניט רשנעלערטַאפניט  בןָאהיר מ  

.צו דער חיה אונטער זיך גערוקט טָאבעסערער ה ַאער, רטיקענקע ַאייד  ַאלעבן צו דעם טויט...  וןפ  

 

מענטָאמאין יענעם גרוילעכן  ךָאעהרגעט דג לעמעןַאאונדז, אונדז  ךָאד טָאחנה, ער ה  

- נדַאיידישע אין גויאישן אין ל סָאד לקָאפ נצעַאג סָאיך, אי דיך, די קינדער אונדזערע, דמאי   

!רלענדטַאפ טָאאון ה ירטפגעכדורַא טָאהזיך און  לענעםָאטש ַאבליק  ַאיט מ סטןָאמרַאפ טָאער ה  

... נטַאדי ה לטַא... דו דריקסט מיר קכטַארנַאפ געלעגענערָאּפ ןַאזיך, אין  סַאג ַאאין  סטןָאמרַאפ  

 

ר ניטדי קינדע גטָאאון ז הייםַאאונדז געהרגעט, גיי  ךָאד טָאה ר. עלטַאק -יינע מאי דיינע, חנה, און אי   

- נגַאאונדז ל נגעקוקטָאאון  נדָאזיך בל געשטעלטָאּפ, ןפָאאונדז געטר טָאש הטדיי ַא זַא  

,היטַאב טָאניט דערצייל זיי, ג, ָא... לקָאפיין מ נץַאאון אונדז געהרגעט, אי אונדז, אי זיי און ג  

?נגַאב זויַאקוקסטו  סָאלע, וו´... חנה, חנהרניטָאג וןפאון גלייך דו ווייסט  הייםַאגיי   

 

,יי אייךב ָאאון איך בין ד גָאן טרווע רָא, עס וועט נריפ נץַא, גריפ רגןָאמ, און םײהַאגיי   

  - וועסט דערהערן אים, דערקענען אים, דעם קלונג ו, דןָאט כווייל און קלינג ליי ַא רטַאאיך וו

,יר גלייךמאויף  ןפאון ע רויףַאאויף זיך  סָאוו עסּפע ףרַאבעט, וו וןפ ָאּפרַאיל טגיי ש  

!און יונג זויַאי לעבעדיק, און שיין װ זויַא, קינדער מיינע קליין, ָאצו די קינדער צו מיר...  ירפ  

 

!יין קינדמ, ר, מיין טייערעםָאשמייכל... י ַאזיך מיט  טַאּפכגעפאוי טָאה מעקלָאן ימײזע, זע,           

: אונטער קישן... ער געדענקט ןָאּפצו ק ריינגערוקטַא נטַאציונקע די ה־בן טָאה´און ס  

ינטפאון ער גע -געלייגט, איין מיש  ןפָאאיינשל רןַאפ רטַאבוך ה סָאד טָאוואו ער ה  

?ען אייך אומגעברענגטמ טָאה סָאװרַאפ, יינגעלעך, ָאלע, ´, חנהָא, סָארווַאפדי זייט, די שורה ווייטער...   

 

כט,ַאדער היים ביינ וןפ וועקגייןַאמיט אייך, איך וועל ניט מער  טכַאלע, איך בלייב די נ´חנה  

?שוין? שוין געצייכנטע צום טויט טעּפרמשַאפשוין טויטע?  זויַאהיטן זיך  ןפרַאד סָאוו  

ט.כַאגעברמאונדז שוין או ךָאד טָאשוין, מען ה טכַאערגסטע דורכגעמ סָאד ךָאד בןָאה רמי  

... ויטהוועט מער אויף אונדז די  זויַא רציטערןַאפגעזען דעם דייטש? זיין קוקן? ניט  סטָאדו ה  

 

 

 



 

 

ץ!דער שמו לייןַאדי ברוד,  לייןַאערוועלט, טאונ וןפאחרא, דער שר ־ראטאיז געווען די ס סָאד  

- סַאאומזיסטן ה וןפן שלעכטס און ופ ערונגּפרקערַאפ ידדער בלוטדורשט,  לייןַא  

,שוץ ַא ןָאגוט איז אויף דער ערד און  סָאוו לץַאאיז זיין גערעכט זיין, צו  ענעםפלָאהַאצום אומב  

!סַאג נסקערַאאונדז אויף דער גד טנגעקוקָא לטַאק טָאאון ה ייןטאיז געבליבן ש סָאדייטש! דער דייטש וו ַא  

 

,נדַאנַאדייטשן מיט לעַא, ניין ! זענבערגָאר רעדפלַאאיז געוועזן היטלער, הימלער,  סָאד  

´.ןַאדי אויגן אונדז געשט רַאפאיז  עטזסָאגעוויסנל סָאטסטע, דכלעש סָאד ,לקָאפ נצעַאג סָאד  

- נטַאאין מיין ה לטמָאדע סָאוו בָאינוט, ווען איך המיס אים. חנה, ווען איך הרגע אים אין דער שווען איך   

- ןַאד ר, אי זיך, אי אונדזערע די קינדעלקָאפמיין  עוועטַאטגער לטָאאיך וו  

         

סרויַא, דו רייסט זיי יעצט ָאטוסטו? י סָא? ווסָא! וורניטָאזיי ג גָאזיך... ז טַאּפגעכפאוי בןָאזיי ה  

! ָאּפיעצט  נטעלעךַאמדריי שילער  וןפאון די בלויע שנירלעך  ּפדי קנע נציקעַאדי גל  

!איז שוין גרויס´, רָאן... ירביידן אונדז און דעם עלטסטן אונדזע רַאפ נדבענדערַאנייסט די ש   

?ָאּפם קעד ָאּפרַא, דו, זטוָאל סָא, מיין קליינינקער, וועקלמָא... דו יןָאנטָאס ניט ´זיך, וויל טפרַאוו´ר  

 

!, וועלטָארגענען. הען וועט אונדז מ זַאגעהרגעט אונדז,  טָאמען ה זַאווייסט ניט  עקמָאיין ימ  

,יידיש קינד לטפווייצרַאפ ַא וןפטרער  ַאניט ווערט  ךָאאיז ד לקָאפדייטשע  נצעַאג סָאד  

,קעלט ַא דורךַאט מקעלט... מיך נע ַא...  !קייטכריילעפ! די יילעכסטעררפס, מיין ´, ווען ער ווייסטךַא  

... איר זענט בלינד סָאישע, וודוואויל אייך קינדער יי ָאוואויל, י, זעעוודיקן, וויי... און ריי מיװ  

 

,ניט געוואוסט ילפ זויַאעס אויף  בָא, חנה, איך הרקעַאשט ַאלע, דו ביסט ´החנ  

!שנעל רָאפ! רָאפ: סטוגָאיר זמ? און מיר,  ָאיט די קינדער דמ? ָאד לייןַאווילסט זיין   

געמוזט בָאה´כ, רשעַאקיין וו וועקַא ןאון בי לטָאגיט געוו בָאה´כ! רָאפ רשעַאקיין וו  

.יין קעלמאין  נעןַאטרוקן... די טרער איז מיר געשט רָאפוועקַאביים  וועזןעדי אויגן זענען מיר ג  

 

  -יים, דיך מיט די זיןה רדע וןפאייך  רויסגעשיקטַאען מ טָאה עטערּפדשים שחצוויי  עַאּפמיט קנ

םַאיר צוזמיט מעזען ג סטָאשע. דו הװַארצו מיר זיך אין דער  ךָאדערנ טעוועטַאגער טָאאיר ה  

בין´ניט געווען שוין... כ מעקָאסוף ביסטו און בנציקל און י מעַאסוף... ביים ס ונעםפ נהייבָאדעם   

לַאם.פאון אין  ייערפאין  לעמעןַאאונדז  וןפזיך,  וןפגעקוקט צום סוף ויט מיין עלטסטן, צמגעבליבן,  לייןַא  

 

4., 5., 6.12.1943 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 יא. געדענקסט?
 

ליב בָאה´לע! כ´ה: חנםאי גןָארויסזַאליב  בָאה´, כעןָאמביי דיין נ ןפליב דיך רו בָאה´כ  

יר, דו שענקסטמ ערסטפ. דו ענטלקָאפיט מיין מווערן  וועקגענומעןַאדיין  ךָאצו דיר זיך ווענדן נ  

, ּפיר די ליכטיקע, דיין אומעטיקן גוטן שמייכל אויף דיין לימדיינע אויגן  וןפדיין בליק   

? דיך: געדענקסט רעגןפיינעם מזיין, אין עלנט  םַאן מיין איינזיא ןפורליב דיך  בָאה´כ  

 

, , קום, קום נענטער צו מיר צוָאלע, ´ו? חנהטצי געדענקס רעגןפליב דיך  בָאה´כ? טגעדענקס  

ייסן שרונטװמיטן  רצעַאװדי ש רָאאון דיינע ה ָאּפערלעכן דיין קהמיר דיין  קסלַא ןפלייג אוי -        

, ורדיין  וןפ ןפרויסגערוַאדיך   בָאה´יך... כמ רקַאמיך, שט לעבבַאמיך,  סמרעָאנעם אין   

. די אייביקע די וואונד רגעסנהייטַאפווערן אין  לָאז יילטהרַאפניט  ָאלע, ´רו ניט, חנה  

 

ָאג,איך ז סָאיך וומ, הער דיקלַאיין ליבע געוומדיך... אין  זויַאליב  ךָאד בָאזיך, איך ה וועקַאזעץ מיט מיר   

! וירפלע, מיין ´יין חנהמיך, מגליק מאין גרויסן או גליקסטָאדו הערסט! דו הערסט! ב  

גָאטר -וועלטן  לעַא רַאפאיך דיך  וכטרפַאערן , בהפרויסן וויי אין אונדזערן, אין אויגאין   

... ! וועלטן זינדיק, רוי און גרוי לעַאאין  גָארטרַאפ, גָא, טרראין די ןיינע זימווי  גָאנקלָא וןפ טכרופדי   

 

?אומברחמנותדיקע אויף דער וועלט סָאסטע, דכשוידערלע סָא! דמסטעַאגרויז סָאגעדענקסט ד           

אייביקייטן מיטגענומען עס לעַאאין  סטָאדו געדענקסט, דו ה זַאגעדענקסט? איך ווייס  -  

, רגעלטַאפן וועגן דעם וא לקָאפאייער  וןפ רדָאדו און מיינע זין, איר וועט געדענקען אייביק אים, דעם מ  

...   רגעסַאפאון איך  -די שעה ניט זיין  לָאז´ס -מורא  לץַא בהָאס אויך און ´איך אויך! איך וויל

 

לטָאוו´י כװ, לייןַא, מערער ווי אויף זיך זןָארלַאפשטענדיק זיך אויף דיר  בָאאיך ה  

נגסטַארלַאפדו  סָאוו ןָא, געטעלפַאדיין היימלעכן ב כטַאולברפ לטָאוו´געווען דיין מעדיום, ווי כ -  

: לטָאצַאב ריידפזיי מיט ציטער און מיט  לעַא בָאה´, כגעלייגטפרויַאחובות שווער אויף מיר  סטָאה  

. נגסטַאאון אין  נונגפָאה, געווען מיט אים אין גלות, געזונגען אים אין לקָאפמיין  טַאליב געה בהָא´כ  

 

? הויז־יתומים סָא, דָאהויז אין קליינעם געט סָא, דַארדַאהויז אויף טוו סָאגעדענקסט ד  

, ילּפש־טערַאטע ַאזיי געשריבן  רַאפ בָא! איך הםַאשט ַאיינגעלעך? געזונט  ציקפופדי   

, גרויס קסןָא, אויסגעווקסןָאגעוו ילעוודיקּפ!" ? זיי זענען שסַאט אין גיגעדענקסט די קינדער אין "מיך צ  

...   ילפאון מער גע ריינגעלייגטַא רץַאה רטָאמער ווי איך ד בןָאמיט זיי מיין ווערק... זיי ה

 

  ײ,אויך ז ירטפוועקגעַא טָא: זיי אויך! מען הגטָאנגעזָאאונדז  ָאט: מען הגָאגעדענקסט דעם ט

. ריינטפמיינע  -ער טרייע רזייערע צוויי לע - רויפאון זיין  ווסקיןָאמברָאמיט ד מעןַאצוז  

... וואוהין איך גיי גטָאדיר ניט געז בָא, איך הַאדנָאיק אויף כלרצו דער ב לדַאעק בַאװ בין´כ  

. געשיינט ךָאנ טָאאון קעץ, די זון ה ךָאנ ןפָארומגעלַאזענען הינט  ָאאין קליינעם געט  

 

איך געזען בָאהשוין, וואו ניט וואו  ןפָאניט געטר ָאאיך אין דעם קליינעם געט בָאהיידן   

. ייד ַאעס איז  זַא נגעשטויסןָאאיך זיך  בָאה קַאדעם ז נקַאדַארוקן,  ןפגרויס אוי קַאז ַאן מיט כשליי טןָאש ַא  

! ... עס איז געשען גיי!: גיי! טּפאים, אים צוגעשטו ןפלָאצוגעה טָאה קַאשנעל, דער ז נגעןַאער איז געג  

אױס  , אויס! שויןַארדַאאון ניט די טוו ווָאליצַא, ניט וולנעַאכמָא, ניט קרווָא, ניט גזשיבסַאג־שוין, ניט די אייזן ָאניט

ריד!ַאי  

 

יילפ ַא, ליפ´זיבן, כ ַארדַאטוו -לינקס זיך  רנומעןַאפ, ַארדַאאויף דער טוו ַאלּפטשע וןפ רייןַאאיך בין   

! רדי טי ענעפָא ןַא - קָאווייטן שטצ ןפ, טוז אויּפבויגן, אין דעם טויער און אויף די טרע וןפ  

, ווייל שעּפהי ַא רייןַא נטָאאון ניט געק לטָא, געוולטָא, געוולטָאאון געוו נעןַאטאיך בין געש  

. קיין ריר טיר און ניט געגעבן זיך ענעפָא ןַא רַאפ נעןַאגעשט בין´כ, ריבערטרעטןַאדי שוועל  נטָאניט געק  

 

 



 

 

בין´ש? און כדייט ַאסך  ַאס? צי מיאוסער וגנב מיא ַא? ּפ... אין טויער? אויף די טרע ערט: מען גייטהדער בָאהאיך    

שיט´און לינקס, און  ס טסכ, רענטפגעעפ, אויןפָאאין אים  לעַא, די טירן נגןַאאין ל רָארידָאאין ק רייןַא  

, זין ןָאחשבון און  ןָא לןַאשטר רבןַאג נצעַאמיט ג רָארידָאדעם ק רשיטַאפוואו, ־ערגעץ וןפדי זון   

עמיט!גיין מ, מיין צעטומלעניש אויף איר און ָא...  רבלענדענישַאפ ַאמיר,  רבלענדטַאפזי בלענדט די אויגן מיר,   

 

עטלעכע דערקענט בָאה´! כןָאשיין געט ַא רָארידָאק וןפלענג  ראין דע בןָאזיי ה - נטעלעךַאדי מ  

, ויףהויסן רט אין גמקו סָאוו רזשַאנדלַאדעם ה ילטּפגעש טָא! ער העל´באַאזיי:  נגערירטַאאון   

: מיט די הענט עטכָאפ, געענצטערפ לעַא, די אויגן הויך צו ָאּפגעהויבן הויך דעם ק טָאער ה  

". איך קויף -צעריסן איז און ברודיק איז  סָאװאון  טעסַאאון די שמ טעסַאאין מיינעם, יידן! די ל קַאאין ז"  

 

, סַאציט אין ג´וועלכן ס: דעם יינגל לָאטרּפדי הוי ילטּפגעש טָא, ער העקס´הרַאאיז  לע´ָאלטּפַא סָאד  

:נגַאגעז וןפדעם לערער  ָאּפט ַאר, נרטַא! ער נהייםַאמוז  ך: איָאּפדעם לערער  רטַא!" און נסַאמיך ציט אין ג"  

-" ץַאאין ט ַאּפאיך קל -, איך ןפויהחבר צו: "קום, זינג אין  ַא!" און רעדט נקַאאיז מיר קר מעַאמ"די   

!נקַאקר קעַאאיז אים ט מעַאמגעוואויר: די  סַאאון ווערט און קל סַאער צוריק אין קל טפנטלויַאערשטן הויף  וןפ  

 

!טייער קינד ַאשעלעס, דעם דיכטערס זון, רעה, לס´נחסּפאיז  טעלעַאנע מנײ סָא! דסָאאון ד  

זיין יתומל, זיין זוןונגער, און ה וןפ ךָאנ רןָאיַארַאפ נגעןַאשעלע איז אויסגעגרעה  

זעמעלע געשווינד ַאקויש  וןפגעשיקט  טַאּפכ סָאדעם הונגעריקן יינגל וו ילטּפגעש טָאער ה  

... וןפטרערעלע אין קעל און ווייסט לגמרי נישט דער ַאאים, רעדט מיט  וןפרינט  סָאוו טיט בלומס ´ער עסט  

 

רטָאד וןפזיך און  רייןַאייס אין עסצימער ר, איך רויסַאאון לויף אין שרעק  לַאאין ז רייןַאאיך גיי   

!אים אויך! ניט אים, ניט איר ָאלערער... ניט ר, צו זייערייןַא, זיך ווסקיןָאמברָארייס איך צו דודן, ד  

רטָאמיט די יתומימלעך אין יענעם  ´ןַאזענען מיטגעג ַאאון ווילטשינסק קַארטשָאי קװזיי אויך... ביידע זיי   

-ר יּפַאּפ גרַאב ַאהויך  טןָא... אויף דער ערד איז אויסגעשלייטגַאעלטערן זיי ניט ב לטןָאוו´וואו ס  

 

יינע ווערקמ לעַא ייערפאין  טפרַאװ, ָא... ענעםפרָאאין צעוו ַאּפירןּפאין שטויס  טכגעזו בָאאיך ה  

- ָאּפיר מגעלעך, די טייערע, ניי ציקפופדי  טָא וןפאיין יתומל  טעוועטַאאון ר  

- צווערג ַא סַאג ַארדַאטוו וןפ כטַאהיימגעברַאאיך  בָאיידיש קינד, ה ָאיתומל,  ַא טָאנשטָאלע, געדענקסט, ´החנ  

.ָאּפק ַא ןָאאון  יספ ןָאערג װצ ַאדריי, דעם מיטלסטן,  טןפהע וןפ טפעהאיין  "ס!גַאיך ציט איז מ"  

 

14., 15., 16.12.1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

גַאס-יב. די מילַא  
 

ברוסט וןפדי הערצער זיך  רויסַא, רייסט ָא, סַאג־ַאאיז די מיל סָא, דרשעַאאין וו סַאג ַא ָאאיז ד´ס  

סַאדי אויגן נ ָאּפק וןפ סרויַא, רייסט ָא, רייןַא טרָאד רדי הערצער שטיינע טָאנשטָא טאון לייג  

, געוואוסט וןפניט געזען און ניט דער סע לטָא, ווי איר ווסבוינערַאאויף זיי ש רויףַאאון לייגט   

. סַאג־ַאדער מיל וןפטויב! איך גיי דערציילן  -די אויערן און הערט ניט  טָאּפרשטַאפ  

 

, נײן!, איך וויין ניטך? ניט איזויַאוויינט? און שטיל  ר... וועסַאג־ַאדי מיל - רשעַאאין וו סַאג ַא ָאאיז ד´ס  

עס געזען לטןָאוויינט קיין ייד ניט. גויים ווען זיי וו´טרערן, ס לעַאשטייגט איבער  סַאג־ַאדי מיל  

, ביטערן געוויין ַא, אין לעַאמוראדיקן  ַאאין  כןָאעברגאויס לטָאדעמ לטןָאזיי וו  

. ניט געווען ָאאין יענעם, אין דעם געט גָא, אין טסַאג־ַאמיל וןפ גָאאין דעם ט רבעָאגוי איז  ַא  

 

טָאמען ה - ךָאסך, און מערער נ ַא זויַא... יידן! יידן! יידן!  און דייטשן רָאיידן נ  

דערהרגעט שוין ערװרשעַא, וורשעַאאיין וו וןפטויזנט יידן  ציקפופערט דדריי הונ -  

טָאשט וןפ ירטפרויסגעַא לעַאהחיים, די איבעריקע ־בית ןפאוי סןָאשאויסגע לטעַאדי   

!קוק און שטוין, נעסָאװַאגווי די  ולפ, איז איבערולפאיז  סַאג־ַאאון די מיל -עבלינקעס ראין די ט   

 

 ! דערשטיקט ןאו סןָאאויסגעש לעַא ךָאד טָאוין! מען השאויסגעהרגעט  לעַא ךָאד טָאען המ? נעןַאוו וןפ  

און אויף דעם שטיקל לעש יעּפליָאווָאאויף דעם שטיקל נ ןָאּפדי ש וןפזענען יידן  סָאד -  

געגליקטָאּפ טָאע עס הכ, יידן גליקלעכע! יידן, וועלָאערלעך, מיט די נומדי יידן   

! די רעשטט, די רעשָאלעצטע ביסל יידן, י´, סָאּפש ַאאין  גןָאריינגעקרַאזיך  בןָאאון ה ...  

 

יידן, די־העט, קהלה־העט וןפ, ַאגענש וןפ זשַאאון יידן  ןָאּפדי ש זיקעָאדי ד וןפיידן           

, וסטּפ סןַאקערן אויס די ג סָאוו נטַאער אין המן אויף דער ברוסט און בעזיכדי בלע טמי  

, ריפיעדן אין דער  ָאגעט וןפ רויסַא נגַאגייען מיט געז סָאוו יידן־צואווקעַאלּפדי   

... עס ניט געוואוסט בָא! איך הָאד רשעַאאין וו ךָא... עס זענען יידן נ העלטענישןַאב וןפאון יידן   

 

ד!ער רדע זיקערָאלטן ניט געבוירן ווערן אויף דער דװָאניט געווען! זיי  לטןָאװהלואי זיי     

זיי זייער רעכט ןָאגעטָאּפ ריערפמען זיי  לטָאהלגאי וו -און אויב געבוירן שוין  -  

: , הערטלעַאערט ה, רשעַאװאין  ַאזַא סַאג ַא...  סַאג־ַאילמ, די רדערלעבן, אי רער אידאיי  

! , זייער, זייער שלעכטָאאים,  ןָאשלעכט  קעַאטאיז ´... סָאניט טָאאיז קיין ג´ס סָאגוט וו ךָאנ  

 

! רּפָא ַא ַאזַא...  סַאג־ַאאון אי די מיל טָאאי ג !ך געוועןנָאערגער  לטָאוו -ער זיין  לטָאוו ערמָאט רָאנ  

!נטַאוו ןָא, שליידערט זיי, צעשמעטערט זיי ליזעסַאאין וו לטןַאהַאדי קינדער אייערע ב רויסַאט מ, נעָא   

:רָאיי די הב, רייסט זיך ןכָאררבַאפמיט הענט  רייןַא היןַא רינגטּפאון ש ןָאגרויס  ייערןפצינדט    

! נדַאש ַא ַאזַא! און גרויס ַאזַא טּפָאש ַא! ַאזַאטיקייט כגערעמ! אוטָאג ַא ָאאיז ד´ס  

         

,גָאט רןָאאיז בייז און אומגערעכט געוו´ס ךָא, איידער נךָאנ גָארטַאפ, ריפאין דער  לדַאב          

:רטָאאון ד דָאעטום, און מאון או רף בוידעמעױאון א לטןַאהַאמען געוואוסט אין קעלערן ב טָאה   

גָא, מען מסַאג־ַא, זיך צושטעלן אויף מילרָאניט קיין ה רעטעּפזייגער צען, ניט ש ַאיידן מוזן ביז  לעַא"  

."רטָא ןפן אוירווע סןָאער וועט דערש -... און בלייבט ווער אין דער היים  עקּפגע־נטַאה רָאען נממיטנע  

 

, געגיי ַאזייטן גרויס און מעכטיק  לעַא וןפזיך  נגעהויבןָא טהָא ריפאין דער  לדַאב  

לדַאב ךָאען דערקענט דמבוידעם,  וןפ ָאּפרַאקעלער, די  ונעםפ געשטיגןסרויַאדי זענען ערשט   

!די בעטן, זע, עס טוט זיי שוין ניט וויי וןפ נקעַא... קרלטןַאהַאוואו יעדער איינער איז געווען ב   

לטַאפאון הויב ניט איינעם אויף ווען איינער  רזיי אונטע לטַאן זיי, ניט הײניט העלף ביים ג רָאדו נ -  

 

 

 



 

 

טווע´און ס רוםַאשעה  ַא, אין ַאיר, מיר גייען אויף דער מילמ לעַא. ַאילמער גייט אויף   

ײן!איז שוין נ´, סוועּפַאי אויף װ, ַאווי אויף דער דזעלנ ָאד עןניפער געמקיין ייד קיין לעבעדיקער זיך ניט   

יידישע יעצט גרויסע שטעט לעַארשע אויסזען שוין ווי װַאוועט  רוםַאשעה  ַאאין           

. רייןַאעטום וואו דייטשן רייסן זיך מאון אין ליטע און או וילןּפטעטעלעך אין שאון   

 

וועקַאיט אונדז מאון איז  רשעַאדי זון זיך איבער וו טָאה שןָאאון אויסגעל - רוםַאשעה  ַאאון אין   

סַאג־ַאמיל ריידן אויף דע ךָאונדערט טויזנט געבליבענע נה, מיט איבער סַאג־ַאאויף מיל -  

, שרעק ַאויס ראונדז, ג גלייטַאב יותדיקרזכא טָאה למהי וןפרעק ש ַאדי זון!  שטן, נינײ  

סַאבל שייןָאּפאיר  לטַאפדי איבער הונדערט טויזנט יידן  וןפ ניםּפיעדן  ףאוי ...                  

 

             - ,טפ, זי שוועבט אין לוולפדן יווי מיט י סַאג־ַא, די מילסַאדי ג יט אירמ ולפאיז ´שרעק! ס ַא 

ס.יפע ר´אונטער אונדז וןפזיך  עקװַאגעהערן שוין ניט צו דער ערד, זי רוקט  ָאד לעַאיר אויך! מיר מאויך!  רמי  

טפמען רו זויַאווי  רגעסןַאפען, מרע נע´זיי עסןגרַאפ בָאה, און ריינטפ נטעָאקַאאיך זע ב  

?איז ערוו רטָאיטן קינד, און יענע דמ ָאד רויפ י? דָא, ווי טויטע... ווער איז דער? און דער דעןמלעַאזיי            

 

גָאט נצןַאג ַאד רע´מיין זון אויף דר יטמ געלעגןָאּפשטוב און  ַאזיך אין  טּפכַאריינגעַא בָאאיך ה  

- .ָאּפשיין מ וןפ, אויסגעשטעלט זיך אין די רייען עדערטפגע גָארטַאפזיך  בןָא. מיר הכטַאנ ַא ַאּפאון קנ           

ָאג, אויף דער דייטשער וולָאשגָאאויף דער סעלעקציע, זיך שטעלן אויף דער וו רויסַאאין ריי,  ינףפצו   

. ָאּפהויך מיין ק געהויבןפזיי און אוי נגעןַארבייגעגַאפ... איך בין עטערּפצי ש לדַאצו ווערן ב טויטגע  

 

, רַאד לייצעּפזיין  וןפ עןמגענוָאּפרַא קַאז ַאייד  ַא טָאגעזען: מען ה בָאגעקוקט און ה בָאאיך ה  

:ברענט רַאנדַאיידיש קינד! דער זש ַאקינד!  ַא...  נעןװײ נגעהויבןָא טָאה קַאאון דער ז    

        , רַאשט טןַאזיין ט ןָאיינגעלע קוקט  סָא... שרייט צום קינד: דערקען אים! דטןַאט דעם טכזו רע  

! קענטראים נישט דע טָאהזיינעם און  טןַאדעם ט ןָאאון וויינט ניט... ער קוקט אים  ןָאער קוקט אים   

 

! דו -שולדיקן" מ"או ןַאריי,  וןפד ין יטצוויי ַא טּפרויסגעשלעַאדער דייטש  טָאה´יינגעלע! און ס סָאד  

!סּפַאש ַא ַאזַא -געחתמעטע צום טויט ר זיי ביידן צו די טויזנטע טעלטשוועקגעַאט הָאאון            

װאו!יך מ עגטרפניט ווען? ניט  ?סָאוו -מיך  רעגטפט, ניט שיך נימ רעגטפמיך,  זטָא, לָא -געזען  בָאאיך ה    

. סַאג־ַאדעם מיל וןפ לָאמאון נישט הערן קיינ רנישטָאג רשןָאפאייך: ניט  ןראויװשַאב בָאאיך ה  
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 יג. מיט חלוצים
 

.צונישט דלַאב ןָארװז געיגעווען און א ולפאיז ´, זַאסגַא־ילמיר מער די מ נטָארמעער, ניט דײנניט ק רעגטפ, ָא  

, ענטהאון אין  סעלייצּפף ױעך אלצעעניט קלומיקלעך, מיט רמען עװרט גדָאן נעידן זעיטויזנט  רטענדהואיבער   

,נע אויסגעמישטלײמיט קינדער ק קלשטי ַא, ברויט ךנטוַאה ַאהעמד,   ךאון אין די קלומיקלע  

.י ווענטװשטומט ַארפ ,ן שטוםוא ,ויט אין זייברקן ווי די שטיקלעך רונט, טלײװע ווי דער סַאבל  

 

טַאּפטדער, זיי ונעןפעגסױ, אונעןפגע לעמעןַאזיי  טָא, מען הישטרנָאג ןפלָאגעה ניט טָאה´ס  

,טסלעך מירג, אין בעטבשטוירַאפ עסיצלָאּפ, אויף לטןַאהַאב רדעמעבױאויף  ,קעלערן ידטיף אין   

נַאּפ!: געבליבן זענען קרויסַאט ומק װָאס. דזנווען מיט אוגע ולפאיז  ־גַאסַאעטום. די מילאומ ןאו  

.גן וויסטװעאין  ירטפגעסרויַאט ױאון צום ט רטָא ןפאוי ןסָאגעשסז אוינדאו טָאה ןעמ  

 

,און דער לעש יעּפליָאווָאנ רעד, אויף רטָא, דךזי ָאּפקערט אין שגעמט אוהָאאונדז  וןפקליינער טייל  ַא  

.שיןמַא ַאביי שטום  ַאנעןגעשט´ז, רליבענעבגע רימק ײנצין, אויין זמ, ד־רָאולּפייט די שדרגע בָאאיך ה  

עשטרי דך, אײ ןָא ךָאזיך נ ןרמעַאן קלדיק טויזנט ייװַאנצ, צרייןמוא מזבח ַאון פע וס, ווינקלען מיאָא - ָאּפ,די ש  

 רטָאד נדזשעטָארבלַאפ ןַאנישט ד טהָא´סר ענישט געזען! וו ָאדעם געט געאין יענע ט טָאה´סער װ.. . ָאטאין גע

!יןַאה  

 

- רעמדפאוינונג װ ראון אין דע ךָאנ װַארםאיז  סַא. אין גסטנסַאיסטקמגעוואוינט אין  טָאהען מ  

, קעלט ַא גטָאי´ג יימלעךהומא וינונגעןאאין וו טָאה´נט, און סאױעווגנונג ניט ױקיינער אין זיין ווא טָאה´ס  

, עמדהנע ´ײגא סָאנישט ד גןָאטעלער, געטר מדןערפ ַא וןפגעקעכטס געגעסן  רעמעָא סָאד טָאען המ  

! געצעלט רעמדפ ַאעמדע, אין רפ, בעטן ָאעלייגט זיך... ג רטַאהלט און ַאק רעמדעפן טעבן אי  

 

        , לער סןַארך גויים דהגע ך, געשמוגלט זיָאּפש וןפזיך  רויסגעריסןַאאיינגעשטעלט,  ךזי טפָא בָאה´כ  

, ווייל ַאלעבן גרויליק אויף  סָאט, דָארלעבן ד ַא זעןעצוג בָאה´, כָאזיך אין געט ריינגעגנבעטַא  

! זיי קיינעם שוין ניט מער בָאהאיך  - ענטעָאנ דָא טַאגעה טריינפ בָאה´? צו ווען? כסָאצו וו  

. זיך אין געאייל רטָאד וןפ רויסַאאון רייס  ָאזיך אין נעט ריינגעריסןַאגעאייל  יןא בָאה´כ  

 

, זיי קיינעם שוין ָאנישט – לערָאמוזיקער און מייבער יידישע און ר, שעטענָא, נָאד טַאגעה ריינטפב הָא´כ  

 יםא קַאאין טלית אים, צום אומשל טָאהמען  -לל צייטלינען הרגעט, האויסגע לעַאזיי  טָאמען ה               

ט,ּפרשלעַאפ  

גרויס אין אונדזער קרוין נטןַאברילי -ן! גילבערט ר. ישראל שטעסןָאאים דערש קַאאומשל ןפן אויוא -  

ױף קעּפ!אויף יידישע א לץָא, קרוינען שטָא - סַאטשעגסָאלעוויס און  קַא! זשיטשעסדָאװוויַא! דסקיסװַארשװַא  

 

! ָא, ינעןַארמצוקע טןרָאד בָאהווידער... איך  ָאעטגאין  ןרײַאגנבע זיך ´און כ - רוםַא ךָאוו ַאאון אין   

        ! די שענסטע און די בעסטע אויף דער ערד -איך  בָאהן ´, צביהךאי בָאה נעןַאמריצחק צוקע  

        ! ָאזענען ד לוציםחשוין?  רלוירןַאפערד ´אויף דר לץַא בןָא: מיר הגטָא! ווער זָאחלוצים! י  

. ערטררטַאפקוים  נָאריר מענען זיין ניט, ניין, די אויגן װ ... איךלטַאנהָא ןַא, ךָאלט נהַאאינ ןַא ָאאיז ד´ס  

                            

טָאחלוץ ה רדע ןַאבַא! לןַאבלַאמיר:  קויַאקר וןפגרוס  ַא כטַאגעבר ךָאיענע וו טָאה´יצחק! ר   

, גרוס ַא... וועקגעלייגטַא טָאעס מען ה־עס וןפ יצירןפָא לפווי געגעבןָאּפאים  טכריַאב ַא  

אין  רעמדפדרייט  ,טפנטלויַא, יצחק טררעסטיַא´ז נטלַאמ־יצירןפָאאין  ןַאבַא"הענט הויך!" ל - טכריַאאון ביים ב

טָאשט  

?וספ רדע כטַאס מװָאבלוט רינט אין שטיוול... יצחק! ליגט, ליגט! ´, ססןָאדורכגעשַא וספ ַאזיך, מיט  רוםַא  

         

, טנַאכדי  רטדָא, איך בין געבליבן ערציקפדריי און  רָא, ירַאנווַאאיז געווען דער זיבצענטער י סָאד  

         ! גָאט לָאניט ווערן שוין, ניט קיינמ לטָאװבעסער ווען עס  - גןָאקוים צו ט נגעהויבןָא טָאה´ס זַאאון   

! כטַאמרַאפ איז ָאדער געט - יעּפליָאווָאאויף נ ףָאהמענַאז וןפעג זיך, װייט אין ר, געגסַאאין ג ויסרַאאיך בין   

        . גָאצעשטעלן זיך אין יעדן ר, הויך די ביקסן: מעןרַאנדַאזש ןָאען מקו´יק! סראונדז: צ גטָאעס צעי־עס  



 

 

 

און  לטַאט מיר קרווע´, סךַאאויס מיט אונדז!  ךָאווידער? עס איז ד ָאדקען שוין זיין  סָא? וורידער! ווידעװשוין 

ײס,ה  

... די נייס כטַאדרויסן שוין געבר וןפווער  טָאה´ייסן שוין, סװ... זיי  צו די חלוצים ,איך גיי צוריק צום זון          

ער ווייסװ - סענעםָא, אויף דעם געזונטן און דעם דורכגעשיספיה! זע, יצחק, ער אויך איז אויף די בצ  

סוויי רןָאװגע סַאבל וןפדערזען און איז  ךמי טָאה´ראים ניט אין דעם שטיוול?...  וןפבלוט  סָארינט ד´צי ס  

 

"גיי גלייך -חלוץ צו  ַא טפ... ער רוגטָאס אים ניט געז´הָאב, יצחק! איך לךַאזענט ווייס ווי ק´... רלךַאווי ק  

        , רהע" - ןָא נטַאה רןַאפזיי!" איך נעם יצחקן  רייןַא ירפאין דעם הויף און  ָאבונקער אויף ד ַאאון זוך   

,יט אייךמזיין  ָא, ער רויטלט זיך... "יצחק! איך וויל דנטַאהדי  עסטפיצחק!" און איך דריק אים                  

.ווערעג רטיילטַאפחלוץ און  ַא רייןַאט מקו´וויל ניט גיין... יצתק!" און ס ריל... ער אויך! עװ רע באוי -צבי   

 

... עטּפ! הגם צו שלץַאגעוועזן  רמי רַאפ, רמי רַאפאיז ´ס רָאנישט... נ רָאמיר איז ניט געוועזן, ג רַאפ  

!לקָאפזיין  טעוועטַאררוצח  ַא  וועקַאקוים לייגט  - ד! דער לעצטער ייעטּפניט צו ש לָאאיז קיינמ´ניין, ניין! ס   

, צו זיי גערעדט בָא! איך הטעוועטַאאויך... ר ךָאד עןעװטַאאויסגעהרגעטן שוין ר ןַא לקָאפ ַאמען קען   

.לגָאפצו זיי גערעדט, געוואונטשן זיי דער בָא, איך הרקטַאטיך געשמ! אי זיי אי ָאזיי, י טקרַאגעשט בָאאיך ה  

 

 

,ּפעטר ַאאויף  ראון העכע לקערַאביי דער טיר, אין  רטַאה, ךַאזיך צעשטעלט, חלוצים אויף דער וו בןָאהזיי   

 ַאאין  רשטיינערטַאפ טגעקוק בָאה ך, אירָאפס קומט גַאאין  סָאוו לץַאשטיל  ןפאויסגערו רווע טָאה ענצטערפלעם 

,שויב  

ּפקע ידטיף  זןָאגעלָאּפרַא, רשוויגענעַאפזיי שוין  ירטפ... וויי מיר, מען קַאצום אומשל רויסַאזי איז   

? בין איך נישט טויב סָארווַאפבין איך ניט בלינד?  סָארווַאפ, לקָאפמיין  וןפ, יידן מיינע, לעצטע מיינע ָא  

 

 ַאנטער וצינדן א זײ, ערמ לדַאקומען צריק ב´ס, סַאלענג אויס די ג ןפלויטנַאצוויי  עןמרַאנדַא, זשףָאגעל ַא, טַאש

.געביי  

זטָאבל -צו לעשן  טָאנשטָאט כשלע רייערלעשעפ ַא, ערענצטפמיינע  נטקעגןַאזיך  קערטַאלפייזל קליין צעה ַא  

! דריי נצעַאג לטןַאהַאבן זיך בהָא ָא: דוילישּפטש צו, רעדט צו אים אויף ײגייט צום ד´, רנדערַאונפ םַאלפדי   

. סטָארפזיך אין  רםַאװויכלט ר´ייס און סװרויטלט זיך דער שניי ´און ס -זיי  רויסַא טּפמען שלע  

 

, רָאנ לייצעּפדייטש, זיין  וןפניט  ניםּפ סָאדביי אונדז! איך זע  ָאען איז שוין דמ! טַא, שטַאש  

, טסוראין דער ב קומעןַאקויל ב ַא טָא, ער הסןָאעשגניט  לייצעּפקיינער אים, דעם דייטש, אין  ָאטה´ס  

װָאר! קעַא, טָא, יןָארוף ט ַאזיי דערשטוינט  וןפווער  וויזןַאב טָאה"די יודען שיסן!"  -צווייטער אויך  רעדלט ַאפעס   

... טסניט געוואו´ס בןָא! זיי הר, איר, איָאים. ימרשו - ַאניזק ערחלוצים! און אויף ד - ָאזכריה, דו! און אליעזר, ד  
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 יד. די ענד
 

עקלדיקע שטים ספערט דעם אויסוואורהגע בָא"די יודען שיסן !" איך ה -ט כניט געוואוסט, זיך ניט גערי בןָאיי הז  

ש?!טייט´ס -בייז וואונדער  ַא רָאנ ,איז ניט געווען קיין אויסרוף´, סרויסַאאים ´די אומריינע נשמה ז ךָאאיידער נ    

, אים וןפ לייןַא, נישט ָא: "די יודען שיסן!" זויַא יכטרגעמוינען וויסט און אויסטערליש און אוטשַא   

ווי מיר, ווי יעדער  ךאוי ס´כןַא: זיי אויך! די יידן מןָאמילי כציקַא וןפ, לקָאפ־מערדער ַא וןפרוף געוועזן  ַאאיז ´ס

.דייטש  

         

!שטעלן אויך און אייך דערהרגענען, מיר אויך! מיר אויך נטקעגןַאמיר קענען זיך  ָאיר קענען, ימדז! נוויי או   

אויף דער ערד לָאעט ניט קענען קיין מװנישט געקענט און  לָאקיינמ טָאאיר ה ָאסוו סָאד בערָאיר קענען מ -   

.זיסט די אויגן אין דער הויךמהויבט או סָא, ווזָאווייל עס איז ווערל לקָאפ ַא טןָאצווייטן! ניט אויסר ַאגענען רניט ה  

.מיט דער שווערד רכעָאפס, אייביקע איר ´מוזט ר, איטורַאנ רדע וןפדערהרגענען, איר זינדיקע  ניט :איר קענט ניט  

 

 בָא, די נביאים, איך הבותָאיינע מ וןפ רטָאוו´ווי ס רקַאניט שט טרָא! און איז מיין ווטך קען אייך גויא

ײך װי זײ!א דורכגעדרונגעןַא  

 , איך, ווען איךךזי טןַארַאמען ב טָאשע, הַארוו וןפצום טויט  ירןפסוירַאאונדז  נגעהויבןָא בןָאיול, בעת זיי ה בײהָאנ

 בין

ריישגע ַא ויבןהגעפאוי ןַאמיט זיי ד לטָאגעווען מיט די חלוצים, איך וו לטָאאיך וו -יענער זיצונג  ףאוי -  

! און לובלין ליניעןָא, ווינעַא, ווי אין ליטע, אין אוקרלעַאנען אויס אונדז ´... זיי הרגָא! ישיפות נמת  

 

געווער וןפן מסי ןניט קיינער, ניט קיי טהַאניט גע בןהָאיר מל װײס... ניט װײ´, כןפָאלניט געה לטָאוו´ס -  

, ףַאראיין אין לייב ווי נעגל ש ערפזיך ניט טי בןָאאייזן, און קוילן גר וןפאיז אויך  קַאַא ה  

טרער ַאזט ָאאונדז געל ךָאווייט און טרויעריק אויף אונדז נ לטןָאישראל, זיי וו־ץר, אין אמעריקעַאיידן אין  רָאנ   

 טעס ני טָאען המ! קעגןטנַאניט  ך, ווען מען שטעלט זיךַא: ןָאגעט גָאז ַאשטיל  רָאניט ג שרפאון שטיל, און א

... טפרַאדַאב  

 

ָאּפ,ש ַא וןפס ר, מיט לייטעךָאנגעזעסן שטום, מיט יידן  ךָאנ רָאי־ניי רַאפ! וויי מיר, איך בין טפרַאדַאניין, ניט ב  

-: און זייער ווייטיק קליין רןָאער צזײאויסגעדריקט גרויס  בןָאה ריידנדיקע־וילישּפאון יידן   

ָאּפ...ק ןמיט קלטָאבייז געש בןָאה!" און לקָאפ ַא ַאזַאזיך ווי קעלבער אויסשעכטן,  זןָאגעל טָאה סָא! וולקָאפ ַא ַאזַא"  

זיך  רַאפ ךָאמוז געהרגעט ווערן, אויסגעהרגעט ווערן אויף דער ערד און איז ניט יוצא נ סָאוו לקָאפ סָאוויי, וויי, ד

!לייןַא  

 

,צום טויט ירטפגענומען און גע לקָאפמיין  וןפטויזנט  ינףפאיך געזען  בָאערשטן ה יןא כטצענטןַאדעם   

,עלףװצ טעײגעקגעלװַא גָאדי אין יענעם ט וןפאיך געזען  בָאוויי הצ, רוצחים רָאאון דייטשן צוויי נ  

,די הויט לטַאק ציטערטרַאפ, חדניםּפ נטעפָאווַאאויף זיי, אויף די ב טָאה´וועלף ! און סצ ָארנ  

ז ווי װײ´מחנות רָא,נוויזןַאזיך ניט מער ב עלטענישןַאהע ברצווייט אין אונדזע לבעַאז בןָא"די יודען שיסן!" און זיי ה

.וועלף  

 

 ַא, דעקטַאב ייזאיט יידן יונג געקלעטערט איבער מויערן, אויף דעכער שיף, מיט שניי און מ בָאהווי וועלף! איך 

ָאקבל נצןַאג  

,אין דעם הויז רטערונַא ךַאד עםנופאון  ווָאנַאורמ ערציקפ־און־ירפאויף  ףָאמענהַאז ציקפופ־און־טַאכ וןפ  

,קָאשט ַאאויף  טןרָאד וןפזיך  זןָאגעלָאּפרַאעטלעכע  בןָאה´ע בלייב אויף דעם בוידעם. און סכיט חברים עטלעמאיך   

.בלויז סןָאגעהערט די ש בַא, איך הןעעזגזיי ניט  בָאצוויי מערדער, איך ה ךָאנ סןָאזיי דערש בןָאה סָאד  

 

 

 

 

 



 

 

 ַא - ךָאנ לווערןָאװעריקס און ב ַאיט מן ױזעכציק, ש־ןוא־ןײא ַאילמויף א עןמלעַאיט מעק ַאװבין איך  כטַארנַאפ

!ץַאש  

און  גנַאאון ל לטַאק -בוידעם  ַאן אויף סגעזעערטער נדעווישן הוצין בט מען זיך צעטיילט איך הָא ןמָארגפויא

,שמָאל  

ץַאק ַאי װ עןגונרּפייד איז צו איר צוגעש ַא, לָאמ ַא ָאךן נאו לָאאיין מ ןָאט געטוסה ַא רימלעם  רויפ ַא טָאה סע  

 ךָאט זי נוסט... קוים הסוה ַא ךָאט אויף נװַארער  - ףרַאש לגגעשטרעקט, מיט נעסאוי ערינגפיט מ רטַאװאון גע

!לָאמַא  

 

,עלטפך געס ַאבן יידן אויך הָא יעּפליָאװָא... אויף נּפָאט אין שרמגעקעוב איך זיך אהָא םרוַא ךָאוו ַאאין   

 ןּפָאנדז אין שוא ריבערדע טָאהז, מען דנורענגען אובצמעזן לייכטער אוװאיז גע טרָאדלעש,  דערף ױאון א

,טרנצענטריָאק  

אויך  עיּפליװָאָאאויף נ טָאען המייד יעצט!  ַאאון טיף  נגַאד נישט לבונקליינעם  וןפיטש! וואו ביסטו, ביטש? ב

זיך געשטעלט! נטקעגןַא  

אונדז צום טויט  ןָאּפש וןפגעט אונדז, רעהגאויס ןּפָאדי טעג אויך אין די ש טָאהען מדער לעש!  ויףאך ױא

.טריפרויסגעַא  

 

י מען איז געוואוינט װרבן ַאיזן שטַאװט קיינער ניט בהָא´סט ניט, ַארבטש רקיינע וןא גָאצו ט גָאט וןפמיר ווערן ניט 

ַאמָאל. עןװגע  

- ירטפויסַארריי, און די דונדערט ה ַאזנַאלשעניקט אויף זּפײרַאפ, די סַאגקויל אין  וןפמען הרגעט אויס אונדז, די 

 געװַאלד!

ן וענט אהי דיט מ עכןרברַאפייט ברייט און װ, ןסַאגי דאין  ןפױילט זיך לװ ר! מידלװַאילט זיך שרייען גװמיר 

ן קול ...פשרייען אוי  

אין  ליװי צבער אויך, לדעװזיך אין די  סוירַאט ײסגעווער! מען ר טפקוי ! מעןװער: געןַארַאפאיז אויך  יידרפאון 

- לדװַא  

 

מוח שמי גסיָאנ רעדפלַא - דָאישן זיי צװריקע בעזענען אי´סאון  ּפקַא ַא ַאזַאיסל יידן! ב ַא ַאזַא  

ייסט רט ַאאיז אונדז  דעםן אין ּפײ... אין טשיידם וצ טפױרקַאפ ךב זיהָא װָאסיידן, יידן  ךָא, עשדייי נטןַאליציָאּפ און

רט.שעַאב  

.טן גויכהרגענען איין שלעאײדער ט! צען שלעכטע יידן הרגעט, ס... שיסיידן שיסן זיי ווי הינט אוי  

ער!וועף גױא ילפזוי ַא און ילפ זויַאטייערט מען: ַאש, און זיי בָאזעק ד־ען. עס זענען געלטמגעט רה לעַאניט   

 

הויף ַאבוידעם אין  ַא ירטפ יעּפליָאווָאנ וןפ, יעּפליָאווָאלעש אויף נ וןפ, רך בוידעמערדו ָאגענג זענען דכאון דור  

ךָאל ַאך רזיך רעכטס און דו לווערָארעוו ַאמיט  נעמטַארפען מ זַא, סַאג ַאוויסט  טשעָאסמ וןפ, טשעָאמאויף ס  

דיין וועג, נישט לויף טסגיי! גיי דריי -טש דיך ײד ַא טפטרע, ָאאין געט ייןרַאען גלייך מקומט  -ויער דיק מ ַאאין  -  

 ריינטפיין מווילסטו טייערער  סָא? ווךָאנ סָאוו ... געווער און ער מיידט דיך אויס סטָאדו ה זַאחושד  רער איז די 

?ךָאדען נ  

 

און  -שוין  טשָאכמיך,  נידערלייגןַא, ןפמיך טרע קַאשל ַא לָאי איך... איך וויל עס זװ ךָאזעלבע ד סָאדו ווילסט ד 

!אויס  

נטַאיידן אין לובלינער ק לפיטן לעצטן היימ ריבערַא גערןַאל־רבייטסַאזיך אין  גןָאטר ןָאּפדי ש -  

, רויסַא, קען איך ניט ריערַאאון צו דיר,  ָאמיר קיין בונקער ד רַאפ ָא... ניין! ניטרןָאפניט  היןַאאיך וועל   

נטָאמדער רימ ןָאיצער מאו זיך ע־װערגעץ לטָא... ווָא, יעסערּפנדסַאקרובים אויסל וןפקריגן עטלעכע ´ס ...  

 

ען מן, ײ, נרבןַאוועל ניט שט רבעָא, איך רבןָאאיך געשט לטָאאי ווו... הלרבןָאמיינע שוין געשט לעַא רַאפאיך בין 

 וועט

,ער לעש זיך שוין זייט טעגדאויף  לגערַאוו´כ, זי ליקווידירט זיך, יעּפליָאווָאמיך הרגענען... איך בין שוין ניט אויף נ  

 נגעןַאדורכגעגַאוועג יעצט, ער איז  וןפ טאון דערציילט: ער קומ סַאבל ןמַאיונגער ַאזיצט  נטןַאקַאב ַא ײב        

 שטעט

. וועג ַאקיינעם אויף  געגנטַאניט געזען, ניט ב רטןָאקיין ייד שוין ד טהָא, ער וילןּפ־אין קרוין עטלעךטאון ש  



 

 

 

יט לעש, און אויף דער לעשמ סגעווען שוין אוי´ז ירפ סחּפ. און ערב סחּפ ַארפעג טיז געווען צוויי א סָאד  

נטרעאיך געזען עס ב בָאה טַאכ, ביינכטַאאון נ גָאט נעןָאנַאערט קהגע העלטענישַאיין במאיך אין  בָאה -  

, טהעשט און העש ייערפ´ערן און זיינע לעצטע יידן, סמױברענט, ער ברענט אויף זיינע  ָאטדער גע  

. צוגעקוקט זיך און געזען די ענד טָאווער, ה רטָאד ָאאיז ד´און אויב ס לויכטןַאל איז געווען במהי רדע  

 

9.-13.1.1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 טו. נָאך ַאלעמען
 

 ַא, ןָאזיך ווידער  כטַאביינ טזיך און צינד גָארויך בייט ַאיקלט אין װ, ער טאין די נעכ קערטַאלפי ענד. דער הימל ד 

!עקרש  

 זייל־ייערפ ַאאון העל  זייל־לקןָאוו ַא גָא: בייטנהייבָא ריסטןפ, ווילד, אין אונדזער רבדיל ווי דער מדבהל    

- כטַאײנב  

 ןַאסוף,  ַא -, און יעצט נגעןַאגעג ןַאד נטקעגןַאלעבן יונג  ַאאין גלויבן,  רקטַא, געשטריידפאיז אין  רע ,לקָאפמיין 

... עק  

. כטַאאומגעבר ָאד לעמעןַאאונדז  טהָאקליין ביז גרויס, מען  וןפאויף דער ערד,  לעַאאונדז אויסגעהרגעט  טהָאמען   

 

טן ביז דעם ערגסטן גויסדעם בע וןפווייס עס,  ר? ווייל יעדעסָארווַאפ -ניט, קיינער ניט  רעגטפ, ָא? סָארווַאפ -  

 זַאזיך...  כטַאממיט איין אויג, גע ךצוגעקוקט זי טָא, דער בעסטער הןפלָאדי דייטשן צוגעה טָאהדער ערגסטער        

- טפָאשל רע  

? זויַא סָאוורַאפזיך:  רעגןפ, ניט רשןָאפכָאניט נ ,נגעןַארלַאפ טפַאנשקיין רעכ טוועט קיינער ני´סניין, ניין,   

. טפָאשטרַאבמאו רדןָאאים, מען קען אונדז אומברענגען, דערמ רגיסןַאפ, מען מעג קרפהאונדזער בלוט איז   

 

חשד ַאקוים  לןַאפאיז גע´די אויף וועמען ס רָא, נרעפקעמ־ייטסהרייפזיי געזוכט די  בןהָא קןַאליּפָאביי די   

טעטש לעַאאון אין  ערפאין דער ךָארגעט מערער נהמען אויסגע טהָא... די רוסן  לקָאפיי זיין טרער איז  זַא -       

, טַאניט געה ךָאנ טָאה עמַאמדי  סָאוו זעלכעַאען געהרגעט קינדער אין די וויגן, מ טָא!" ביי אונדז הנערַארטיזּפַא"  

         : זיך, צו אונדז גערעדט ןדנָאטויט אונדז, געוו רןַאפאין טרעבלינקי, און  לעַאאונדז   ירטפגע טָאהן עמ  

                 

 , טהָאאיר  סָאוו ָאד לץַאאיבער  זטָאר, לּפָא, די שיך צו רטָא ןַאער אויף דט די קלייײג, לָאאיר טוט זיך אויס ד"  

 ךָאאיבער, איר קומט ד ָאד זטָאאיר ל סָאװ לץַא, לץַאאון די שיך און  ער, די קליידןפרַאד ךָאנ לץַא ךָאוועט ד ראי

!קצורי לדַאב  

!"דָאב ַא? גייט נעמט ניקיָאלַאס וןפ? גָארּפ וןפ? ריזּפַא וןפ? רשעַאוו וןפ? ָאיַאוועג,  וןפאיר זענט   

.ביז די ערשטע טויזנט ווערט דערשטיקט קעטַאנ רטןַא... און טויזנט ווזןָאריינגעלַא לַאז ַאווערן טויזנט אין ´און ס  

 

,ןָאביי זיבן מילי - סקוועמָא רַאפאון ביז  רוועגיעןָאביז אין נ נדַאנלכגרי וןפ, טכַאגעברמען אונדז אומ טָאה זויַא  

,כטַאטרַאקומען אין ב עסַאממב־, די ערנגערעַאדי שוו לייןַא, ריידישע אין בייכע ערדענענדיק קינכניט רע  

ןָא, מןָאוועלט, מ ראויך די קינדער ביי דע ןָאמ -ענט נָאישראל ־, אין ארץמעריקעַאט אין ײייד וו ַאאון בלייבט   

.טַאכטר מעסַאאין דער מ מעןַאמ ריט דעמשטיקטע ערדי ד ןמָאאון דערהרגעט,  ךנָאדי ניט געבוירענע   

 

הער!? הער, סרװָאַאפ: רעגטפ לץַא, לץַאערד, און ´ניט, קיינער ניט אויף דר רעגטפ? עס סָארווַאפ  

:רעגטפ, אין טויזנט שטעט און שטעטלעך טויזנטער און מערער ןרויעמרובע אין חיסט אין װיעדע וואוינונג   

- ניט לער נגַאען לערע זענען למניט וויסט, און היימען, היי נגַא? הער, הער: ווייל וויסטע דירות זענען לסָארווַאפ  

 וןא טכדי נע נדערעַאאון  ךַארּפש ַא נדערעַא ןַא ,נדערעַאן טשענמזיך און  רייןַא הערַא לקָאפ רנדעַא ןַאעס קלייבט 

.טעג  

 

ייד ַאשוין  ןפערניט ט וילןּפן ישטעטעלע אין ליטע און א ַאאיבער קליין  שטייגפן איר אוייא רעס וועט די זון מע  

- צווייטן גייענדיק אין שול ַאלים און יתה יטלַאּפק ַא גנדיקןָאז ַא, לטיטשקןַא ןַא, ענצטערפליכטיקן אין  ַא  

,רידַאצום י רןָאפך נָא לץַא, זיי וועלן רןָאפ ןנטקעגַאוועגן איר  לעַאאויף  ורןפאין  ןרויעּפ ךָאנ לץַאעס וועלן   

און איז  ולפק איז ַאראיז טויט! דער מ רקַא, דער מרקַא! און דער מריערפווי  ךָאערער נמלד! װַאג –גויים  ילפ זויַא

ול!פט ני  

 

 

 

 

 

 



 

 

טסגיי ַאאין זיי  זןָאיינבלרַא רעמזיי, ניט  לעבןַאב רעמ, ציט רוטַאט װײ רידןַאשיינען די יבַא רעמייד ניט  ַאעט װ סע  

 ַא, און שעסַא, מעל און קלפָארטַאק עקיט זממערק  רעבאי טעָאקַאּפ עיידיש ַאזיך  כןָאפעצ מערעט ניט װ´סן וא

נטהַא  

 ַא לרויעּפ סָא... דןָאלעט טג ײןניט ק בללקע ַא ,הון ַאייך װ ןָאט ַאּפט ַא ןוא ןָאט בהיי ַאעט ניט װשע דייי ַא 

ר שמײסטע ,ערכורשי  

!נדלַאער אין מיידן  ייןק ָא! ניטָא... ניטרייןַארף דָאיק אין רצו ורפ עולפדי  טּפאין צער, ער שלע עערדעלפ זײן  

 

- ריפ רן אין דעעדטיק יכחלומות לי וןפשוין,  לָאףש ןופ ןּפכַאפױעלן זיך ניט אװ זײ -ער יידישע נדן קיוא  

,דזַאמאין  ךזי ילןּפניט ש ,מער ןפ, ניט שטיךגעלעײפזיך אויף  קןוקרַאפער מ, ניט רעמדר חיין אין גניט   

!הי וןפי? און נישט ה וןפאיר?  נעןַאװ ןופ... ךימלעכלאמ ך!, שיינענדיקע אויגעלעָאיידישע,  ראי ,עךעליינג ,ָא  

.מטַארקַאפט ישאון נ נימלעךּפאיינגעריכט די  טשָאטיקע, איר ציכטיקע, ככלי רעלעך, איײדמ דיקעעװנקָאש ,ָא  

 

 ... ץּפעוה, ניט אויף יעקעעװאויף כתריל ךזי גטרעפאויף יענע זייטן ים, ניט  טרָאניט ד רעגטפ, ָאזיי שוין!  ָאניט

ך!ַאמט געָאזל  

!ניט זוך ָא, בסגנ טקעָאמ, די דסיגנ מהשלי ד, רסיקעכמיל־ביהו, די טךלענדעענחם־מ, ניט די מנערניט קיי ךוז  

ך,קן תנ"ביעם אייד וןפ סועמי הושע, װזקאל, ח, יהירמ, יהי נביאים דיינע, ווי ישעידיר, ווי ד ןעלװזיי   

ך.ובַא  שסַאון שלום פעליכמען, ־שלום וןפיר דצו  ריידןסוירַא ,ליקןַאיב וןפ זויַא וויינעןסרויַא  

 

ַאס,בל ךרימלעוחבש, און ־מדריתבקיין  וןפער, מות בישי וןפ ןערה זןָאזיך ניט ל רהתו וןפקול  סָאעט דװ סע  

 זַא ַאַאאיז  עס, ַאסניין, ניט בל ,ןנײזיך...  טןרַאכטַארפ, אין גמרא זיך אין דער ןפרטיַאפנען, אין ערטע אין לאײדלגע

!שיין  

.מיט ש"ס ילטפנגעָאן וא ךַאװאון ש רַאווקון דַאר אנים או, גרנערעלאשי ישיבות, יידן רן... רבנים, ױש שןָארלַאפ  

לן מער ניט װע זײ, ױןזיי ש ָאניט - לָאר, אויגן קסרנטעע שהױכ, מיט ּפע קעסמיט גרוי ךע יידעלעײנ, קליםּפוסקיט מ

.זייז  

 

, רעמן און ניט געבוירן ווערן דרבן שוין ביי ייַאט ניט שטװעקינד, מען  ַאער מיגן װרַאפניט  עמַאמ ַאעס וועט   

! רבייַאפ, רבייַאפע, שוין סוירג רעבשריי וןפ ר,יכטעד וןפישע דיי וןפציקע הַאר עררן וועלן לידװעניט געזונגען   

, ערטר ַאשטיל  זןָאט, ניט לָארד כןַאעט ניט לװמען  ,ער ניט זיין שויןמעלן װ רטעַאאון יידישע טע  

עגן װכן ו, ניט זןפַאניט ש ײדאון ל רײדפאין  רעמעלן װ זײ, יסקסשינטרַאיידישע, ב רלעמָאוזיקער און מאון         

.ניי  

 

        , וואויל מסנעער יַאפער מ ךקריב זיין זימשוין, ניט  מףַאוועלן יידן אין די שטעט ניט שטיין אין ק´סאון   

        , רץַאענעם, דעם שמײגעם אד יקנדילפיט נווייטיק,  ןדמערפ ַאן ער. ניט לינדרעט ניט היילן מעװמען   

! די קויל טָאה ןפָארעטגך ױא ךדי ך,יד, און ןסָאעשנגיירַאזייט אין ייד  ַא וןפ טהָאסאויך  ודו גוי, ד רישערנַא, ַא  

? רץהַאדיר און  המנש וועקגעבןַאך ס ַא זויַא װעטר דיינע בויען? ווער דעי לענדיר,ד ןפעלהוועט  ר, וועַא  

 

        , בונד ונעםפסן מַאיינע מיט מניט קריגן זיך  ,שוין מער ערןּפמַאעלן זיך ניט װ ּפיצקעה יסטןמונָאיינע קמן וא  

טּפאויף זיך געשלע ךָאעם יד נץַאג ןבָאה װָאס ,עמײנטע רײסי טדט י, מרייסטעפאון ביידע זיי מיט מיינע  -  

, אונדװי ד נעזי די אייגע זןרלָאַאפיט נון א קעןָאנעשגוועקַאוועלט  ערד ךבן זיהָאע! זיי ישלוצים יידח  

 לטָאוו ירא יבַא, געריסןמורַא ךייטער זיװ ראי לטָאװ ָארייטיקט... נעװאון ג רייעןעיגרקט זיך צו די קקוצוגע בָאה´כ

עבט!געל  

 

געווען, און שוין...  ,לקָאפ ַא וועןע... גָאן, און שוין ניטװע, געקלָאפ ַא וועןע. ג.. שוין רנעײניט ק טָאיר, נימוויי 

אױס!שוין   

ז ַא טָאגז רעװ ,טרויעריק רָאעשהלע גמ ַאיז יעצט... באון ביז,  ןָאשל זיך מנח וןפט הײב זַא עסַאעשהלע ,מ ַא         

?שיין  

ויסגרם מי, יָא, רדי עדייט ר, בָאייט, װ, הימל ָאטש... דײם דעאים,  ןופן ערערג ןַא זיבן ולקן אמע וןפ מעשה ַא -  

! ןלײַא ךזי יכטןנרַאפ זײ לןָאד, זער עראויף ד עטעכי שלדרניכט ַאפיט נן וא ךקנויל זי ןײאאין  זַאמעןלט צוַאניט ב  

        15., 16., 18.1.1944 


