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; נדַאסרוסלװַײנט אין ָארֿפיסטישן װלשעָאב-ױלישון ּפֿפליניע ֿפמַא חדשים זענען מיר געלעגן אױף דער קײװצ
, געלעגן אין די שוצנגריבער , ײרױרענעם שנֿפרֿפַא, עטןװרטעַארהֿפַא ַאיס אין ֿפ און ָאּפרהילט איבער קֿפַא

אין , געקוקט אין הימל; טײױלקֿפט און ײעגלעכקַאװאומב, טײדיקװרירע-נישט, טײידקון מֿפגעדרימלט 
  ײז און שנַײאין א, כןײבל, סןװַײידער אונטער אױף װט ײידער אױף און גװט ײי די זון גװ, טֿפדער לו

 און טײליקװַײנגַאב לַײרטרֿפַאטַײון צֿפ. נדַאסרוסלװַײון אומעטיקן ֿפ עלד און סטעּפֿפעטן ָאװרקֿפַא
אױף , ךײנען איבער אונדז אין דער הַאס זענען געשטװָא, עןָאינטלט מיט די אױגן צו די קרט געּפײוסטקּפ

ון ֿפל ֿפַאּפָאבלען אין דעם ָארצע שנװַאיסלעך און שֿפגעטוקט מיט די דינע , בןָאגעגר, רטַאאון געש, דער ערד
 אױף -כיטרע בליקן , עֿפרַאאון געצילט מיט די ש, ןֿפרװָארױסגעַאון שוצנגרוב ֿפט ָאס יעדער הװָא, רגװַאעסנ
 ...ון אונדזֿפטרעטנדיק ָאּפנישט , רטװַאגע, רטװַאעס געּפע

לטער ַאל אין דער קָא מַאט ָאזי ה! דנעָאמ. ן שומרַײ ז- ָאן קרײט זַאט געהָאנציקער זעלנער הײיעדער א
עלד און ײֿפון שנֿפט ײכקײעס אין דער בלט עּפקעַאאױסגעקר, ליגלֿפרצע װַאטש געטון מיט די שַא ּפַאט ֿפלו
און , ערִירֿפס װָא, רטָאן זעלבן ֿפידער זיך געשטעלט אױװלד צוריק געקומען און ַאבער בָא, לױגןֿפעקגעַאװ
 !רטװַאגע, רטװַאגע

נג ַאגֿפ זונאױַײב, כטַא נַײס, גָא טַײבן נעבן זיך סָאי שרעקלעך עס איז צו הװ, רשטעלןֿפָאצי קען מען זיך 
נע ײקל, מיט כיטרע, בלָאיציקן שנרצן דינעם שּפװַא שַא מיט ָארצע קרװַא שַאלס שומר ַאנג ַאאון אונטערג

ון ֿפמען שומר ײגעה, לשןֿפַא, דנעםָאלס מַא, לס שומרַא ָא קרַא -טונקעלע אױגן , לשעֿפַא, ררעטערישעֿפַא
 ?טױט

ל נישט געזען און געהערט ָאן מײך קָארף און נָאן דֿפרברענגט אױֿפַאן לעבן ַײון מֿפרן ָא סך יַאב ָאאיך ה
דן מיט ײעלן שװ מענטש און זיך נישט ַאנען צו װױל זיך צוגעָא זָא קרַאז ַא, ױעריםע ּפָאזגרַײון גרֿפלן ײדערצ
 .אים

בט אין שדים ײב איך געגלָאר הָאערצן יֿפביז . רעמערָא בלוטַא ציטערדיקער און ַא, סערַא בלַאאיך בין 
נע ַײי מװ, רבן יונגַאל נישט שטָאאיך ז,  סגולהַא, דערײסע קלװַײנגעטון ָאט מיר ָאמע הַאן מַײמ.  רוחותאון
ן ַאן נעבן ײל נישט גָאאיך ז, גטָאנגעזָאט מיר ָאטע הַאן טַײמ. עסטערלעך און ברידערלעךװדטע שײגעשּפָא
ט צו ַאֿפנדשֿפַײט די ַאּפנגעזײט אָאן בלוט הַײאון מ. ָא קרַא צלם און ַא,  קירכעַאינט זיך ֿפ עס געװּו, רטָא

 צלם אין ַא שטעקן ַאכט מיט ַאנגל מִי יַאי װ, ט געזעןײנערהײב קלָאז איך הַא. עןָאצלמים און קר, קירכעס
בן מיט אים ָאלט הװָאון אים און נישט געֿפטערט װַײזיך דער, רןָאב איך  צו אים נישט גערעדט יָאה, מדַאז

 . צו טון
, מעײ געהַאנגעהױכט אין אונדזערע נשמות ַײט אָאען נעבן אונדז הָאון די קרֿפרטן ַאװס ָאד
בן מיר מורא ָאען הָאר די קרֿפַארן טױט און ֿפַאקן ָאבן זיך נישט געשרָאמיר ה. מורא, רשטענדלעכעֿפַאאומ
 .טַאגעה

י מיט װכן ָאט געשטָאט הֿפדי לו. ליענדיקַאסמ, ברענענדיק, רקַאער שטַײען אומגעהװרעסט זענען געֿפדי 
 ביסל ַאער װט ָאה. טעמעןָאבן און צו ײצוהֿפעזן די ברוסט אױװער געװעס איז ש. ון מעסערסֿפיצן ּפש
ט ָאזער הימל הָארבלֿפַאדער . זַײרן אין אװָאנדלט געװַארֿפַאך ַײאיז עס גל, סן אױף דער ערדָארגֿפַאסער װַא

לענעם ַאמעט, ןֿפרַא שַאגעקלונגען מיט ָאּפבן ָאנדזערע שטימען הנצערטער און אוּפַארֿפַא ַאי װאױסגעזען 
 .ןָאל און בעטָאון שטֿפענט װגן אין ָאנגעשלָאלטן זיך װָא ײי זװ, נגַאידערקלװ

ס בלוט אין די ָאד! מענשטױסַאצוז, ןַאן קעגן מַאמ, גלידערונגֿפאױ, עגונגַאװב, מףַאק: ט געבעטןָאמען ה
 .י שרױטװבן זיך געשיט אין אונדזערע אױערן ָאסן הָאדי ביקסנש. ַײי בלװער װרן שװָאדערן איז געָא

ון ֿפור שיּכ,  קולַאט ָאה, עלדֿפכן ײ אױף בלָאּפרַאט גליטשט זיך ײינצטערקֿפען די װ, נטָאװן ַאענדלעך אין 
 :עסָאּפקָאגעהילכט אין די ָאּפ, געצונדענעם בלוטֿפאױ
 !  ברידער, שטורעם!... ָא ה-העי !... ברידער, קירןַאטַא

 ַא. רנישט געזעןָאן און גַײרַאכט ַאן אין דער נָאֿפגעל. ןָאֿפגעל, ןָאֿפגעל. ון די גריבערֿפרױס ַאמיר זענען 
סן אין דער ָאט געגָאקױלן ה-טןַארמַא און ה-נעלןַאּפצטע שרַאלּפגעֿפערדיקע אױֿפַײון ֿפדע ַאנָאנַאק
בן ָאמיר ה. ט און די ערדֿפסלט די לוײגעטרֿפנדיקן רעגן און אױמעַאלֿפכט מיט ַאון דער נֿפט ײינצטערקֿפ
 .ןָאֿפרנישט געזען און געלָאג

 -נע מענטשעלעך ײקל, לענדיקעַאּפרצע צװַאנצט שַאר אונדזערע אױגן געטֿפַאבן ָאל הָאן מײמיט א
, ילדעװנטקעגען ַאקומען נגעָאלד זענען ַאב. רןװָאגרעסער גע, קסןװַאון רגע צו רגע געֿפס זענען װָא, לקעסַאלי

ישן װצ, ןײרקריצטע צֿפַאנזיניקע בליקן און װַאנימער מיט ּפאױסגעקרימטע , מטעַאלֿפרֿפַא, רשטשעטעָאצעמ
, בן געטױבטָאען הײגעשר. גנעטןַאנצנדיקע בַאגל, נקענדיקעַא סך געבליצט בלַא ַײבן בָאעלכע עס הװ

 .עַאװערדיקער לֿפַײיגן מיט שטיקער ּפגעדונערט און געשבן ָאטן הַארמַאבן געבלישטשעט און הָאשטילעטן ה
איך . ס עס איז געשעןװָאאיך געדענק נישט . נדַאן ברײק. ן מענטשײק. ן הױךײק, שטיל: לָאן מײמיט א

 :סָאגעדענק בלױז ד
. ינצטערֿפען שטיל און װרױרענער ערד איז געֿפרֿפַאלטער ַאט אױף דער קַאּפגעכֿפב מיך אױָאען איך הװ
 .ּפעלד און סטעֿפכט אױף ַארצע נװַא און שײער שנָאלב



 ַײרבֿפַאזטע אױגן זענען ײרגלֿפַאעטלעכע טױטע מיט . וסֿפט מיר געריסן דעם לינקן ָאטיק הװײ טױבער ַא
געטרעטן אױף דער , טּפמַאב געשטָאאיך ה. רגעסןֿפַא ײכט אין זַאט מיך געמָאטיק הװײדער . ן בליקַײמ
 .ורער שיּכַא, קלדיקערװַא ַא, קטערַאן אונטערגעהַאער ערד זיקַײא, רױרענערֿפגע

רױטער ,  בלוטיקערַאוס הענגט ֿפן ַײי אױף מװ, ב איך געזעןָאגעבױגן הָאּפרַאב מיך גוט ָאז איך הַא
 .גלָא ריזיקן נַאקט ַאדורכגעהַאן ײוסגעבֿפלט מיר דורכן װָאי עמעצער װ, ןַאּפרטער צַאה

זן ָארלֿפַאוחות אז די ּכ, ילטֿפ און דערװײצ,  שעהַאנגען ַאאיך בין געג. ינצטערֿפעזן שטיל און װעס איז גע
עזן ברענענדיק און װלץ געַאך ָאסט איז נָארֿפדער . נידער אױף דער ערדַאל איך ֿפַאט ָא-טָאמיך און 

ט ָאדער ה שױַא. היןװּויסנדיק װנישט , נגעןַאאיך בין געג. גָא טַײי בװרקער ַאך שטָאנ, ליענדיקַאסמ
סלט זיך און ײגעטר, ון קעלט און געציטערטֿפן ּפב געביסן די ליָאאיך ה. נערײנע בַײדורכגענומען מַא

, יסֿפנע ַײישן מװנגעשטעקט צַײרַאב איך ָאגענומענע הענט הָאּפ, רױרענעֿפדי גע. ןָא צַאן ָאן ָא צַאט ַאּפגעקל
ב איך ָאיסורימדיק קול ה, לטװײֿפרצֿפַא, רצערטֿפַא ,טֿפ געדעמַאאון מיט , רעמעןװַא צו דערײז, נעבן בױך

 :ןַײרַאכט ַאן אין דער נֿפגערו
 ?טײג-ערװ! ַא-ָא -ו ַאל-ַָא ה-? טײג-ערװ -או -או- או- ָאל-ָא ה-
, ן רירײק, רךָאן שײק. ּפון סטעֿפט ײטקװַײערט אין דער ֿפט נישט געענטָאן הונט הײן מענטש און קײק
 ַאון ֿפן ליכטל ײק, ןַײן שײאון ק, טעםָאון לעבעדיקן ֿפן הױך ײ טריט און קון מענטשלעכעֿפן שמער ײק

, מיד, טּפטער געשלעװַײב מיך ָאה'כ. ן אױגַײון מֿפט ײטקװַײאין דער , טעַא כַא, רףָא דַא, שובִימענטשלעכן י
 . לעדערנעם גומעןַאן און ּפרטריקנטע ליֿפַאמיט , וחותן ּכָא, רחלשטֿפַא

ט ײרעמקװַא ביסל ַא,  ברענענדיקע קױלַאבלױז !... בַײן לַײרעמען מװַאנָא קען ערגעץ ען איךװ, ךַא -
 !...רעמען זיךװַאנָא ביסל ַאי װ, רנישטָאמער ג, ךַא... רױרענע בלוטֿפרֿפַאס ָאזן דָאצולֿפאױ
בן זיך געבױגן ָאנע קני הַײמ. רױרענער אױף דער ערדֿפרֿפַא ַאנידער ַאר טריט און איך זינק ּפָא ַאך ָאנ, טָא 

 .ײקלט אױף זװַאט זיך געָאן גוף הַײאון מ
 ?טָאגרױסער ג, רףָא דַא איז ערגעץ װּו? טָא שטַא איז ערגעץ װּו -

ליעט און ַאט געסמָאסט הָארֿפן בליק און דער ַײט געגלעט מָאט הײינצטערקֿפינטערדיקע װ, רטעַאבלױז ה
 .לענע צונגעןָאשט, לטעַאב מיט קַײקעט לַאן נַײ געגלעט מדער אוןײנע קלַײדורך מַאלט װָאי ער װ, געברענט

ון ֿפױגל ֿפרױרענעם ֿפ געַאי װ, דערט מיך צו דער ערדַײדי קעלט של... לֿפַאאיך ... סערװַארעם װַא ביסל ַא -
 !...לֿפַאאיך ... בױם
איך בין . ךַאזריזיקער , גרױסער,ערערװ שַאעס ּפן עָאגן ָאנגעשלָאיס זיך ֿפנע ַײבן מָאלוצלינג הּפ

זױ ַא, מעס ברוסטַאון דער מֿפכט דעם ריח ַאירט אין דער נּפן אױסגעהונגערט קינד דערשַאי װ. לןֿפַאאומגע
עס ּפרירט עַאאון ב, ינגערֿפמיט די , ט מיט די הענטַאּפב געטָאאיך ה... טײרעמקװַאירט ּפב איך דערשָאה
 .רעמסװַאכס און װײ, דנסַײז

ש ִיערט און חיּפער און אומגעלומװ און ש-ד ײרֿפון ֿפ ײ געשרַארױסגעריסן ַאן מױל ַײ מוןֿפט זיך ָא ה-! ַא -
 .כער שױסװײ, רעמערװַא ַאי אױף װ, ךַאלן אױף דער זֿפַאגעֿפרױַאבין איך 

נלעך װײן אומגעַאז איך ליג אױף ַא, ב איך געזעןָאה, נגעקוקטַײנגעשטרענגט און גוט אָאב מיך ָאז איך הַא
 ַאנגען ָאגעהָאּפרַאיסק איז ּפנטן ֿפלב געעַאערדס הֿפון ֿפ. ון בעלגישן מיןֿפערד ּפֿפריזיק שלע, יקקסװּוגרױס

, גיקַאזיגז, טײנגעהױבן ברָאט זיך ָאס הװָא, רצלעך רױט בלוטװַארױרן שֿפרֿפַאסע ַאגרױסע מ
ון ֿפ קיסר ַאון ֿפרד ָאיקע בעקַײ דרַאי װ, רטיקַאנַאּפצ, יציקּפאון צום סוף זיך געענדיקט ש, טעװַאלטענעָאק
 .טןֿפנדיקע קרעּפטעמט מיט די לעצטע אױסשעָאצט און געֿפגעזי, ך געלעבטָאט נָאערד הֿפס ָאד. שורַא

ט אױף דער ַײן זײון אֿפ,  משוגענערַאי װט זיך ײאיבערגעדר, ן זיךֿפרװָאגע, ב זיך געדריקטָאאיך ה
, ערדֿפס ָאד. זלעכעראט מיטן מױל און מיט די נײרעמקװַאערד און געשלונגען ֿפנדערער אױף דעם ַא

. זן קרעכץ געטוןָאכטלַאמ, געבעכדיקן, כןװַא שַאט ָאה, ערּפן קערײון מֿפסע ַאילנדיק אױף זיך די מֿפדער
און אױף , וסֿפנדעטן װּורֿפַא, רבלוטיקטןֿפַאן ַײעס מװכּפַאערדס ֿפרונטערגעשטעקט אונטער דעם ַאב ָאאיך ה

מיר . עלֿפן ַײגעטוליעט אין ז, רעסטּפנים און זיך געּפרױרן ֿפלט געַאן קַײגט מײגעלֿפרױַאבױך רעמען װַאן ײז
 . סטָארֿפון ֿפז איך קום אום ַאנט ײב געציטערט און געמָאאיך ה. עזןװלט געַאלץ קַאך ָאבער נָאאיז 

 ַאב ָאאיך ה. ציטערןֿפט אױכַאט מיך געמָאס הװָא, נקַאילדער געדװ ַאלן ֿפַאנגעַײל איז מיר אָאן מײמיט א
 .ון טױטֿפעטן װטעַא גערַאון ֿפד ײרֿפנזיניקער װַא, דנערָא געטון מיט דער מײגעשר

ן ַײרױסגעצױגן מַאטעם ָאסטיקן ַאן הײאין א, טָא טרַאערד אױף ֿפון ֿפרונגען ּפגעשָאּפאיך בין שנעל 
 !ךַא טר-מעסער און -ביןַארַאק

ערדס ֿפס מעסער אין דעם ָאנגעזעצט דַײרַאב איך ָאן הײרקריצטע צֿפַא מיט, עטּפלדיקן אימװַא געַאמיט 
 .ן ביז צום הענטלַײרַאס מעסער איז ָאד. בױך
ף ֿפַײ ַאקט מענטשלעך לעבן ַאן אונטערגעהַאון ֿפ ײטיף מענטשלעך געשר, קטַאגעהָאּפן ַאט ָא ה-!  אױ-

 .טֿפגעטון אין דער לו
ב עס ײאיך גל, ןײנ! עןַײזױ טיף מענטשלעך שרַאל קענען ָאערד זֿפנדיק רבַא שטַאז ַא, ב נישטײאיך גל! ןײנ
 !נישט
ס איך װַָא, ערדֿפר דעם ֿפַא ײרױסגעגעבן דעם לעצטן טױטגעשרַאט ָאס הװָא, ען דערװשר בין איך עס געֿפא
 ?רדעטָאן דערמײב אלָאה

ט שױן ָאס הװָא, ענישֿפשעַא ברבנדיקַא שטַאר ֿפַא ײרױסגעגעבן דעם לעצטן געשרַאן ײב איך אלָאשר הֿפא
 ?עןַײוח צו שרן ּכײט קַאנישט געה



 ַא, טײרעמקװַאשטשענדיקע ַא לַא; ץ געטון אױף מירײלֿפ ַאט ָארעמען בלוט הװַאון געדיכטן ֿפם ָא שטרַא
לטן אין ַאבן געהָאס הװָא, נע הענטַײמט אױף מָאט געשטרָאה, ערעװ שַא, כעװײ ַא, גלעטנדיקע

אױף , ן ברוסטַײמט אױף מָאט געשטרָאט הײרעמקװַאדי . מעסער-ביןַארַאס קָאױסטן דֿפעטשטע װרקֿפַא
ן און ּפענע ליָאֿפרשלֿפַאמיט , חיה- רױבַאון ֿפרביסענער עקשנות ֿפַאמיט דער . לדזַאן הַײנים און אױף מּפן ַײמ

ער געריסן דעם ּפנצן קערַאמיט די הענט און מיטן ג, ב איך מיטן מעסערָאט הַאֿפמיט דער לעצטער קר
 . נע געדערעםַײניק זװײון אינעֿפליקט ֿפרױסגעַאערדס בױך און ֿפ

. כטַאכט די נַאט רױט געמָאערדס בלוט הֿפדעם . ינסטערנישֿפ רױטע ַאט געבלענדט ָאנע אױגן הַײר מֿפַא
ליקט די ֿפ געגעריסן און, ב געשניטןָאה'כ. זױנס איז בלוטַאס װָא, סטװּולט נישט געָאבער דעמָאב ָאאיך ה
 .ן נעבן מירֿפרװָאעקגעַאװ ײערדס בױך און זֿפון ֿפדן װײאינגע

 .טַײ צַאעק ַאװעס איז 
ערדס בױך איז ענדלעך ֿפדעם . קט אין בלוטװײס און אױסגעװײלטן שַאדעקט מיט קַארן בװָאאיך בין גע

אױסגעצױגן אױף דער , רטשעטָאנגעקַײזיך א, ון ׂשמחהֿפרונג געטון ּפ שַאב ָאאיך ה. וסטּפרן לער און װָאגע
 .ערדס בױךֿפכן אין ָאנגעקרַײרַאערד און 

 !רעםװַאגוט , רעםװַאעזן װמיר איז גע
ט ַײ זַאגט אױף ײב זיך געלָאה'כ. ערדֿפון ֿפגערױמען בױך , עם אין דעם גרױסןװקַאעזן בװעס איז מיר גע

 ...ףָאערן שלװ שַאן מיט ָאֿפנגעשלײאון שנעל און מיד א
 ַא, סטיקן הימלָארֿפ, לטןַאון קֿפל ײט-נען אין מזרחַאט איז שױן די זון געשטַאּפגעכֿפב מיך אױָאז איך הַא
 .נדַאנגענומען לַײ אַײ נַא זעלנער אױף ַאי װ, סטעײדר
ען װלט געװָאי איך װ, טײערקװ שַאירט ּפב איך דערשָאערדס בױך הֿפון ֿפרױסקריכן ַאעלנדיק װ

ט ַײרַאֿפרף געטון און בװַָא ַאב מיך ָאאיך ה. בַײערדס לֿפון ֿפענטלעך װסטע ניקװײט צו די אינערַאּפצוגעקל
 .רןװָאגע

ט מיך ָאסט הָארֿפברענענדיקן , ן אױסטערלישןַאמען מיט ַאינט צוזװנערדיקער ײצ, ערֿפרַאש, לטערַא קַא
ען װלט נישט מעגלעך געװָאי עס װ, ןײון קעלט בין איך געבליבן שטֿפ. רעמסָאזערנע ַײי אין אװ, רומגענומעןַא

ס איך װָא, ס שרעקלעכסטעָאב איך געזען דָא הָאט די הענט און דײרּפב צעשָאאיך ה. טָא טרַאצו שטעלן 
 :ר געקענט דערזעןָאב נָאה

ון ֿפנצער ּפַארױטן , נגעהילט אין בלוטיקןַײיס אֿפ ביז ָאּפון קֿפ. רױרן אין דער ערדֿפנגעַײען אװאיך בין גע
. טײרּפען צעשװ זענען געײז. זןָאלָאּפרַאב איך נישט געקענט ָאדי הענט ה.  רױט בלוטָארדָארױרן בֿפרֿפַא
 . צלםַאי װב איך ָאאון אױסגעזען ה, ט צו דער ערדּפבן געקלעָאיס הֿפנע ַײמ

 !בלוטיקער צלם,  רױטערַאי װ, קסן אין דער ערדװַאנגעַײען אװאיך בין גע! נערַײט מָאג
 .ס שטעקט אין דער ערדװָא, ױטער צלםר,  בלוטיקערַא -איך 
  1!ּפסרוסישן סטעװַײ ַא בלוטיקער צלם אױף ַא -איך 

 :טַאֿפסטערהַײשרעקלעך און ג, ען שױדערלעךװעס איז גע
  ײשט, שובִי יַאון ֿפן ַײן שײק,  מענטשַאון ֿפן סימן ײט נישט צו זען קװַײ עס איז װּו, עלדֿפדיק ײ לַאאױף 

 !רױטער מענטשלעכער צלם, עררױרענֿפרֿפַא ַא -איך 
 ! צלםַאון ֿפז ָארטן רױטן גלַארעמט אין הֿפָאנגעַײען אװאיך בין גע

 .נען און נישט געקענטװײלט װָאב געָאאיך ה; ען און נישט געקענטַײלט שרװָאב געָאאיך ה
 ַאי װ דער ערד בן איןָאנגעגרַײנגען און אֿפַאלט מיך געַאס הװָא, אז דער בלוטיקער צלם, ילטֿפב געָאאיך ה

 ...ן לעבןַײם אױס מַאנגזַאגט לָאנ, בױם
עלכן עס װון ֿפ, געריסענעם בױךֿפערד מיט דעם אױֿפס טױטע ָאט איז געלעגן דַײן זײון אֿפר מיר ֿפַאענט ָאנ
ט ַײנדערער זַאון דער ֿפאון . רױרן אין בלוטֿפרֿפַאעזן װס איז געװָא, נסַײס היטל מָאיזן דװרױסגעַאט זיך ָאה
ען װעלכע זענען געװ, געדערעם, קישקעס, לונגען, רץַאליקטע בהמהשע הֿפרױסגעַאס ָאיז געלעגן דא
 ַאנען ַאדן אין מיטן איז געשטײ בײישן זװאון צ, לעךַײל- טױטןַאי װ, סטָארֿפרדעקט מיט זילבערדיקן פַא

 .בלוטיקער צלם, לעבעדיקער
בן ָאנע חברים הַײי מװ, ל נישט געקענט צוזעןָאן מײב קָאס הװָא, ז איךַא, זױ איז עס געשעןַאי װ
 ?ערדֿפ לעבעדיק ַאון ֿפגעשניטן דעם בױך ֿפבן אױָאגענע הענט הײל מיט די אָאז, ץַא קַאניקט ּפַײגע

ניקט און דעם ּפַײגע, ט מיך געשטיקטָאעס ה: בַײן לַײען אױף מַײט גענומען שרָאערדס בלוט הֿפדעם 
 .טעם אױסגעזױגןָא

, רשמידטֿפַא, נערטײרשטֿפַאעזן װאיך בין גע. ב נישט געקענטָא איך ה- ריר טון ַאט ּוװרּפגעב מיך ָאאיך ה
 .זטָארגלֿפַא

 .ן און קען נישטײיל גװס װָא,  קינדַאי װ געטון ײ געשרַאב איך ָא ה-!  אױ-
 ...עלדֿפסטן וּפ, דיקןײן לֿפנען אױַאן בין איך געשטײלַאון מיר ֿפ צלם ַאערטע מצבה מיט װרגליֿפַא ַאי װ

ון ֿפכן ַאקומען לעבן און גענומען לַאערד בֿפון דערהרגעטן ֿפזטע אױגן ײרגלֿפַאבן די ָאל הָאן מײמיט א
 :מיר
 !...מענטש!...  מענטש-

ג ָאון טֿפט ײנע אױגן איז די ליכטיקַײר מֿפַאאון , די אױערן טױבן, קןַאנגעהױבן צו הָאט מיר ָא הָאּפדער ק
 ...ט און בלוטײכקײינדלדיקער בלװש, טײינצטערקֿפון ֿפ געמיש ַארן אין װָאנדלט געװַארֿפַא



עלט איז װנצע גרױסע ַאינצטער און די גֿפרן װָאר די אױגן איז מיר געֿפַא... ב גענומען דרימלעןָאאיך ה
ט ָאל הער און דער דרימװרן שװָאנע אױגן זענען מיר געַײמ... כטַאמעטענע נַאס, עֿפטי, גרױסע, כטַארן נװָאגע

 .יגטװרֿפַאמיך 
נע הענט און עס איז געשען ַײסל געטון מיט מײ טרַאב איך ָארבנדיקן הַא שטַאון ֿפוח מיט דעם לעצטן ּכ

 :ילןװן ַײמ
, כעװַאנע שַײב איך מיט מָאך הָאדערנ; רןװָאט געַײרַאֿפנע הענט זענען בַײמ. כןָאט זיך צעברָאדער צלם ה

איבער די , ניםּפגן מיך איבערן ָאגעשל, בַײנצן לַא איבערן גּפלן קלעײר טוחות גענומען מירבליבענע ּכֿפַא
 .י שערבלעךװכן אױף מיר ָאט זיך געברָאז הַײס בלוטיקע אָאאון ד, ָאּפאין ק, בריסטן

 .רן אױס צלםװָאאיך בין גע. רןװָאט געַײרַאֿפנצן בַאענדלעך בין איך אין ג
ל ײט, ג מיךָאי איך שלװ, געקוקט; כנדיקע אױגןַאזטע לײרגלֿפַאט געקוקט אױף מיר מיט ָאערד הֿפס ָאד

 .ניק מיךּפַײ און ּפמיר קלע
ר אים ֿפַאגעקניט , ערדֿפלן צום טױטן ֿפַאנידערגעַאט מיך געטריבן און איך בין ָאוח הן אינערלעכער ּכַא

 2 ...ָאּפון קֿפ זיך געריסן ,רָארבלוטיקטע הֿפַאדי , רָאאון די ה, געשריגן, נטװײגע, רגעבונגֿפַאאון געבעטן 
 
 .טונגײדרוק אין דער צָאּפעטערדיקן ּפעלט אין דעם שֿפ: נעןַאביז ד" רױטער צלם,  בלוטיקערַא -איך : "וןֿפ1
 .גראףַארּפַאעלט דער לעצטער ֿפטונג ַײדרוק אין דער צָאּפאין דעם 2


