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 זומער 1945 הָאט ַאֿברהם לעװיטע ֿפון ברעזעװ ,לעבן סָאניק ,ּפױלן ,יעמָאלט אַ  ּפליט אין
 שטוטגַארט ,דַײטשלַאנד ,איבערגעגעבן דעם װַײטערדיקן דָאקומענט דעם טשעּפלין מָאריס

 דעמבָאװיץ  .דורך דער ֿפַארמיטלונג ֿפון די ּפרָאֿפעסָארן ַאֿברהם יהושע העשל און מַאקס
 ַארצט ֿפון דעם יִידישן טעָאלָאגישן סעמינַאר אין ניו-יָארק איז דער מַאנוסקריּפט

 איבערגעגעבן געװָארן דעם יִיװאָ  ,און מיר דרוקן אים דאָ  ָאן שינויים ַאֿפילו אין אױסלײג ,בלױז אַ 
 און אָ  ,ּפ און ֿפ אַאז''װ ֿפירן  מיר דורך סיסטעמַאטיש  ;מערניט אין דער ֿפָארבַאמערקונג זַײנען

 .'געמַאכט געװָארן אַ  ּפָאר קלײנע סטיליסטישע ּתיקונים .– רעד

אין ָאנֿפַאנג יַאנוַאר ה"י ,קורץ  ֿפַאר דער ליקװידַאציע ֿפון דעם טרױעריקן ֿפַארניכטונגס־ 
 הָאבן עטלעכע ערנצטערע יִינגלעך דָארט ,[Oświęcim ,ָאשּפיצין] לַאגער אױשװיץ 

 ,ּפרָאיעקטירט צו שַאֿפן אַ  מין זַאמלבוך א''נ "אױשװיץ  "װּו עס זָאלן זיך געֿפינען לידער
 שילדערונגען און אַײנדרוקן ֿפון דעם געזעענעם און איבערגעלעבטן .די העֿפטן ,אין עטלעכע
 עקזעמּפלַארן ,הָאט מען געזָאלט בַאגרָאבן אין ֿפלעשער אין ֿפַארשײדענע ערטער ,אױף די

 ַארבעטסּפלעצער אױסערן לַאגער ,דָאס ָאנגעטרױען עטלעכע ָאנשטענדיקע ּפָאליַאקן ,מיט
 װעלכע מען הָאט צוזַאמען געַארבעט און זײ בעטן ,ַאז װען די קֿברים װעלן בַאֿפרַײט װערן זָאלן

 .זײ עס ַארױסנעמען ֿפון דער ערד און עס איבערגעבן אין יִידישע הענט

 די יִינגלעך ,ּפונקט װי ַאלע װָאס הָאבן זיך געֿפונען אין אױשװיץ  ,זַײנען געװען  איבערצַײגט ,ַאז
 זײ װעלן ֿפון דָארט מער נישט ַארױסקומען און דָאס  געּפלַאנטע זַאמלבוך הָאט געזָאלט זַײן אַ 

 ּפרּוװ ָאּפצושּפיגלען זײערע לַײדן ,ַאן אױסדרוק ֿפון זײער ֿפַארביטערטקײט און אַ  מין
 היתנצלות ֿפַאר זײער לעבן װָאס הָאט זײ אױסגעװיזן ַאזױ שרעקלעך אומװירדיק אין ָאנבליק

 ֿפון די שױדערלעכע און בלוט־ֿפַארגליװערנדיקע רציחות ֿפון די נַאצי־בַאנדיטן ,נָאך אײדער
 .מען איז אין לַאגער געקומען

 עס זַײנען שױן געװען אױֿפגעשריבן עטלעכע געלונגענע העברעישע שירים ,ֿפון ַאן אונגערישן
 .העברעישן משורר ,אַ  התנצלות אין ''אַ  בריװ צו מַײן ברודער אין ַארץ־יׂשראל "און ַאנדערע

 דָאס ַאלץ  איז נישט צו שטַאנד געקומען ,װַײל מיט צװײ װָאכן שּפעטער איז דער לַאגער צוליב
 .דער דערנענטערונג ֿפון דער רוסישער ַארמײ ,עװַאקוִירט געװָארן

 דָאס געשריבענע איז געבליבן בײַ  די װָאס הָאבן עס  געשריבן ,און דָאס װָאס קומט דאָ  װַײטער
 .הָאט געזָאלט זַײן די הקדמה צו דעם זַאמלבוך

 איך ענדער אין דעם טעקסט גָארנישט ,װַײל איך בַאטרַאכט אים װי אַ  דָאקומענט ,װָאס איז
 געשריבן געװָארן װעגן אױשװיץ  אין אױשװיץ גוֿפא ,עס איז געקוקט אױף דעם טױטלַאגער

 דורך די לַאגער־ברילן ,ער איז אױך ַאן אױסדרוק ֿפון  די געֿפילן ֿפון אַ  סך חֿברים און
 .מיטלַײדנדיקע ,און איך מײן ,ַאז װי ַאזעלכער דַארף ער אױך הָאבן אַ  געװיסן װערט

 .רוַאן ,ֿפרַאנקרַײך ,דעם 14טן יוני 1945

 

 "אַײנלַײטונג צו דעם ּפרָאיעקטירטן זַאמלבוך "אױשװיץ 

 



 כ 'הָאב ַאמָאל געלײענט ,װעגן מענטשן ,װָאס זענין ַאֿפן נָארד־ּפָאל גיֿפָארן און זײערע שיֿפן
 זענין צװישן די אַײז־קרִיעס שטעקן געבליבן ,זײערע ס.אָ .ס רוֿפן זענין גיבליבן ָאן ענֿפער .די

 שּפַײז הָאט זיך זײ גיענדיקט ,דער ֿפרָאסט הָאט זײ אין זַײן קלעם גינומין ,און ָאּפגיריסענע ֿפון
 דער װעלט ,דערֿפרױרינע און ֿפַארהונגערטע הָאבן זײ גיװַארט ַאֿפן טױט .דָאך הָאבן די

 מענטשן נישט ַארױסגילָאזט די בלַײשטיֿפט ֿפון די ֿפַארשטַארטע ֿפינגער .זײ הָאבן װַײטער
 .נָאטירט אין זײערע טָאג־ביכער ,ֿפַאר זײערע אױגן הָאט די אײביקײט גישװעבט

 װי גירירט בינך דַאן גיװען דערֿפון דָאס מענטשן אין ַאזעלכע טרַאגישע בַאדינגונגען ,װעלכע
 דָאס לעבן הָאט ַאזױ ָאנרחמנותדיק ֿפַארשטױסן ,דער טױט הָאט שױן זַײנע לַאּפיס ַאף זײ

 ַארױֿפגילײגט ,און די מענטשן הָאבן זיך דָאך ַאזױ דערהױבן איבערן אײגינים גורל און זײער
 .ֿפליכט ֿפַאר דער אײביקײט ֿפָארטגיזעצט

 מיר ַאלע ,װעלכע שטַארבן דאָ  אין דער ּפָאלַארדיקער אַײז־קַאלטער גלַײכגילטיקײט ֿפון די
 ֿפעלקער ,ֿפַארגעסינע ֿפון װעלט און לעבן ,הָאבן דָאך אַ  בַאדערֿפיניש  עטװָאס ֿפַאר דער
 אײביקײט צו לָאזן ,אױב נישט קײן ֿפָאלקָאמע דָאקומענטן ,איז מינדעסטנס ברעקעלעך

 דערֿפון ,װי ַאזױ מיר די לעבידיקע מתים הָאבן גידענקט און גיֿפילט ,גיטרַאכט און גירעט .אף די
 קֿברים װאו מיר ליגן לעבידיק־ֿפַארשיטע ,טַאנצט די װעלט אַ  שדים־טַאנץ  און מע ֿפַארטוּפיט
 מיט די ֿפיס אונדזערע קרעכצן און הילֿפס־רוֿפן ,װען מיר װעלן שױן זַײן דערשטיקט ,װעט מין

 זיך נעמין אונדז אױסגרָאבן ;מיר װעלן שױן דעמלט  נישט זַײן נָאר אונדזער ַאף שֿבעה ימים
 צושּפרײט ַאש  ,דַאן װעט יעדער קולטורעלער און ָאנשטענדיקער מענטש  הַאלטן ֿפַאר זַײן חוֿב

 אונדז צו בַאדױערן און מסּפיד זַײן .װען אונדזערע שָאטנס װעלן ַאף די עקרַאנען און בימהן זיך
 בַאװַײזן װעלן בַארימהערציקע דַאמין װישן מיט די ּפַארֿפורמירטע טיכלעך די אױגן און אונדז

 .בַאקלָאגן׃ ַאך ,אומגליקליכע

 מיר װײסן׃ מיר װעלן לעבידיק ֿפון דַאנין נישט ַארױס  .ַאף דעם טױער ֿפון ָאט דעם גיהנום הָאט
 דער טַײװל אײגנהענטיק אױֿפגישריבן׃ "װַארֿפט ַאװעק די הָאֿפנונג ,איר ַאלע װָאס קומט

 ַאהער ַארַײן ."מיר װילן זיך מתװדה ]זַײן ,[זָאל דָאס  זַײן דער "שמע ישראל "אונדזערער ֿפַאר די
 קומינדע דורות .דָאס זָאל זַײן די װידױ ֿפון אַ  טרַאגישן דור ,ֿפון אַ  דור װָאס איז נישט גיװען

 דערװַאקסן צו זַײן אױֿפגַאבע ,װָאס זַײנע רַאכיטישע  ֿפיס הָאבן זיך אונטערגיברָאכן אונטער
 .דער שװערער לַאסט ֿפון מַארטירערטום װָאס די צַײט הָאט ַאף זַײנע ּפלײצעס ַארױֿפגעלײגט

 און דעריבער׃ עס הַאנדלט זיך אונדז דאָ  נישט אין ֿפַאקטן און ציֿפערן ,אין זַאמלין טרוקינע
 דָאקומענטן – דָאס װעט מען ָאן אונדז טון .מען װעט ָאן אונדזער מיטהילף אױך קענין

 צוזַאמענשטעלן די געשיכטע ֿפון אױשװיטץ  .װי ַאזױ מע איז אין אױשװיטץ  געשטָארבן ,דָאס
 װעלן בילדער ,עדות און דָאקומענטן אױך דערצײלן  .מיר װילן ָאבער דאָ  שַאֿפן אױך אַ  בילד ,װי

 ַאזױ מע הָאט אין אױשװיטץ  "גילעבט ."װי ַאזױ עס הָאט אױסגעזעען אַ  נָארמַאלער
 ,דורכשניטליכער ַארביטס־טָאג אין לַאגער .אַ  טָאג ,װָאס איז אַ  ּפלָאנטער ֿפון  לעבן און טױט

 ֿפון שרעק און הָאֿפנונג ,ֿפון רעזיגנַאציע און לעבענס־װילן .אַ  טָאג ,װָאס אײן מינוט װײסט
 נישט װָאס די נעכסטע ברענגט מיט זיך .װי מע גרָאבט און מע הַאקט ָאּפ מיטן קילַאף

 שטיקער ֿפונים אײגינים לעבן ,בלוטיקע שטיקער ,יִינגע יָארן און מע לָאדנט זײ סַאּפנדיק ַאף
 דער לָארע ]מׂשא־אױטאָ  [ֿפון דער צַײט ,װעלכע סקריּפיט ַאזױ יָאמערליך ,גײט ַאזױ ביטער

 שװער ַאף די אַײזער]נ[ע רעלסן ֿפון די לַאגער־בַאדינגונגין .און ֿפַארנַאכט קיּפט ]קערט מען
 איבער [מען די לָארע אַ  טױט־ֿפַארמַאטערטער אין טיֿפן ָאּפגרונט .ַאך װער װעט דָאס

 ַארױסנעמען ֿפונים ּתהום ,ַאזאַ  ֿפַארבלוטיקטן טָאג  צוזַאמין מיט זַײן שװַארצן  שָאטן ,אַ  מיט
 ?ַאנגסטן בַאגָאסינע נַאכט  ,און עס דער װעלט װַײזן



 יאָ  ,עס װעלן מענטשן ַארױס ֿפון דַאנין לעבידיקע׃ נישט־יִידן .װָאס װעלן זײ דערצײלן װעגן
 אונדזער לעבן ?װָאס װײסן זײ װעגן אונדזערע לײדן ?װָאס הָאבן זײ אין נָארמַאלער צַײט

 גיװאוסט װעגן יִידישער נױט ?זײ הָאבן גיװאוסט ,ַאז מיר זענין אַ  ֿפָאלק ֿפון רָאטשילדס .זײ װעלן
 אױך יעצט ֿפלַײסיק צוזַאמינקלױבן די מַארגַארין־ּפַאּפירן און װאורשט־בלעזלעך און װַײזן׃ יִידן

הָאבן זיך נישט־קשה געהַאט אין לַאגער .עס װעט זײ נישט גלוסטן צו גרַאבלין אין מיסט־ 
 קַאסטן ֿפון זּכרון און ַארױסרוֿפן דָארט די שָאטנס די בלײכע ,מיט די אױסגילָאשינע אױגן ,װָאס

 הָאבן זיך ּתמיד־איבערגעשרָאקינע ַאזױ שטיל גישַארט בײַ  די בלָאקן און מיט די לעֿפל אין
 בלָאע ֿפינגער גיקרַאצט די ֿפעסלעך ֿפון זוּפ .גיגרַאבלט ,צען מָאל מיט שטעקנס

 ַאװעקגיטריבענע ,אין די מיסט־קַאסטנס ,זוכנדיק ֿפַארשימלטע ברױט־ברעקלעך .די
 אומגליקליכע ,װָאס הָאבן װי די ליכטלעך גיצַאנקט און אױסגיגַאנגין נישט הָאבנדיק די

 מעגליכקײט צו ֿפַארװירקליכן זײער אײנציקן טרױם  ֿפון כָאטש  אײנמָאל זיך זַאט־עסן .די
 "טױזנטער ,ַאף לַאגער־לשון ַאזױ גירונֿפינע "מָאזל־מענער "לגבי װעלכע יעדער "ּכלל־טוער

 און לַאגער־ֿפונקציָאנַאר הָאט גיהַאלטן ֿפַאר זַײן חוֿב מקײם צו זַײן די אױשװיטצער מצװה ֿפון
 עזוֿב־ּתעזוֿב ''– מע הָאט זײ געהָאלֿפן – שטַארבן .דָאס זענין זײ ,די שװַאכע און"

 אונבַאהָאלֿפינע ,די טױזנטער אונבַאקַאנטע ,װעלכע הָאבן ַאף זײערע שװַאכע ּפלײצעס
 גיטרָאגן דעם גַאנצן עלנט ,די גַאנצע אכזריות און גרױל ֿפונים לַאגער .די גַאנצע – װַײל אױך
 דעם טײל ֿפון די ּפריװיליגירטע מוזן די שלעּפן ,און זײ הָאבן גישלעּפט ַאזױ לַאנג ,ביז זײ זענין

 .גיֿפַאלן און אַ  ּפָאר גיּפוצטע "קַאּפאָ "-שטיװַאלעך הָאבן ,װי דיא װערם ,זײ ַאף טױט צוטרעטן

 װעגן דעם װעלן זײ נישט דערצײלן ,דען צו װָאס קַאליע מַאכן שטימונג און ַארױסרוֿפן
 גישּפענסטער ?בֿפרט ס'אײגענע גיװיסן איז אױך נישט איבריק רײן ...בעסער רעדן װעגן די
 ,עטליכע זַאטע ,װעלכע מע הָאט גיכער גיקענט .אין דעם גַאנצן ים ֿפון עלנט און אומגליק

 זעען זײ נָאר די ּפָאר ֿפון אױװן־שװאומינדע אײל־טרָאּפנס ,װָאס זענין גיבליבן  נָאך דער
 ציהַאקטער שיף .יאָ  ,זײ ,װען מיר בַײסן אונדזער אײגן לַײב ,ֿפַאר װײטָאג ,זָאגן זײ ,ַאז מיר עסן

 ֿפלײש  צו דער זעט ,און װען מע קעּפט אונדזערע עלטער זענין זײ אונדז מקנא ,דָאס מיר װעלן
 .די מלבושים קענין ֿפַארקױֿפן

 מיר מוזן ַאלײן דערצײלן װעגן זיך .מיר גיבן זיך ָאּפ אַ  חשבון דָאס ַאף ָאּפשרַײבן און שַאֿפן
 ַאזעלכעס ,װָאס זָאל ָאּפשּפיגלין און געבן ַאן'אױסדרוק אונדזער טרַאגעדיע ֿפעלט אונדז

ּכוחות .ָאבער – דָאס גישריבינע דַארף בכלל נישט  גיװאױגן װערן ַאף דער ליטערַארישער װָאג־
 שַאל .דָאס מוז בַאטרַאכט װערן װי אַ  דָאקומענט און ַאלס ַאזעלכעס דַארף גינומין װערן אין
 ַאכט ,נישט דער קינצטלערישער װערט ֿפון דער זַאך ,נָאר מען מוז בַאריקזיכטיקן צַײט און
 ָארט .און צַײט איז׃ קורץ  ֿפַארן טױט און ָארט׃ ַאֿפן עשַאֿפָאט .נָאר ֿפונים ַארטיסט ַאף דער

 .סצענע ֿפַארלַאנגט מין ,ער זָאל שרַײען װײנין און קרעכצן לױט ַאלע ּכללים ֿפון דער קונסט
 װַײל אים טוט נישט װײ ,סוף ּכל סוף װעט דָאך קײנער נישט ּפרואװן צו קריטיקירן דעם

 .בַאטרעֿפנדן קרבן ,דָאס ער קרעכצט צו הױך ,ָאדער װײנט צו שטיל

 און צו זָאגן הָאבן מיר װָאס ,הגם מיר זענין ליטערַאריש  גינומין שטַאמלער .מיר װעלן דערצײלן
 ,װי מיר קענין ,ַאף אונדזער שּפרַאך .אױך גַאנץ־שטומע ,װען עס טוט זײ װײ קענין נישט שװַײגן

 זײ רעדן דַאן ,נָאר ַאף זײער שּפרַאך׃ שטום־לשון .שװַײגן ,דָאס טוען נָאר די בָאנטשעס .די
 מַאכן אַ  גיהײמניסֿפולע מינע ,װי זײ װָאלטן מי יודע װָאס צו זָאגן גיהַאט .נָאר ערשט דָארט

 אױֿפן עולם־אמת ,װאו ּפָאזע און ָאנשטעל גילט נישט מער זָאגן זײ אױס דעם סוד ֿפון זײער
 !לעבן – אַ  בולקע מיט ּפוטער
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 דער שּפיל איז שױן צו ענדע .עס איז ָאּפגיטָאן אַ  גיגַאנטישע ַארביט ַאנַארביט ֿפון דורות .יהודה
 .איז ָאּפגיװישט געװָארן ֿפון דער אױבערֿפלַאך ֿפון דער ערד .מע ֿפַארלעשט שױן די גלָאװניעס

 מע צונעמט די קױמינס ,די קולטור־מָאנומענטן ֿפונים נַײעם אײרָאּפאַ  ,דער מוסטער בױ ֿפונים
 ,"נַײ־גָאטישן סטיל .מע װַאשט זיך שױן ָאּפ די הענט און מע גײט מַאכן אַ  ברכה "על ּכסוי דם

 .מילא מיט ַאש  איז דָאך אַ  קנַאּפע דאגה בײַ  ַאזעלכע ֿפינף ליכטיקע קרעמַאטָאריומס

 און די שחיטה איז גיװען אַ  הומַאניטַארע׃ 

 אַ  ּפרעכטיקער זומער־טָאג .עס ֿפָארט אַ  צוג "אױסגיזידלטע ."ֿפי װַאגָאנען .די ֿפענצטערלעך
 מיט שטעכל־דרָאט ֿפַארקלַאּפט .ַאף יעדן טרעּפל  אַ  סָאלדַאט אין ֿפולער בַאװָאֿפנונג .דורכן

 ֿפַארקרַאטיװיטן ֿפענצטערל קוקט ַארױס אַ  קינד .אַ  ליכטיק ּפנימל ,קלָארע  ּתמימותדיקע
אױגן ,דער בליק ַאזױ נַײגעריק און דרײסט .עס ַאנט קײן שלעכטס ,עס זעט׃ אַ  גרױס ,ברײט־ 

 צועֿפנט קָאלירט בילדער־בוך׃ ֿפעלדער און לָאנקעס ,ֿפַארביקע – ּפָארן ...װעלדער און
 סעדער ,הַײזער און בױמער ,רוקן זיך ,קרַײזן ַארום אין אַ  הַאלב־רָאד און ֿפַארשװאונדן ...ֿפַארבן
 גיסן זיך צוזַאמין אין אײן שטיק ,און דָאס שטיק דרײט זיך אַ  װַײלע ,און בַאלד גײט עס ֿפַארלױרן

 ֿפַארן אױג ...מענטשן און ֿפערד ,קלײנטשיקע װי לעבידיקע שּפילצַײג ,בַאװעגן זיך ,גײען און
 שטײען דָאך ַאף אײן ּפונקט ,נָאר דער ּפונקט זעלבסט ֿפָארט אױך ...– װאו ֿפָארט דָאס

 ...???ַאלעס

 ּפלוצים לױֿפט ָאן מיט רעש  און אימּפעט אַ  צוג װי אַ  שװַארצער טַײװל ,ער ֿפַארשטעלט די
 ּפַאנָארַאמע ,ֿפַארלעשט די זון און מַאכט ָאּפ אַ  שטיקענדן רױך ...די װַאגָאנין לױֿפן ,אײנער װיל
 ,כַאּפן דעם ַאנדערן ...דורכן ֿפענצטער קוקן ַארױס מענטשן אין מונדורן ,ַאזעלכע משונהדיקע

 שװַארצע ,אין רױך אַײנגיהילטע ,קוקן אױס עּפיס ,װי נישט־גוטע ...ַאך ,דער רױך ...ער
 ֿפַארשטעלט אױך דָאס ַאֿפילו ...ענדלעך – דער צוג איז דורך און װידער ס'זעלבע בילד׃

 ֿפעלדער און װעלדער ,לָאנקעס און גערטנער ,בערג און טָאלן ,ֿפליסן זיך ַאזױ רואיק און
 גימיטלעך ,רוקן זיך ַאף אַ  ריזיקער טַאשמע ,גײען ֿפַארבײַ  און ֿפַארשװאונדן ערגיץ  אין דער
 װַײט ...הַײזלעך און ּפַארקנס ,בױמער און טעלעגרַאֿפן־קלעצער שװאומין װי  דורך אַ  גרױס
 גיװיטער ַאװעק גישלעּפט  .ַאלץ  גײט .ַאלץ  בַאװעגט  זיך ,ַאלץ  לעבט ,ַאזױ מָאדנע װי אין די

 ...?מעׂשהלעך װָאס די מַאמע דערצײלט ...װאוהין גײט דָאס ַאלץ 

 אינװײניק זיצט די מוטער .דער קָאּפ צװישן די הענט .ס'גיזיכט ֿפינצטער .ס'הַארץ  קלַאּפט
 ,עּפיס ַאזױ מָאדנע .ֿפַאר די אױגן לױֿפן ֿפַארבײַ  בילדער ֿפונים גַאנצן לעבן׃ קינדהײט ,יוגנט
 ,ס'קורצע ֿפַאמיליען־גליק׃ הײם ,מַאן ,קינד ,עלטערן־הױז ,ס'שטעטל ,ֿפעלדער ,װעלדער

 גערטנער ,ַאלץ  לױֿפט ,מישט זיך דָארט װי קָארטן ,אײן בילד טרַײבט ס'ַאנדערע ,און ַאף דעם
 ַאלים אַ  שװַארצער ֿפלעק׃ די הֿפקר־גילָאזינע חרוֿבה װאױנונג ,די צישטערטע ֿפַאמיליען

 נעסט׃ ציּפרַאלטע טירן און ֿפענצטער ,אױֿפגיריסענע שענק ,צוברָאכן גישיר ,ָאנגיװָארֿפינע
 ...!?צוטרעטינע מלבושים ,דָאס ַאלץ  גילָאזן אונטער זיך און יעצט׃ גיװַאלט ,װאו  ֿפָארט מין

 דער צוג גײט ּפַאמעליך װי אַ  לוִיה־צוג .װי ער װָאלט װעלן די קרבנות זײער לעצטן ּכֿבוד
 ָאּפגעבן .אין צען מינוט גײט ער צוריק אַ  לײדיקער  .דער יִידישער ּפלוטָאקרַאט און

 בָאלשעװיסטישער יִיד ,װָאס הָאט זיך ֿפַארמָאסטן די ַארישע װעלט צו ֿפַארניכטן איז שױן ַאף
 אײביק אונשעדליך .די אױֿפלָאדינגס־קָאמַאנדאָ  ּפַאקט שױן די נָאך־װַארימע קלײדער ַאף די
 אױטָאס ,לַאַאוס ,לַאַאוס ,דָארט אין יעקע־לַאנד איז  ַאף דער בַאשטעלונג ֿפון דער מלוכה אַ 
 יִינג קין־דל גיבױרן גיװָארן  ,די רַײכס־קַאסע צָאלט ּפרעמיען מלָאכה־געלט ,קרוּפ הָאט שױן

ֿפַאר אים אַ  ביקסל גרײט  .ֿפַאר אים ֿפירט מין דָאס  ַאֿברהמלעס װַײסע דורך ציטריקע מַאמע־ 
 .הַאנט אױסגיהָאֿפטינע העמדלעך



 און די װעלט ?די װעלט טוט מסּתמא ַאלעס װָאס זי קען .מע אינטערּפעלירט  און מע
 ּפרָאטעסטירט ,מע רוֿפט צונױף קָאמיטעטן ֿפון 5 ,13 און 18 ,דער רױטער קרײץ  קלַאּפט מיט

 די "צדקה ּתציל ממות "ּפושקע ,די ּפרעסע און רַאדיאָ  מַאכן הסּפדים ,דער ערצבישָאף ֿפון
 קענטערבורי מַאכט ַאן "אל מלא רחמים ,"אין קלױסטערס זָאגט מען "קדיש  "און די װעלט

 בעלי־בּתימלעך טרינקין "לחיים "און װאונטשן זיך "מזל־טוֿב ,"די נשמות זָאלן הָאבן ַאנ'עליה
 .און מיר אַ  ישועה
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 דער שטריק איז ֿפַארװָארֿפן אױֿפן הַאלדז .דער ּתליון איז גרױסמוטיק .ער הָאט צַײט .ער
 שּפילט זיך מיטן קרבן .ער טרונקט דערװַײל אַ  קוֿפלע ביר .ֿפַארױכערט אַ  ציגַארעט ,און

 שמײכעלט אַ  צוֿפרידינער .לָאמיר אױסנוצן דעם מָאמענט ,װען דער הענקער איז מיטן זױֿפן
 ֿפַארנומין ,די ּתליה װעלן מיר ַאלס שרַײב־טיש  בַאנוצן ,און אױֿפצײכנין װָאס מיר הָאבן צו זָאגן

 .און דערצײלן

 ַאלזאָ  חֿברים ,שרַײבט ,צײכנט קורץ  און שַארף ,קורץ  װי די טעג װָאס זענין אונדז גיבליבן צום
 לעבן און שַארף װי די מעסערס װָאס װערן אין אונדזערע הערצער גיצילט .זָאלן בלַײבן אַ  ּפָאר
 ,בלעטלעך ֿפַארן יִיװאָ  ,ֿפַארן יִידישן װײטָאגס־ַארכיװ  ,זָאלן עס אונדזערע בַײם לעבן גיבליבענע

 .ֿפרַײע ברידער לײענין און אֿפשר װעלן זײ דערֿפון אױך עּפיס לערנען

 און מיר בעטן בַײם גורל׃

 יהי רצון מלֿפניך ,אינו שומע קול בכיות ,טו אונז כָאטש  דָאס – שתשים דמעותינו בנאדך
 להיות – בַאהַאלט די בלעטלעך ֿפון טרערן אינים לָאגל ֿפון זַײן ,זָאלן זײ קומין אין ריכטיקע

 .הענט און גיֿפינין זײער ּתיקון

 ק .ל .אױשװיטץ  ,דעם 3טן יַאנוַאר 1945


