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A tog vi ale vokhige teg nor di luft iz ongefilt mit a 
shtilkeyt, velkhe darf yede minut platsn. mentshn 
shpatsirn iber di gasn mer vi in andere vokhedike 
teg. eyner a durkhgeyer varft shtum a blik oyfn 
tsveytn un geyt in der rikhtung tsum mark, vu es 
shteyen kleyne grupkes mentshn un redn tsvishn 
zikh. eyner loyft fun eyn grupe tsu der tsveyter 
un hert ongeshtrengt vos un vegn vos men redt. 
 
 
es iz Donershtik, 10 azeyger inderfri. di politsey iz 
tsetrogn. yede minut kumt tsu a mentsh un 
dertseylt frishe nayes. ikh bin farinteresirt tsu 
visn vos men dertseylt in di grupkes. 
 
 
ikh gey tsu tsu a grupke mentshn. eyner redt un 
bavegt tsum takt mit di hent, aroyf un arop. es 
redt a kleyner yid mit a shvarts, shpitsik berdl. er 
dertseylt di letste nayes fun Varshe. der redner iz 
a yid a leder-soykher, velkher iz nekhtn geven in 
Varshe un dort hot er gefilt, az di luft iz ongefilt 
mit an umetikeyt un itst dertseylt er far a grupe 
naygerike mentshn, tsvishn velkhe ikh gefin zikh 
oykh itst. a politsyant iz farbaygegangen un zikh 
geheysn fanandergeyn. yeder iz avek in a 
tsveyter rikhtung. 
 
ikh bin gegangen in der rikhtung fun undzer 
shtub. 
ikh bin shteyn geblibn bay Odinoks groysn 
moyer, vemens fentster zaynen geven ofn.  

A day like any other weekday - but the air is filled 
with a silence that seems to burst apart at any 
moment. More people walk the streets than 
usual on weekdays. One passing by casts a silent 
glance at the other and continues towards the 
market, where small groups of people are 
standing and talking. One walks from one group 
to the next and listens intently to what exactly is 
being talked about.  
 
It is Thursday, 10 o'clock in the morning. The 
police are agitated. Every moment another 
person approaches and tells current news. I am 
interested to know what is being told in the 
groups. 
 
I approach one of the groups. One is talking and 
gesticulating in time with his hands - up and 
down. A small man with a pointed beard is 
speaking. He, a jewish leather merchant, tells the 
latest news from Warsaw. Staying in this city 
yesterday, he had felt that the air was filled with 
gloom.  And now he is speaking to this group of 
curious people, of which I am one. A policeman 
just passes by and orders us to disperse. Each is 
leaving in a different direction. 
 
 
I walked toward our house,  
but stopped at Odinok's big brick house, which 
had its windows open. 
 
 

Dzień jak wszystkie dni powszednie tylko 
powietrze napełnione ciszą, która musi 
wybuchnąć lada ninutę. Ludzie spacerują ulicami 
więcej niż w inne dni powszednie. Przechodzień 
rzuca niemy wzrok na drugiego i zmierza w 
kierunku rynku, gdzie stoją małe grupki 
rozmawiających między sobą ludzi. Jeden biegnie 
z jednej grupy do drugiej i słucha w napięciu co i 
o czym się mówi.   
 
Czwartek, 10 rano. Poruszenie wśród policji. Co 
minuta podchodzi człowiek i opowiada świeże 
nowiny. Jestem ciekaw o czym się tam mówi. 
 
 
 
Idę do grupki ludzi. Jeden mówi i gestykuluje do 
taktu rękami, w górę i w dół. To mały Żyd z 
czarną, szpiczastą bródką. Opowiada ostatnie 
nowiny z Warszawy. Jest  handlarzem skórami, 
był wczoraj w Warszawie. Poczuł tam powietrze 
napełnione smutkiem.  Teraz opowiada grupie 
ciekawskich ludzi, wśród których się również  
znajduję. Policjant przechodzący mimo  rozkazuje 
się rozejść. Każdy idzie w swoją stronę.  
 
 
 
Ja udałem się w kierunku naszego domu. 
Zatrzymałem się przy wielkiej murowance 
Odinoków , której okna były otwarte. 
 



ineveynik iz geven ful mit mentshn. yeder hot oyf 
epes gevart. bay yedn hobn zikh gehoybn di oygn 
tsum groysn vant-zeyger, velkher iz gehangen 
ibern ofenem fentster.  
ikh bin arayngegangen ineveynik un bin shteyn 
geblibn leben der tir, vayl vayter geyn hob ikh 
nisht gekont: dos gantse tsimer iz geven ful 
gepakt mit mentshn, kop oyf kop. 

Inside it was full of people. Everyone was waiting 
 for something and turned their eyes up to the 
big wall clock hanging above the open window. 
 
I went in, but stopped next to the door, because I 
could not go further: The whole room was 
packed with people, head to head. 
 

Wewnątrz pełno ludzi, każdy na coś czekał ze 
wzrokiem wzniesionym ku wielkiemu zegarowi 
ściennemu wiszącemu ponad otwartym oknem.  
 
Wszedłem do środka pozostając przy drzwiach 
gdyż nie mogłem pójść dalej: cały pokój  
napakowany ludźmi, głowa przy głowie. 
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di luft iz ongefilt mit a groysem, shtikndikn roykh. 
in a vinkl iz geshtanen a kleyn tishl. oyfn tishl-a 
radyo. arum dem tishl zaynen gezesn etlekhe 
mentshn un gehaltn di kep tif gevendet tsum 
radyo. es hert zikh a shtile, troyerike muzik. 
der vant.-zeyger klapt tsum takt. er vayzt 10 
minut far finf. 
 
di muzik vert ibergerisn mit a langn fayf. 
es dernentern zikh di vayzers fun zeyger-eyner 
tsum tsvelf, der tsveyter- tsum finf. 
bald vet men hern a komunikat fun Varshe. 
bay yedn zaynen ongeshtrengt di oyern un halb-
ofn dos moyl.  
 
plutslung reyst zikh arayn in der shtilkeyt a 
vort:“dos redt Varshe, do redt Varshe!“ 
di gezikhter fun di mentshn- ibergeshrokn un 
blas. 
 

The air is filled with thick, stuffy smoke. In the 
corner is standing a small table. On the table - a 
radio. Around the table are sitting quite a few 
people with their heads tilted far toward the 
radio. A quiet, sad music can be heard. The wall 
clock ticks to the beat. It shows 10 minutes to 5.  
 
 
The music is interrupted by a long whistle. 
One hand of the clock approaches twelve, the 
other five. 
Shortly, a communiqué from Warsaw will be 
heard. Everyone pricks up their ears and listens 
with their mouths half open. 
 
Suddenly, a word breaks the silence: "This is 
Warsaw, this is Warsaw!" 
The faces of the people - frightened and pale.  
 
 

Powietrze pełne gęstego, duszącego dymu. W 
kącie stoi mały stolik. Na stoliku radio. Wokół 
stolika zasiadło kilku ludzi trzymając głowy tuż 
przy radioodbiorniku. Słychać cichą, smutną 
muzykę. Zegar ścienny tyka do taktu. Pokazuje za 
10 minut piatą. 
 
 
Muzykę przerywa długi świst.  Wskazówki zegara 
zbliżają się – jedna do dwunastej, druga – do 
piatej. Zaraz będzie słychać komunikat z 
Warszawy. Każdy wytęża słuch, usta na pół 
otwarte.  
 
 
Nagle z ciszy wyrywa się słowo: „tu mówi 
Warszawa, tu mówi Warszawa!“ Twarze ludzi 
przerażone i blade. 
 



yeder vil shoyn visn, vos gikher visn, vos es kumt 
for dort vayt, iber felder un yamen. vos vil er, 
der- mitn lekl oyfn shtern, der Adolf. vos vil er 
fun Shmiglin?  
 
 
der radyo redt: „mir veln nisht gebn! mir veln 
farteydikn yedn shpan erd, vayl on dem zaynen 
mir farurteylt tsu untergang. der koredor dos iz 
undzer ekzistents. azoy vi a fish ken nit leben on 
vaser, azoy kenen mir nisht leben on dem 
koredor.mir veln nisht opgebn afile keyn eyn 
knepl fun undzer militer-mantl. mit undz iz der 
zig. mit undz iz di gerekhtikeyt. mit undz iz got.“ 
 
yeder eyner varft a blik tsum tsveytn. eyner vil 
epes zogn tsum tsveytn. der radyo redt vayter: 
„haynt 5 azeyger inderfri hobn daytshishe 
soldatn geshosn 5 poylishe grenets-soldatn, finf 
zin fun undzer folk. mir veln oykh nisht shvaygn. 
blut far blut.“  
 
der radyo iz vider shtil gevorn. nokh a por minut 
shtil-shvaygn- kumt aroys a langer, tifer krekhts 
fun hartsn. der oylem geyt zikh langzam 
fanander. a troyer hengt in der luftn. ikh gey 
tsurik aroys oyf der gas. vider nay-geshafene 
grupkes mentshn. eyner kumt tsu tsum tsveytn 
un nokh a driter tsu di tsvey. azoy shaft zikh a 
grupkele. eyner redt un di iberike hern mit 
ongeshrengte oyern. 

Everyone just wants to know, as quickly as 
possible, what is coming at them from afar, 
behind fields and seas. What does he want, the 
one with the forelock, that Adolf? What does he 
want from Schmigly (General E. Śmigły -Rydz)? 
 
The radio speaks, "We don't want to give 
anything away! We will defend every sliver of 
earth, because otherwise we are doomed to 
perish! The corridor - this is our existence! Just as 
a fish cannot live without water, we cannot live 
without the corridor. We will not give away a 
single button of our military coat.  Victory is with 
us! Justice is with us! God is with us!“ 
 
One looks to the other. One wants to say 
something to the other. The radio continues to 
speak: 
"This morning at 5 o'clock, German soldiers shot 
5 Polish border guards - five sons of our people. 
We will not be silent either. Blood for blood!" 
 
The radio is silent again. After a few minutes of 
silence, a long, deep moan escapes from our 
hearts. People are starting to disperse. Grief 
lingers in the air. I go back to the street. Again, 
new groups of people have formed. One man 
joins the second, still a third comes along. Thus, a 
group is formed again. One talks, and the others 
listen with pricked ears. 
 

Każdy chce już wiedzieć, czym prędzej wiedzieć 
co nadciąga z daleka, polami, morzami. Czego 
chce on – ten z grzywką na czole, ten Adolf.  
Czego on chce od Szmigły (Gen. E. Śmigły-Rydz)?  
 
 
Radio mówi: „Nie damy! Będziemy bronić każdej 
piędzi ziemi, w przeciwnym razie zostaniemy 
zgładzeni. Korytarz jest naszą egzystencją. Tak jak 
ryba nie może żyć bez wody tak i my nie możemy 
żyć bez korytarza. Niczego nie oddamy, nawet 
jednego guzika od naszego wojskowego szynelu. 
Z nami zwycięstwo. Z nami racja. Z nami Bóg.“ 
 
 
Ludzie obrzucają sie spojrzeniami. Jeden chce coś 
powiedzieć dugiemu. Radio mówi dalej:  
„Dziś o piątej rano niemieccy żołnierze zastrzelili 
5- ciu polskich żołnierzy pogranicza, pięciu synów 
naszego narodu. My też nie będziemy milczeć. 
Krew za krew.“ 
 
Radio znów ucicha. Po kilku minutach niemej 
ciszy wymyka się przeciągły, głęboki jęk serc. 
Ludzie powoli się rozchodzą. Smutek wisi w 
powietrzu. Wychodzę spowrotem na ulicę. Znów 
nowo sformowane grupki ludzi. Jeden podchodzi 
do drugiego a potem trzeci do dwóch. Tak tworzy 
się grupka. Jeden mówi a pozostali słuchają w 
napięciu. 
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mentshn loyfn fun eyn grupe tsu der tsveyter un 
hern vos zogt der un vos zogt yener. 
ikh gey tsurik arop oyf der gas in der rikhtung fun 
undzer shtub. di gasn zaynen itst ongefilt mit 
mentshn. yeder hot epes a sod, nor halt im 
bahaltn. 
 
oyf der gas tref ikh maynem a khaver, Leyzer 
Temkin. er dertseylt mir, az in di fabrikn arbet 
men nisht mer un di fabrikantn viln nisht oystsoln 
di fardinte gelter di arbeter. zey leygn op af 
shpeter. 
 
plutslung derhern mir a tuml, a rash. menstshn 
loyfn in der rikhtung tsum mark-plats, tsu Yosl 
Mostovlyanskis toyer. ikh loyf oykh mit un derze 
dem plakatn-kleper fun magistrat, vi er geyt mit a 
farshmirtn benkl in eyn hant un in der tsveyter- 
an emer mit kley, fun velkhn es zet zikh aroys der 
shtekn fun pendzl.  
 
in der zelber hant halt er a pekl mit roze papirn-
tsunoyfgeviklt vi a trube. er geyt in der rikhtung 
fun Mostovlyanskis farshmirtn toyer un dort 
blaybt er shteyn, varfndik an umetikn blik, ful mit 
rakhmones, oyf der shvartser makhne, velkhe 
shtoyst zikh do, eyns oyfn tsveytn. yeder eyner vil 
zayn der ershter baym toyer. fun minut tsu minut 
zamlen zikh on alts mer mentshn arum im. 

People run from one group to the next and listen 
to what this one and that one says. I walk back 
down the street toward our house. Now the 
streets are already full of people. Everyone 
seems to be keeping a secret, keeping it to 
themselves. 
 
On the street I meet my comrade, Leizer Temkin. 
He tells me that there is no more work in the 
factories and the factory owners do not pay the 
salaries to the workers, but postpone this until 
later. 
 
Suddenly I hear a commotion and noise. People 
walk in the direction of the market square, to 
Yosl Mostovlianski's gate. I also walk with them 
and recognize the poster-sticker from the 
magistrate walking with a smeared footstool in 
one hand and a bucket of glue, with the stick of 
the brush looking out of it, in the other hand.  
 
In this same hand he holds a bundle of pink 
papers - rolled up into a kind of tube. He walks 
towards Mostovlianski's smeared gate and stops 
there, casting a sad look of pity on the black 
huddled crowd, where one bumps into the other. 
Everyone wants to be the first at the gate. From 
minute to minute more and more people gather 
around.  

Ludzie biegają od jednej grupy do drugiej, 
słuchają co mówi jeden z drugim. Opuszczam 
ulicę kierując się do naszego domu. Ulice są teraz 
przepełnione ludźmi. Każdy ma jakiś sekret, tylko 
go trzyma w sobie. 
 
 
Na ulicy spotykam mego kolegę, Lejzera Temkin. 
Opowiada mi, że w fabrykach ludzie nie pracują 
więcej a fabrykanci nie chcą wypłacać pieniędzy 
robotnikom. Odkładają na potem. 
 
 
Nagle słyszymy zamieszanie, harmider. Ludzie 
biegną w kierunku placu rynkowego, do bramy 
Josla Mostowlańskiego. Ja również biegnę i 
rozpoznaję rozklejacza plakatów z magistratu, jak 
idzie z zasmarowanym taborecikiem w jednej 
ręce a w drugiej – wiadrem kleju z wystającym 
kijkiem od pędzla.  
 
W tej samej ręce trzyma on pakunek z różowymi 
papierami pozwijanymi w trąbę.  
Idzie w kierunku zasmarowanej bramy 
Mostowlańskiego i tam się zatrzymuje obrzucając 
smutnym, pełnym żalu wzrokiem czarne 
zgromadzenie, które się tu pcha jeden na 
drugiego. Każdy chce być pierwszym przy bramie. 



der plakatn-kleper nemt langzam, mit tsiterndike 
hent dos pendzl un shtelt zikh aroyf oyfn benkl 
mit di drey fislekh un varft vider a blik oyf der 
makhne. 
 
 
dos pendzl farshmirt a shtik vant un falt vider 
arayn in fuln emer mit a tempn klap un a shprits. 
di lange finger nehmen on eyn shtik papir fun der 
papir-trube un tsien zikh tsu der farshmirter vant. 
yeder vendt di oygn tsu der vant un es bavayzn 
zikh di ershte groyse, shvartse oysyes: 
„MOBILIZATSYE“  
 
un vayter kumen shoyn klenere oysyes. ikh leyen: 
„yeder birger fun land in elter fun 18 biz 45 yor iz 
farflikhtet zikh tsu shteln tsu der farteydikung fun 
undzer foterland. yeder in der elter darf zikh 
meldn in magistrat un politsey. farn zikh nisht 
untervarfn tsu 
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der farordenung- falt men arunter tsum hekhstn 
tribunal fun krigs-gerikht. untershrift: General 
Burtsovski“. 
yeder fun der makhne iz geblibn shteyn vi 
farglivert. bay keynem bavegn zikh nisht di lipn 
tsu reydn a vort. eyner varft a blik oyfn tsveytn. 
bay yedn eynem farloyfn di oygn mit trern. ale 
kern zikh um un geyen avek, haltndik di kep 
aropgelozt.  
 

The poster-sticker slowly, with trembling hands, 
takes the brush, stands on the three-legged 
footstool and again glances at the crowd. 
 
 
 
The brush smears a bit of the wall and then falls 
back into the bucket with a thud and a splash. 
Long fingers grab a piece of paper from the paper 
tube, and move to the smeared wall. Everyone 
turns their eyes to the wall, and the first large 
black letters appear: 
 "MOBILIZATION“ 
 
And after that, already smaller letters follow. 
I read, "Every citizen of the country between the 
ages of 18 to 45 is required to stand in defense of 
our fatherland. Everyone of this age must report 
to the magistrate and the police. In the event 
that someone does not comply with  
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the regulation, he must answer to the highest 
tribunal of the court martial. Signature: General 
Burtsovski". 
Everyone in the crowd has stopped as if frozen. 
No one move his lips to speak a word. One cast a 
glance at the other. Tears come to everyone's 
eyes. Everyone turns around and runs apart  
hanging their heads down.  
 
 

Z minuty na minutę zbiera się wokół niego coraz 
więcej ludzi. 
Rozklejacz plakatów bierze powoli, trzęsącą się 
ręką pędzel i ustawia się na trójnogim taboreciku 
i znów rzuca wzrok na zbieraninę. 
 
Pędzel zasmarowywuje kawałek ściany i wpada 
spowrotem do pełnego wiadra z tępym 
klapnięciem i bryzgiem. Długie palce biorą jedną 
kartkę papieru z papierowej truby i wyciągają się 
ku zasmarowanej ścianie. Każdy podąża 
wzrokiem ku ścianie gdzie ukazują się pierwsze 
wielkie, czarne litery: „MOBILIZACJA“. 
 
Dalej idą małe litery. Czytam: „Każdy obywatel 
kraju od 18 do 45roku życia jest zobowiązany do 
stawienia się w obronie naszej ojczyzny.  
Każdy w tym wieku powinien się meldować w 
magistracie i na policji. Za niepodporzadkowanie  
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nakazowi  odpowie się przed najwyższy trybunał 
sądu wojennego. Podpis: Generał  
Burcowski“. 
Zbieranina zastygła w bezruchu. Usta zdretwiały 
nie dając wypowiedzieć słowa. Jeden spogląda na 
drugiego. Oczy każdego nabiegają łzami. Wszyscy 
sie odwracają i odchodzą z opuszczonymi 
głowami.  
 
 



ikh loyf shnel aheym ontsuzogn di bsure. ikh kum 
arayn un tref dem tatn zitsn bay a tsaytung. di 
iberike kinder zitsn un shpiln zikh. der tate fregt 
bay mir: vos hert men in gas? tsi iz do epes 
nayes? 
 
ikh blayb shteyn vi farshteynert un veys nit vos 
tsu ton? zol ikh dertseyln dos nayes vegn der 
mobilizatsye tsi nisht? 
ikh bashlis tsu dertseyln: in gas iz troyerik. men 
hot gemoldn a mobilizatsye fun 18 biz 45 yor. 
 
 
-vos? vos? a mobilizatsye? fregt der tate- shoyn a 
mobilizatsye? azoy shnel? hostu dos aleyn 
gezen? 
-yo entfer ikh. ikh hob aleyn geleyent. mit groyse 
shvartse verter iz es ongeshribn. di mame iz 
tsugelofn mit farbrokhene hent un trern hobn 
zikh bavizn in di vinklen fun di oygn un hobn zikh 
geglitsht iber di blase bakn. 

I quickly go home to break the news. When I 
come in, I find my father with a newspaper. His 
other children are sitting there playing. My dad 
asks me, "What do you hear on the street? Is 
there anything new?" 
 
I stop transfixed, not knowing what to do. Should 
I tell the news of the mobilization or not? 
 
I decide to tell it, "On the street, it's a sad 
atmosphere. They have announced the 
mobilization of all men 18-45 years old." 
 
"What, what, a mobilization?" asks Dad, "a 
mobilization already? So soon? Did you read that 
yourself?" "Yes," I say, "I read it myself. It is 
written there in big black words". Ringing her 
hands, my mother approaches, tears at the 
corners of her eyes running down her pale 
cheeks. 
 
 

Biegnę szybko do domu by obwieścić nowinę. 
Wchodząc spotykam tatę siedzącego z gazetą. 
Pozostałe dzieci  bawiąc się na siedząco. Tato 
pyta mnie: 
 „Co słychać na ulicy? Czy jest coś nowego?“ 
 
Stoję jak ukamionowany i nie wiem co robić. 
Powinienem mu powiedzieć  o mobilizacji czy 
nie? 
Decyduję się powiedzieć: „Na ulicy jest smutno. 
Obwieszczono mobilizację od 18 do 45 roku 
życia.“ 
 
„Co?,co? mobilizację?“ pyta tata , „Już 
mobilizację? Tak szybko? Czyś ty to sam widział?“ 
„Tak,“ odpowiadam. „Sam czytałem. To jest 
zapisane wielkimi, czarnymi słowami. “ Mama 
przybiega z załamanymi rękami, w kącikach jej  
oczu pojawiają  się łzy i spływają po bladych 
policzkach. 



 
Drawing courtesy of Zdzislaw Nitka/ Za uprzejmym przyzwoleniem artysty plastyka Zdzisława Nitki 



 

in der shtilkeyt hot zikh arayngerisn a shtarker 
„oy, oy, mayne kinder! vos vet itst zayn? biz itst 
hobn mir gelebt un gearbet un gehaltn di kinder 
oyfn shoys. itst zaynen gekumen shvartse shotns 
un viln avekraysn kinder fun mames, mener fun 
froyen, tates fun kinder“. 
 
yeder fun undz iz gezesn, haltndik di oygn 
gevendet tsu der mamen. yeder fun undz hot 
gekukt mit mitlayd un rakhmones tsu der 
mamen. tsu ale mames, vos darfn itst shikn 
zeyere kinder oyf tsu fargisn zeyer blut. 
 
mayn elterer bruder, Osher, iz tsugegangen tsu 
der mamen un mit a tsiterndiker shtim gezogt: 
veyn nisht, mame, mir veln nisht kemfn far di, 
vos hobn mit etlekhe vokhn tsurik gezukht far 
undz yidn naye pletser undz tsum aroysshikn fun 
land vu mir zaynen  
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geboyrn. ober itst muz men geyn zikh meldn tsu 
der politsey. s’iz dokh erev krig… 
 
der himl iz farvolknt. es filt zikh umet un troyer in 
yeder shtub. di gasn zaynen ful mit mentshn. 
froyen un kinder veynen. es hern zikh kinderishe 
gebetn: tate, tate, blayb mit undz, gey nisht avek. 
eyn bild iz shreklekher vi dos tsveyte. 

Loud wails penetrate the silence, "Oy, oy, my 
children! What will happen now? Until now we 
have worked and only just held the children on 
our laps. Black shadows have come to tear our 
children away from their mothers, the men from 
the women and the fathers from the children!" 
 
Each of us sat there, our eyes fixed on our 
mother. Each of us looked to Mom with 
compassion and mercy - 
to all the mothers who now had tosend their 
children away to shed their blood.  
 
My older brother, Osher, approached Mom and 
said in a trembling voice, "Don't cry, Mom, we 
won't fight for those who just a few weeks ago 
were looking for new places for us Jews to be 
sent out of the land where we were  
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born. But now we have to go to the police and 
report. After all, it's the day before the war".... 
 
The sky is hanging full of clouds. Sadness and 
melancholy can be felt in every house. The 
streets are full of people. Women and children 
are crying. Pleas from children are heard, "Dad, 
Dad, stay with us! Don't go away!" One image is 
more horrible than the other. I go out into the 

 Ciszę przeszywa  głośne „Oj, oj, moje dzieci! Co 
teraz będzie? Dotąd żyliśmy i pracowaliśmy, 
trzymaliśmy dzieci na kolanch. Teraz nadeszły 
czarne cienie, które chcą oderwać dzieci od 
matek, mężczyzn od kobiet, ojców od dzieci“. 
 
 
Każdy z nas usiadł przysłuchując się matce. Każdy 
z nas patrzył na nią ze współczuciem i żalem, na 
wszystkie matki, którym trzeba teraz wysłać 
swoje dzieci na przelanie krwi. 
 
 
Mój starszy brat, Oszer, podszedł do mamy i 
drżącym głosem powiedział: „Nie płacz, mamo, 
nie bedziemy walczyć za tych, którzy parę 
tygodni temu szukali dla nas Żydów nowych 
miejsc by zesłać nas z kraju  
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rodzinnego. Ale teraz trzeba się meldować policji. 
Przecież jest przeddzień wojny“… 
 
Niebo zachmurzone.  W domu czuć smutek i 
melancholię. Ulice pełne ludzi. Kobiety i dzieci 
płaczą. Słychać dziecięce błagania: „Tato, tato, 
zostań z nami, nie odchodź!“ Jeden widok gorszy 
od drugiego. Wychodzę na ulicę.  



ikh gey aroys oyf der gas. far mayne oygn ze ikh 
Sheyke Dreyzikn. er geyt haltndik a kleyn kind oyf 
der hant. eyn kind loyft im nokh fun hintn. froyen 
un kinder veynen. di froy Meyerovitsh geyt in der 
zayt, haltndik a kestl in eyn hant un in der 
tsveytn hant- a nase tukh. zi redt tsu zikh aleyn: 
mayne kinder, ver vet itst zayn tsu aykh a tate?... 
 
 
der foter veynt on trern varfndik a blik fun eyn 
kind oyfn tsveytn. dos kind vos er halt oyf der 
hant, glet dem tatn ibern nit-razirtn ponem. 
ale loyfn in eyn rikhtung. oyf der gas shteyen 
vider kleyne grupkes mentshn. ober dos shteyen 
shoyn eltere yidn mit berd un redn tsvishn zikh. 
eyner dermont in der mlikhome fun 1914-1918.  
 
 
eyner zogt mit a zikhern ton, az es vet derfun 
gornisht aroyskumen „di khmares zaynen groys 
un a regn vet faln a kleyner“. 
england un frankreykh veln helfn un der Berliner 
Homen vet shnel tseshmetert vern…  
 
a tsveyter ruft zikh op, az er hot nekhtn gehert 
durkh radyo, vi der „Firer“ hot geshrien mit a 
khutspedikn kol un mit gvure az „ales, ales gehert 
tsu undz, undzer folk“. un vayter, mit mer gayve: 
„undz gehert di gantse velt, undzer folk iber ale 
felker fun der velt. Doytshland, Doytshland iber 
ales“. 
 
 

street. Before my eyes I see Sheyke Dreyzik. As 
he walks, he holds a small child in his arms. 
Another child is running after him. Women and 
children are crying. Mrs. Meyerovich is walking 
on the side, holding a small box in one hand, and 
in the other - a wet handkerchief. She speaks to 
herself, "My children, who will be like a father to 
you now?"…  
 
Their father cries without tears, casting a glance 
from one child to the other.  The child he carries 
in his arms gently strokes his dad's unshaven 
face. All run in one direction. Again, small groups 
of people are standing on the street. But already 
older Jews with beards are standing there, 
talking to each other. One recalls the war of 
1914-1918.  
 
Another says in a confident tone, "Nothing at all 
will come of it, for, as they say, out of gloomy 
great clouds falls but a little rain. England and 
France will come to the rescue and the 'Berlin 
Haman' will be quickly crushed."  
 
Another speaks up, saying that yesterday he 
heard on the radio how the "Führer" shouted 
with an insolent voice and full of strength that 
"everything, everything, belongs to us, to our 
people". And further, with even more arrogance, 
"The whole world belongs to us. Our people 
above all other peoples of the world! 
‚Doytshland, Doytshland iber ales ‘, (Germany, 
Germany above all)!" 

Przed oczami mam Szajke Drejzika. Idzie 
trzymając małe dziecko na ręku. Jedno dziecko 
goni za nim od tyłu. Kobiety i dzieci płaczą. Pani 
Mejerowicz idzie z boku trzymając pudełeczko w 
jednej ręce w drugiej zaś 
-chustkę do nosa. Mówi sama do siebie: „Moje 
dzieci, kto wam teraz będzie tatą?“...  
 
 
Ojciec płacze bez łez przerzucając spojrzenie z 
jednego dziecka na drugie. Dziecko, które trzyma 
na rękach gładzi tatę po nieogolonej twarzy. 
Wszyscy pędzą w jednym kierunku.  
Na ulicy znów stoją małe grupki ludzi. Ale to są 
już starzy, brodaci Żydzi , rozmawiają między 
sobą. Jeden wspomina wojnę 1914-1918.  
 
 
Jeden mówi z przekonaniem, że z tego zupełnie 
nic nie wyjdzie „Chmury są wielkie a deszcz 
spadnie mały. 
Anglia i Francja pomogą i berliński Haman szybko 
zostanie zdławiony“… 
 
Drugi się przekrzykuje, że słyszał wczoraj przez 
radio, jak „Firer“ krzyczał bezczelnym głosem z 
całych sił „Wszystko, wszystko do nas należy, do 
naszego narodu“. I dalej, z jeszcze większą pychą: 
„Nam należy cały świat, nasz naród ponad 
wszystkie narody świata. ‚Dojczland, Dojczland 

iber ales‘ “ (‚Niemcy, Niemcy ponad 
wszystkimi ‘)! 
 



„Yo, yidn,-firt oys der yid- mir veln nokh darfn fil 
shvere teg iberlebn. der morgn ken nokh 
brengen shreklekhe zakhn“. 
ikh gey mit ale mentshn in der rikhtung fun der 
politsey. di gas iz shvarts fun mentshn. di 
politsyantn geyen arum tsvishn oylem un varfn 
shtekhike blikn oyf yedn.  
 
baym politsey-amt zitst der birgermayster mit a 
papir un farnotirt yederns nomen un familye. es 
hert zikh a geroysh fun oytos. mentshn shtoysn 
zikh, makhn plats far di oytos. in etlekhe minutn 
vern di oytos ongepakt 
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mit mentshn, vos varfn di letste blikn tsu zeyere 
familyes un bavegn mit di hent. shoyderlekhe 
stsenes. froyen faln khaloshes kinder shrayen. 
politsey shtoyst op di mentshn vos zaynen vi 
tsugeshmidt tsu di oytos. di oytos rirn mit a 
langzamen geroysh. azoy eyns nokhn tsveytn.  
 
 
der birgermayster vil baruikn di veynendike 
froyen mit gute reyd. er shtelt zikh aroyf oyf a 
shtul un redt tsu di fartsveyfelte froyen un 
kinder: 
 ir darft nisht veynen, vos ayere mener geyen fun 
aykh avek, zey geyen farteydikn dos foterland! 
-dos foterland hot gerufn tsu farteydikn yedn 
shpan erd. ir megt zayn shtolts vos ir shikt avek 

And the man continues: "yes, we Jews will still 
have to experience many difficult days.  The 
future can still bring us terrible things!"  
I go together with all the people in the direction 
of the police. The street is black with people. 
Policemen are walking among the crowd, casting 
penetrating glances at everyone. 
 
At the police station, the mayor is sitting with a 
piece of paper, writing down everyone's names 
and surname. A sound of trucks can be heard. 
People bump into each other as they make way 
for the vehicles. In several minutes the trucks are 
fully loaded  
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with people who take last glances at their 
families and wave their hands. Gruesome scenes. 
Women fainting, children screaming. The police 
push the people away, who stand as if chained to 
the cars. The vehicles start moving with a 
sluggish sound. One after the other they drive 
off.  
 
The mayor wants to calm the crying women with 
good words. He stands on a chair and speaks to 
the distraught women and children:  
 
"You don't have to cry that your men are leaving 
you; they are going to defend the fatherland! Our 
fatherland has called us to defend every little 

„Tak, Żydzi“, kontynuuje człowiek,“ Będziemy 
musieli przeżyć jeszcze wiele ciężkich dni. Jutro 
może przynieść okropne rzeczy“. 
Idę ze wszystkimi w kierunku policji.  
Ulica poczerniała ludźmi. Policjanci chodzą 
pomiędzy obrzucając każdego przenikliwym 
wzrokiem. 
 
Na posterunku policji siedzi burmistrz z kartką 
papieru i zanotowywuje każde imię i nazwisko. 
Słychać warkot samochodów. Ludzie się 
przepychają, robią miejsce samochodom. W kilka 
minut samochody zostają załadowane 
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 ludźmi, którzy ostatni raz spoglądają na swoje 
rodziny i machają rękoma. Koszmarne sceny. 
Kobiety padają nieprzytomne, dzieci krzyczą. 
Policja odpycha ludzi, którzy są jakby, przykuci do 
aut. Te ruszają leniwym warkotem. I tak jeden za 
drugim.  
 
 
Burmistrz chce uspokoić płaczące kobiety 
dobrym słowem. Staje na krzesło i przemawia do 
zrozpaczonych kobiet i dzieci: 
  
„Nie powinnyście płakać, że wasi meżczyźni od 
was odchodzą, oni idą bronić ojczyznę ! Ojczyzna 
wezwała do obrony każdej piędzi ziemi. Możecie 



ayere zin tsu farteydikn undzer un ayer 
foterland!... 
 
ikh bin shteyn geblibn, nisht farshteyendik vos far 
a verter dos itst aroysgezogt der, velkher hot mit 
eyn khoydesh frier gepreydikt dem antisemitizm 
un ofn proklamirt: „Poyln - nor far Polikn“-di 
andere kenen farlozn undzer land“. 
 
itst hot er gezogt, az mir zoln zayn shtolts vos mir 
geyen farteydikn undzer foterland. itst, ven men 
darf undzere blut, shreyt men: 
„ir zent glaykhe birger“. 
 
mit a kurtser tsayt tsurik hot men ofn, fun di 
hoykhe fentster, geheysn shlogn di yidn, tsu 
velkhe men vendet zikh haynt, az zey zoln geyn 
farteydikn Poyln.  
 
ober yeder vos geyt itst aroyf oyfn oyto, geyt 
nisht bikhdey tsu kemfn far di, vos lign itst 
farshtekt in di kelern, oder leben a gutn tog, nor 
yeder fun di zin un tates, vos nemt itst di biks in 
hant, geyt rateven, farteydikn zikh aleyn, zayn 
familye, kegn shreklekhn merder, vos vil dos 
ershte trinken undzer blut. 
 
es kumt tsu der letster oyto. ikh gey tsu nenter 
zikh gezegenen mit fraynt. mayn muter un der 
muters shvester shteyen leben oyto. mayne 
kuzines haltn kleyne kinder oyf di hent. di mener 
shteyen, haltndik eyn hant oyfn oyto un di 
tsveyte oyfn kind. 

chip. You should be proud that you send your 
sons to defend our and your fatherland!" 
 
I stopped - not understanding that it was 
precisely that person who a month before had 
preached and openly proclaimed anti-Semitism: 
"Poland only for the Poles! The others should 
leave our country!" 
 
Just now he said that we should be proud to 
defend our fatherland. Now, when our blood is 
needed, they cry out, 
"You are equal citizens!" 
 
Only a short time ago, people of the 'upper 
echelon' ordered outright, "Beat the Jews!". And 
today we, the Jews, are asked to go and defend 
Poland.  
 
But anyone who gets on the truck now is not 
going with the intention of fighting for those who 
are now hiding in their basements or making a 
nice day of it. But each of the sons and fathers 
who now take up a rifle goes to defend himself, 
to save his family from terrible murderers who 
want one thing above all: To drink our blood.  
 
The last truck is driving up. I approach to say 
goodbye to friends.  My mother is standing next 
to the vehicle with her sister. My cousins are 
carrying small children in their arms. Their 
husbands standing by hold one hand on the 
vehicle and the other on their child. 

byc dumne, że wysłałyście waszych synów bronić 

naszej i waszej ojczyzny!“… 
 
Stałem jak wryty nie rozumiejąc cóż to za słowa 
wypowiedział ten, który miesiąc wcześniej głosił 
antysemityzm i często proklamował: „Polska – 
tylko dla Polaków  - pozostali mogą opuścić nasz 
kraj“. 
 
A teraz powiedział on, że my powinniśmy być 
dumni gdyż idziemy bronić naszej ojczyzny. 
Teraz, gdy potrzebna nasza krew, krzyczy się: 
„Wy jesteście równymi obywatelami“. 
 
Chwilę wcześniej, otwarcie, z piedestału 
nakazywano bić Żydów, do których teraz się 
przemawia, że powinni stanąć w obronie Polski.  
 
 
Ale ten, kto teraz wchodzi do auta, nie ma 
zamiaru walczyć za tych, którzy leżą teraz 
schowani w piwnicach, czy miewają się dobrze. 
Każdy z synów i ojców, który chwycił teraz za 
bagnet, idzie ratować, bronić samego siebie, 
swoją rodzinę, przed strasznymi mordercami, 
którzy chcą przede wszystkim pić naszą krew. 
 
Podjeżdża ostatnie auto. Podchodzę pożegnać się 
z przyjacielem. Moja matka i jej siostra stoją przy 
aucie. Moi kuzyni trzymają małe dzieci na rekach. 
Ludzie stoją, trzymając się jedną ręką auta drugą 
dziecka. 
 



 
dos kind shrayt: 
„Papa, Papa“ un filt mit mit di kleyninke eygelekh 
dem kleynem arum. es faln groyse, shvere trern 
oyfn shteynernem bruk. der oyto rirt langzam fun 
ort.  
 
 
es hilkhen in der luft di geshrayen fun di 
opforndike un di geshrayen fun di 
shteyngeblibene. a khvalye fun hent bavegt zikh 
alts hekher un hekher.  

 
One child cries out: 
"Daddy, Daddy!", and his little eyes make him 
realize and sympathize with what is happening 
right around: Big, heavy tears fall on the 
pavement. The truck moves slowly away from 
the place.  
 
The shouts of those leaving and the screams of 
those standing still echo through the air. The 
surge of waving hands rises higher and higher. 

 
Dziecko krzyczy: 
„Papa, papa (tata, tata) i wypełnia malutkimi 
oczkami okoliczną małość. Morze ciężkich łez 
spływa na kamienny bruk. Auto pomału rusza z 
miejsca.  
 
 
W powietrzu unosi się krzyk odjeżdżających i 
pozostających. Fala rak chwieje się coraz wyżej i 
wyżej. 

 
Please scroll… 
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