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פלייט נאמבער 3468 פון לאט – פויליש עירליין, פון דזשעי. 

עף. קעי. ניו יארק, קיין קראקא פוילן, האט זיך אנגגעהויבן 

מאכן גרייט צו לאנדן אין קראקוב עירפארט.

און  פוליש  אויף  אויסגערופן,  די פלי מאנשאפט האט שוין 

פלעצער,  די  אויף  זעצן  זיך  זאל  יעדער  ענגליש,  דערנאך 

סטוערד'ס  די  גארטלעך,  זיכערהייט  די  מיט  בינדן  צו  זיך 

די  פארמאכן  עייל'ס  די  צווישן  גיין  ארום  אנגעהויבן  האבן 

קעבינעט'ס פון אויבן, אונטער הייבן די טישלעך, און זיכער 

צו. זיך  בינד  יעדער  אז  מאכן 

מאטי די העלד פון אונזער געשיכטע, זיצט שוין צוגעבינדען, 

דערנעבענדיגן  צום  צוגעשמידט  זענען  אויגן  זיינע  און 

פולישע  די  צו  בארוישט  אינגאנצן  ארויס  קוקט  פענסטער, 

ווייסע  שניי  א  אין  איינגעהילט  איז  וועלכער  לאנדשאפט 

צודעק, און דערנענטערט זיך מער און מער, ער קוקט אבער 

ארויס נישט ווי א טוריסט וואס קומט אויסקוקן פוילן, ביי 

אים איז פוילן כמעט זיין צווייטער היים, אלץ א אפשטאמיגער 

ווייטן פארגאנגענהייט פון קראקא, האט שוין  נישט  פונעם 

מאטי אסאך אפגעשטאט באזוכן ביי די מקומות הקדושים, 

און נאך ערטער אין פוילן.

יעצט איז אבער דא צוליב גאר א אנדער אורזאך, מאטי פילט 

יעצט, באלד ווי א געלערנטער דעטעקטיוו וואס איז אויף א  

מיסיע אויסצופארשן אנגעלעגנהייטן אין ווייטע קאנטינענטן 

איבערן ים.

זיינע מחשבות נעמען אים צוריק צו א צוויי וואכן צוריק, יא, 

עס לאזט זיך נישט גלייבן, עס איז קוים, און שוין, ווי אזוי 

עס זאל נאר נישט זיין, פון יענע גורלדיגער טאג וואס וועט 

לעבנס  היסטארישע  זיינע  פון  איינע  אין  אריינגיין  לכאורה 

טעג.

יענע מיטוואך האט זיך אנגעהויבן ווי יעדע פשוטער אנדערע 

ברוינע מיטוואך, אנגעקומען צו די ארבעט א טרייסל געטוהן 

דאס מייזל, די קאמפיוטער הייבט אן אטעמען און קרעכצן, 

יאגט אריין דעם  גרעסערע מעקען,  צו  זיך  וואס דערהייבט 

סעווער  סקרין  פארצייטישע  שיינע  זיין  און  פעסווארד, 
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טאנצט ארויף, מען געבט דאפלטער קליק אויף די גוגל 

קראמס, ער געבט זיך א דריי, און דאן, איי וועלט איז אויף 

די מאפע.

די  אן  הייבט  מען  פאר  היום,  סדר  דער  דאך  איז  דאס 

ארבייטס טאג, ברויך מען זעהן וואס די חברים זאגן עפעס, 

לינק'ס,  שנעלע  ביי  דארט  אויבן  רעכטס  קליק  א  געבט 

אה. אשכולות,  אקטיווע  איז  נעקסט 

און דא איז עס געשעהן.

באקומען  'צוריק  קעפל:  מיטן  אשכול  א  זעהט  מאטי 

פוילן'. אין  דירות  אידישע  געוועזענע 

אה דעס רעדט צו אים. פוילן. געבט א קליק.

@להודות  דורך  עטעשט  מודעה  א  ער  זעהט  אט  און 

גאנצע תוכן  די  גיין אראפ ברענגן  נישט  גיי  איך  ולהלל, 

ווייל די  דאזיגער אשכול לעבט נאך און איז נאך בין החיים 

דא צווישן אונז אלע, פאר א זכרון און א איבערציייגונג, 

איבער די דאזיגע געשעהנישן וואס האבן זיך א דאנק דעם 

אפגעשפילט, איך מיין ביי מיר אין קעפעלע.

מאטי א ענערגישער אינגערמאן פיל מיט מאטעוועישן, און 

אויך א שטיקל ליבהאבער פון היסטאריע איבערהויפט פון 

אלטען היים פארן קריג, און נאך דערצו ווען מען רעדט פון 

זיין היים קראקא – פוילן, ווי זיינע  זיידע'ס און באבע'ס 

האבן נישט אזוי לאנג צוריק געאטעמט און געלעבט, און  

אנגעגאנגען מיט זייערר טאג  טעגליכער לעבן, דעמאלטס 

איז ער ממש ווי א גלעזל קאלטע סעלצער אין א הייסע 

טאג ווי עס באבלט און בוזשעוועט אז נאר.

ווי נאר דער מח האט דעשעפרירט דעם אינהאלט פונם 

אשכול, האט זיך אנגעהויבן טוהן א פיבער אויפן העכסטן 

א מח שטורעם, אלע  קליינעם מח ממש  אינם  פארנעם 

שוין פון לאנג באגראבענע דמיונות פון צוריק גיין אביסל 

אפיר נעמען דעם אלטן היים, צוגאב מיט א שטיקל רייץ, 

פון מאכן אפאר טאלער אין די זייט, האט זיך אנגעהויבן 

צאם צושטעלן א פולקאמער פלאן.

יא דא קען עפעס ווערן, איינמאל פאר אלעמאל, עפעס 

אנפיטערן מיין הונגער צום אלטן היים.

צום הערשט האט מען אפיר גענומען דעם שפאר בינטל 

זכרונות וואס די זיידע האט פארשריבן פון זיין היים פארן 

פונקטליכן  דעם  אראפגענומען  מאטי  האט  דארט  קריג, 

אדרעס אין קראקא, אויפן מאסטאווע גאס.

זיינער האט  אזוי פיל האט ער געוויסט אז דער פאטער 

דארט איינמאל, פאר א צען יאר בעפאר, אפגעשטאט א 

אנגעקלאפט  און  בילידנג,  אפארטמענט  דעם  אין  באזוך 

צו  געווען  נישט  איז  איינוואוינער  און דער  דירה,  די  אין 

נישט  אפילו  אים  האט  ער  אז  אים,  צו  גאסטפריינדליך 

מיטן  דירה  די  אין  בליק   א  כאפן  אריינלאזן  געוואלט 

אויסרייד אז ער האט עס שוין אינגאנצן איבערגעבויעט 

זינט מען האט דא געוואוינט פארן קריג, וואס דעריבער 

האט זיין פאטער זיך אפגעטראגן פון דארטן מיט ליידיגע 

הענט, נישט וויסענדיג אז עס וועט נאך ווערן אמאל אן 

אפציעלער געזעץ אז מען קען איינמאנען אזעלכע נכסים, 

אבער יעצט האט מאטי געהאט א גוטע אורזאך פארוואס 

זיך אריינצווארפן אין דעם עסק.

איבערהויפט האט ער געוויסט אז די זיידע האט געהאט 

א טייערן געשעפט אינם בעסערן געגענט פון שטאט, נו 

אפשר וועט מען טרעפן עפעס וואס קען צוברענגן עפעס 

נכסים.
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נאך אפאר טאג פון גוטע ריסערטש, מיטן הילף פון פעטער 

פון  פעלד,  דעם  אין  באקאנט  גאר  איז  וועלכער  יענקל, 

נאכגיין ארכיוון פון דערהיים, איז מאטי געזיצן אויפן פליגער 

קיין קראקא, איינגעשפאנט צו די מיסיע, אנגעלאדענט מיט 

די נויטיגע נאטיצן און די ריכטיגע אדרעסן, אזוי אויך האט  

געוויסע ארכיוון צענטער  פון א  זאגן  צו  געוויסט  ער שוין  

אין קראקא וועלכע האט געזאלט ענהאלטן אין איר ארכיוון 

אפטיילנוג ארגינעלע דאקומענטן און קאנטראקטן פון יענע 

טעג. 

***

וועלקאום א באורד האט דער פילאט אים איבערגעהאקט, 

צוריק  אים  האבן  וועלכע  געדאנקען,  פארטיפטע  זיינע  פון 

זיין רייזע. געפירט צו די פלענער פון 

יוריפעישן  פראסטיגן  דעם  איינגעמאלדן  האט  פילאט  דער 

וועטער וועלכער הערשט שוין מיטן פילן קראפט, מאטי האט 

און  אויערן,  די  איבער  קוטשמע  רוסישן  דעם  אראפגעצויגן 

אראפגעשפאנט מיטן פעטן אנגעשטאפן האנט באגאזש די 

טרעפ צום טארמארק פונעם קראקעווער לופט פעלד, גלייך 

אריין אינם שאטל וואס האט צוגעפירט צום טערמינאל.

פולישן  נאכן  צוויי  איינס  געטראפן  זיך  האט  מאטי 

פאספארט קאנטראל, און גלייך, אן דארפן גיין נעמען קיין 

איינגעטשעקטע געפעק, וואס אלץ עקספיריענס טרעוועלער 

האט ער געזעהן זיך צו מסדר זיין אלע קלאפעגעצייג אין זיין 

האנט באגאזש, איז ער צוגעגאנגן צום לאקאלן קאר רענטל 

פון פאראויס רעזערווירט א קאר. ווי ער האט געהאט 

א טינקל בלויער מערצעדעס האט זיך ארויס געגליטשט פון 

קראקעווער  די  אין  געווארן  איינגעשלינגען  און  טערמינאל 

גאסן, מיטן הילף פונעם דזשי פי עס האט ער געפינען די 

האטעל וועלכער האט זיך געפינען אויפן 17 סטאביטיאסגיע 

גאס, די נענטסטע האטעל צו זיין ענדגילטיגע דעסטינאציע, 

די מאסטאווע גאס.

נאכן איינטשעקן אין זיך מסדר זיין די געפעק, אין האטעל 

צימער, האט מאטי אראפגעלייגט א ווארעמער מעריב, און 

זיך געגאנגען צולייגן צום מארגן'דיגן ערווארטעטן טאג.

געווען  מאטי  איז  שחרית,  פת  פיינעם  א  נאך  מארגן'ס  צו 

די  מיט  אנגעלאדנט  מיסיע,  די  אנהייבן  צו  גרייט  פולקאם 

נויטיגע געצייג, האט ער באשלאסן צו מאכן די נישט לאנגע 

וועג צו פיס אויף די קראקעווער גאסן.

נאך א צען מינוטיגע שפאציר האט זיך מאטי געטראפן שטיין 

פאר די אפארטמענט בילדינג אויפן מאסטאווע גאס, ארויף 

געשפאנט די צוויי שורות טרעפ און זיך געזעהן שטיין פאר 

א שווערע אפגעניצטער טיר, פון וועלכער די ברוינע קאלעך 

האט זיך געשיילט אין גרויסן, אפארטמענט נאמבער 4.

מאטי איז געווען אינגאנצן בארוישט און איבערגענומען פון 

זיינע געפילן, אז ער האט באלד פארגעסן אז ער דארף נאך 

פשוט קלאפן אויפן טיר, אבער נאך א מינוט איז ער געקומען 

צו זיך און געטוהן דאס ווער ער האט נישט געוויסט אז ער 

וועט נאך ביטער חרטה האבן דערויף.

קלאפ קלאפ.

די  געפענט  זיך  און דאן האט  נאכאמאל קלאפ קלאפ,  און 

ברייט  פיסיגער  זעקס  א  זיך  אונטער  אנטפלעקנדיג  טיר, 

געבויטער פארשוין, איינגעשטעקט אין א פאר מיליטערישע 

שווארצע שטיוול וועלכע האבן געגלאנצט אין די אויגן, אן 

אפגעגאלטער קאפ וואס האט געשפיגלט ווי באשמירט מיט 

שטארצן  אויגן  סאדיסטישע  פאר  א  לעצט  צום  און  אויל, 

ארויס פון א ריזן פרצוף, אז נאר קוקן אויף אזא געשטאלט 

געכאפט א ציטער. האט 
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א  נאך  אבער  לשון,  דעם  פארלוירן  ממש  האט  מאטי 

מינוט, האט ער מיט גרויס שוועריקייט ארויף געצויגן א 

פלאסטישן שמייכל, און אנגעהויבן מיט זיין באבע מעשה.

איך בין פון אמעריקא, איך בין א פארשער אין פאמיליע 

א  אויסצופארשן  יעצט  דא  בין  איך  און  ביאגראפיע, 

געוויסע פאמיליע וועלכער האט געוואוינט אין די געביידע 

אין די 1930 יארן, אפשר וואלט איר מיר געקענט ארויס 

געקענט  האט  ער  איידער  נאך  קראך,  מיין,  אין  העלפן 

אפגעדינערט  האט  דרשה,  הארציגע  זיין  ענדיגן  אפילו 

אין די גאנצע געביידע א מעכטיגן זעץ פון די טיר אויף 

אפארטמענט נומ' 4. אז מאטי  האט  אויפגעציטערט פאר 

איז געשעהן דא. וואס  שרעק, 

א פארהאקטער טיר איז געווען דער ענטפער.

איך  האב  וואס  פארשטיין  געקענט  נישט  האט   מאטי 

ער  ריז,  דעם  גלייזן,  די   פון  גענומען  ארויס  אזוי  אים 

האט נאר געהאפט מיטן בעסטן ווילן אז עס איז פשוט א 

פראסטן אויפרעגעניש פון דעם פולישן פויער אויף דעם 

נישט  און  מער  נישט  וויל  וואס  יונגאטש  אמעריקאנעם 

ווייניגער איינעמען זיין שוין אזוי לאנג באזעסענע דירה.

מאטי האט באשלאסן נישט אוועק צו גיין מיט גארנישט, 

כאטש אביסל אויסקוקן די געביידע, די איינוואוינערס, די 

פאסט קעסטלעך, און די גאנצע גאס ארום, אפשר וועט 

זיך עס שפעטער אויסצאלן.

נאך אזא נידערלאגע האט אים זיין פוס גאנץ שנעל צוריק 

פון  ווינקל  פון  עפעס  צימער.  האטעל  זיין  צו  געטראגן 

אויג האט זיך אים אנגעהויבן דאכטן אז עמיצער פאלגט 

נאך זיינע טריט, אבער ער האט עס גאנץ שנעל געלאזט 

נישט  די  אין  דמיון  זיין  אנהענגענדיג  מח,  פון  לופטערן 

געלונגענעם וויזיט וואס ער האט אפגעשטאט אין זיידנ'ס 

דירה.

עטליכע  מיט  אדורך  ווייניגער  מער  שוין  איז  טאג  די 

די  ביים  אן אפוינטמענט  צו באקומען  טעלעפאון קאלס 

ארטיגע ארכיוון צענטער, ווי ער האט געזאלט באקומען 

די נוטיגע דאקומענטן צו גיין מיט די לאגאלער קאמפ אין 

קראפט.

* * *

א טעלעפאן קלינג האט זיך ארויס געריסן פונעם טרייבל 

אויפן קליינעם נאכט קעסטל נעבן בעט, מאטי הייבט זיך 

אן רייבן די אויגן און פראבירט צו כאפן ווי ער איז, אה יא, 

איך בין דאך דא אין האטעל, אבער וואס איז יעצט 2:30. 

דרינג דרינג, יענער לאזט נישט נאך, ווער ווייסט וואס וויל 

מען יעצט פון דערהיים, דארט איז דאך נאך  פארנאכטס.

העלאו, זיפצט ער ארויס א מידן קרעכטץ, היי מיסטער, 

הערט זיך א דיקע שטומע פון די אנדערע זייט, אויף א 

יעס,  אקציענט,  פולישן  א  מיט  ענגליש,  צובראכענעם 

אין  דא  מען  קלינגט  וואס  וואך,  מער  מאטי  שון  ווערט 

נישט  איז  דא  נאכט,  די  אינמיטן  אזייגער  צוויי  קראקא 

זיך. צו  ער  טראכט  וויליאמסבורג 

בוי-טשיק אויב ווייסט איר וואס עס איז גוט פאר אייך, און 

ווילט זיך נאך זעהן אינדערהיים, דאן טשעפעט אייך אפ 

פון אונז, און באווייסט אייך מער נישט אויף די מאסטאווע 

גאס, און אז איר גלייבט נישט אין אונזער קראפט, דאן 

כאפט א בליק אויף אייער טיר אין אייער רום. מאטי איז 

וואך,  סתם  נישט  און  וואך,  אינגאנצן  געווען  יעצט  שוין 

אלע זיינע גלידער האבן זיך געווארפן דא לדא נקשן, א 

מינוט,  איין  אבער  באנומען,  אים  האט  שווייס  קאלטע 

כאפט זיך מאטי, ווער זענט איר.
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חוץ א ביזי סיגנאל האט ער שוין גארנישט געהערט.

וואס האט ער געזאגט וועגן די טיר, מאטי כאפט א שנעלן 

בליק צום טיר, און דאן, זעץ, די טיר האט זיך געגעבן א זעץ 

צו, און א קליין פאפירל איז אראפ געפאלן אויף דער ערד.

אויב ציטער און שרעק איז געווען ביז יעצט, איז יעצט געווען 

אים  איז  סקרוך  א  קערפער,  אין  אים  ביי  צושטאנד  כאאס 

חברה  די  עהרנסט,  טאקע  עס  מיינט  דער  געלאפן,  אדורך 

געשטאנען  איז  זיי  פון  איינער  אזוי פשוט,  גארנישט  זענען 

די  מיטגעהאלטן  און  אויפגעשלאסענערהייט,  טיר  ביים  דא 

גאנצע טעלעפאנישע געשפרעך, און דערנאך אראפגעלאזט 

א  צעטל און אפגעטראגן.

מאטי האט זיך מיט גרויס שוועריקייט אונטער געהויבן פון 

אויפגעהויבן  טיר,  צום  געשלעפט  צו  שטאט  זיך  און  בעט 

דעם צעטל, און צוגעטראגן צו נאכט קעסטל, אנגעצינדן דעם 

קליינעם לעמפל און צוגעלייגט דעם מיסטעריעזן צעטל צום 

שיין פונעם לאמפ.

* * *

קעניגרייך  פולישע  גאנצע  די  איז  למספרם,   2010 אפריל 

ווען  קלאפ,  טויט  מערדערליכע  א  מיט  געווארן  געשלאגן 

א  אין  געווארן  געהארגעט  איז  רעגירונג  גאנצע  די  כמעט 

מיליטערישע  א  צו  וועג  אויפן  קראך,  פליגער  שוידערליכע 

א  אפצוצייכענען  טערטאריע,  רוסישן  אויפן  צערעמאניע, 

אומגעברענגט  זענען  סאלדאטן  טויזנט  צוואנציג  וואס  טאג 

געווארן דורך די רוסן מיט צענדליגע יארן פריער. און דאן 

איז די פליגער מיטן פולישן פרעזידענט זיין ווייב, און נאך 

רעגירונג'ס  און  גענעראלן,  מיניסטארן,  הויעכראנגיגע  פילע 

א  אין  געווארן  פארכאפט  מיסטעריעז  איינגעשטעלטע, 

שווערן נעפל וואס האט זיך גענדיגט מיט א פאטאלן קראך, 

איבערגעלעבט. נישט  האט  קיינער  וועלכער  פון 

זיך  דאן  האט  עס  וואס  ווארט,  דאס  נישט  איז  כאאס 

וואס  רעגירונג,  פולישן  דעם  אינערהאלב  אפגעשפילט 

דאס האט געברענגט צו עפענען מאסיווע אויספארשונגען, 

געקראכטן  פונעם  קעסטלעך  שווארצע  די  פון  אנגעהויבן 

פליגער וועלכער האט שוין עספיעט אנצוקומען און פארזוכן 

דעריבער  וואס  רוסישע עקספערטן,  די  פון  א באהאנדלונג 

האט מען שוין גארנישט עהרנסט געקענט בויען אויף דעם.

איינע פון די שטערקסטע טעאריעס ביי יעדן וואס קען אביסל 

דעם פאליטישן ארענע פון אלע יארן, די גרויס ליבשאפט און 

דער  אז  געווען,  איז  לענדער,  צוויי  די  פון  צוזאמענארבעט 

די  בייזן אז  צו מיט  גוטן  געזעהן מיט  רוסישער בער, האט 

דאזיגע קראך זאל צושטאנד קומען, און ווי פארשטענדליך 

געזעהן אז אירע פינגער אפדרוקן זאלן פארשווינדען ווערן ווי 

אין וואסער אריין, וואס דעריבער האבן די פולישע רעגירונג 

און שטענדיג פראבירט מאכן  זיך  צו  געקענט קומען  נישט 

איבערן  שטראל  א  ווייזן  זאל  וואס  אנדעקונגען  פרישע 

גרייט  זענען  זיי  אז  ווייט  אזוי  קראך,  פליגער  מיסטעריעזן 

געווען אויפצוגראבן די באגרעבעניש, פונעם פרעזידענט און 

אויספארשן זיין קערפער און זעהן צו עס איז נישט דא אויף 

וואס האט  אויפרייס מאטריאל  פון  צייכענעס  זיין קערפער 

געקענט זיין אונטערגעשטעלט אויפן פליגער וואס זאל האבן 

צו געברענגט דעם קראך.

שלעפט  זאך  די  אז  זעהן  נאכן  סטאפנאווסקי,  דעטעקטיוו 

אויפדעקונגען,  עהרנסטע  קיין  אן  יארן,  פיל  אזוי  שוין  זיך 

האט ער באשלאסן אראפ צו רופן פון אמעריקא א איינהייט 

פון עטליכע הויעכראנגיגיע אויספארשער אינערהאלב די סי 

איי עי, כאטש אמעריקע האט גלייך נאכן קראך געאפערט 

פאר פוילן עטליכע געניטע אויספארשער העלפן דערגיין די 

אורזאך פונעם קראך און די גאנצע סיטואציע, און דאן האט 

ער עס מיט גרויס שטאלץ אפגעווארפן, איז יעצט געקומען 

די שכל אז יא, אפשר אזוי וועט זיך עפעס אנהייבן ריקן דא.
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* * *

הערטס חברה, האט אנגעהויבן דער טשיף אף די ספעציעלע 

ענק  עי,  איי  סי  די  אין  אויספארשערס  פון  אפטיילונג 

זענען באויפטראגט געווארן מיט א מיסיע, וועלכער איז א 

גאלדענע געלעגנהייט פאר אונזער אגענטור, צו נישטערן 

שלייער  פולישער  א  מיט  אבער  רוסן  די  איבער  אביסל 

אויפן פנים, וויבאלד ענק גייען זיין דארט צוויי פוילישע 

פון פארשאפן  וועט פארשפארן  דאס  און  אויספארשער, 

פרישע קאפ וויי פאר אונזער רעגירונג אין פאל עס ווערט 

די  פון  שאדן  די  ווייל  רוסן,  די  פאר  אנטפלעקט  עפעס 

מיסיע וועט גיין נאר אויפן פולישער קאפ ארויף.

אבער האט ער אנגעהויבן, ווען זיינע שארפע אויגן עפענען 

זייער  זיין  קען  עס  אז  איר,  זאלט  וויסן  גרויס,  גאר  זיך 

געפארפול אזא מיסיע, ווייל סיי וועלכער פלאנטער איר 

פארפלאנטערט אייך, וועט איר זיך דארפן אליינ'ס אן עצה 

געבן, צוליב וואס מיר וועלן נישט קענען ברענגן פרישע 

די  פאר  אנטפלעקן  צו  נישט  זיך  כדאי  אייך,  פאר  הילף 

זיין  איר  דארפט  מעגליכקייטן  אזעלכע  אויף  און  רוסן, 

זייער גערישט, וויבאלד די פולישע בעלי גאה זענען דורך 

פילע אינפארמאטירערס,  און אדורך מיט  דורך  געפוילט 

פאר אפאר פולישע זלאטעס ווערן זיי אינגאנצן פארקויפט 

אייך  איך  טוה  באשיצן,  צו  זיך  דעריבער  שטן,  פארן 

באפולמעכטיגן מיט גאר ברייטע מעגליכקייטן אפילו אין 

טעראטאריעס. פרעמדע  

דיק און דזשעק, צוויי ברייט ביינערדיגע אוואנטוריסטשע 

פארשוינען וועלכער האבן נישט מורא פון זיך זעהן מיטן 

טויט פנים אל פנים, זענען באשטימט געווארן פאר די אזוי 

ביז  און  קראך,  פליגער  איבערן  אויספארשונג  גערופענע 

הויפט  פון  אנגעגעבענעם פארלאנג  פונעם  עטליכע טעג 

האבן  סאפאנאווסקי,  דעטעקטיוו  פוילן,  פון  דעטעקטיוו 

דיק און דזשעק געלאנדעט אין פוילן אנגעלאדענט מיט 

ריזן זאפאסן פון די נויטיגע סחורה און זיך סטאנציאנירט 

אין פוילן.

נאך א טאג צוויי פון צוזאמארבעט פון די צוויי אויספארשער 

מיט סאפאנאווסקי'ס סטעף, האט שוין מאסקעווע געהאט 

א פונקטליכע דיסקריפציע איבער די צוויי געסט אין פוילן, 

און א גרופע פון די געהיים דינסט זענען שוין געווען אין 

וואס  קראפט אין פוילן בעאבאכטן אויף די צוויי חברה, 

זייערע גענויע פלענער זענען דא.

האבן  לייט,  חברה  קליינע  קיין  נישט  דזשעק,  און  דיק 

אויסזעהנדע  אזוי  דריי  די  ווי  אויפגעכאפט  פונקטליך 

טוריסטן וועלכער האבן צוויי טאג נאך זיי אריינגעטשעקט 

אין האטעל און באקומען א צימער ממש אנטקעגן איבער 

רום. זייער 

* * *

נישט געקענט שלאפן א גאנצע נאכט,  מאטי האט שוין 

זיין מח האט געווירבעלט ווי א בינען שטאק, אבער ווען 

זיך  אנגעהויבן  האט  פרימארגן  פון  שטראלן  ערשטע  די 

אריינצוכאפן פון צווישן די שפאלטענעס פונעם פארהאנג, 

האט ער שוין געהאט א גענויען פלאן פארן היינטיגן טאג.

די צעטל האט אים געמאכט די לעצטע באשלוס, יא צו 

נעמען די זאך אין די האנט אריין, נאך א האלבע נאכט 

פון זיך ארום שלאגן מיט זיינע געוויסן, צו ער לייגט זיך 

אריין אין מויל פון לייב, אדער אז מיטן פרימארגן כאפט 

ער  האט  יארק,  ניו  קיין  פליגער  ערשטן  דעם  צוריק  ער 

איז  צעטל  אומשולדיגע  קליינע  די  ווען  ניין,  באשלאסן, 

כמעט צומאלן געווארן צווישן זיינע נערוועזע פינגערס, ער 

קען נישט אזאנס צו לאזן, אז דער אייבערשטער האט אזוי 

צוגעפירט מיינט עס אים, יא ער מוז עפעס טוהן צו דעם.
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זעהן  ארויס  זיך  ער  מוז  געוויסט  ער  האט  זאך  ערשטע  די 

פון דא  אן קיינע וויידלעך, ער האט פארשטאנען אז היינט 

איז גענדיגט די צייטן וואס מען דארף איינעם אפווארטן אין 

לאבי פון האטעל פארשטעקט אונטער א גרויסן צייטונג און 

חברה  רעפארנירטע  די  לעכער,  די  צווישן  פון  ארויסבליקן 

האבן מסתם זיכער געמאכט צו פארלאזן דא ממש ביי זיין 

טיר א קליין אייגעלע, וואס פיטערט זיי אין מויל אריין יעדן 

טריט וואס ער וועט ארויס שטעלן פון זיין צימער.

כדאי דאס צו פעסט שטעלן, האט ער זיך געלאזט באשטעלן 

ביים קאפע רום פון אונטן א 12 אונס'יגע קאווע, דעליווערט 

איינגעשטעלטער  א  האט  מינוט  עטליכע  ביז  רום,  זיין  צו 

געקלאפט ביים טיר, היי מיסטער יור קאפי איז העיר, מאטי 

האט גאר צו שטייטליך געפענט די טיר, ממש ווי ער וואלט 

יעצט ארויס געשפיגן געווארן פון זיין בעט נאך א שווערע 

נאכט, און אזוי מיט פארגלאצטע אויגן אויפן גאנצן האריזאנט 

איבער גענומען די קאפי מיט ביידע הענט אינאיינעם.

א  דארט  אפגעטוהן  זיך  האט  ריר  שלימזלדיגע  אזא  מיט 

שלומיאלדיגער קאווע אויסגיס, אז באלד א האלבער האלוועי 

עס  ער  האט  דאן  אבער  קאווע,  מיט  באגאסן  געווארן  איז 

צו  גאנצע סומאטוכע האט ער עספיעט  די  פון  באמערקט, 

באמערקן א פיצעלע שטיקל ממש אזוי גרויס ווי א טשיפ פון 

א קרעדיט קארד, איז געווען אנגעקלעבט פונקט אנטקעגן 

איבער זיין טיר, וואס דאס האט געדארפט לאזן וויסן פאר 

זיינע באזיכער'ס אז דער סוספעקט האט זיך ארויס גערירט 

פון צימער, און מען ברויך אים אפווארטן ערגעץ ארום דעם 

האטעל  זעהן צו ווי זיינע טריט זענען געווענדעט.

יעצט איז ער שוין געווען רואיגער, איינמאל ער ווייסט פון 

ווייטערע  די  וויידל באשטייט, מען קען צוגיין צו  זיין  וואס 

די  פונעם האנט באגאזש  געצויגן  פלענער, ער האט ארויס 

נויטיגע קליידונג, וועלכער איז באשאטאנען פון א דזשינס 

קורצע  א  הויכע שווארצע שטיוול,  גוטע  א פאר  מיט  הויזן 

דאס  געדרייט  ארויף  דאשיק,  שווארצן  א  מיט  דזשאקעט 

דעם  פארענדערט  פארמאט,  קליינעם  א  גאר  אויף  בערדל 

שווארצן בערדל צו א ליכטיג ברוינער מיט א פאר זון ברילן 

געגאנגען. און  אויגן,  די  אויף 

אינמיטן די נאכט האט ער שוין געהאט באמערקט אז צו זיין 

גוט מזל איז זיין רום א דאבל רום אפגעטיילט בלויז דורך א 

פארשלאסענעם טיר, יעצט האט ער צוגענייגט דעם אויער, 

און עס האט געהערשט דארט א שא שטילקייט, נאך אפאר 

וועלכער  סעט  טול  שווייצער  קליינע  א  מיט  מינוט'ן  גוטע 

איז דער טיר  זיין ארבעט,  פון  געווארן  איז היבש צוקריצט 

פארן  ניצן  צו  עס  גרייט  אפן  געווען  רום  דערנעבנדיגן  פון 

פארקער.

א מינוט דערויף האט ארויסגעשפאנט פונעם נעקסטן צימער 

עלטערער  א  עפעס  פון  געשטאלט  איינגעבויגענעם  אן 

פארשוין און אזוי שטייטעליך אראפ געשפאנט דעם לאנגן 

וועג צו די שטיגן. האלוועי אויפן 

יעצט איז עס אים געלונגען.

געזען ארויס פון האטעל, האט ער א  זיך  ווי נאר ער האט 

נעכטיגן  צום  געיאגט  זיך  און  זיין מערצעדעס  געטוהן  כאפ 

ברייטן מאסטעווע  צום  איינדרייענדיג  זיך  גאס,  מאסטעווע 

שרעקעדיג  ברייטן  דעם  זעהן  צו  עספיעט  ער  האט  גאס 

נעכטן  זיך  האט  ער  וועם  מיט  פארשוין  אויסזעהנדער 

באגעגענט ביי די דירה אוועק שפרייזן פון דעם אפארטמענט 

אפאר  נאך  זיצן  בלייבן  צו  באשלאסן  האט  מאטי  בילדינג, 

מינוט אין זיין געדינגענעם אויטא, און ווארטן צו נאך איינער 

מינוט  פופצן  גוטע  א  נאך  דירה,  די  פון  גייט  און  קומט 

צו א  צוגעפארן  איז  גענוג, ער  איז  האט ער באשלאסן עס 

דערנעבנדיגן געסל פארקירט זיין אויטא, און צושפאצירט צו 

די אפארטמענט בילידינג, אריין אינם בילדינג מיט פעסטע 

וויל. ער  וואס  פונקטליך  ווייסט  ער  ווי למשל  טריט 
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די  ביי  יעדער איז  געווען א שטילע פארמיטאג,  עס איז 

ארבעט, די קינדער אין סקול, און א שטילקייט הערשט 

 4 נומ'  אפארטמענט  פון  אויך  געביידע,  גאנצע  די  אין 

הערט זיך נישט ארויס קיין גרודער, מאטי באשליסט צו 

בעסמענט  אין  אונטן  אראפ  גייט  ער  ריזיקע,  די  נעמען 

געביידע,  גאנצע  די  פון  פיוס באקס  די מעין  אויף  זוכט 

א ריק אראפ, קראך, די לעקטער פון די גאנצע געביידע 

איינער  צו  מינוט  אפאר  ווארט  ער  אפגעשלאסן,  ווערט 

נעמט זיך רידערן, אבער ניין אלעס איז שא שטיל, ווי א 

מדבר שממה, קען מען גיין ווייטער, גייט ארויס צו די בעק 

יארד, כאפט זיך ארויף אויפן פייער סקעיפ און נעמט זיך 

קריכן די צוויי שטאק  ארויף צו אפארטמענט נומ' 4.

אט איז עס, כאפט א בליק פון פענסטער, עס זעהט אויס 

פארזיכערט, מען קען גיין ווייטער, נאך עטליכע געזונטע 

האט  וואס  פענסטער  פארראסטיגטן  פונעם  גרידזשעס 

פענסטער  דער  איז  קראקא,  גאנץ  באלד  אויפגעוועקט 

געווען אפן, איינס צוויי, א טאנץ, מאטי טרעפט זיך שטיין 

אינעווייניג אין א גרויסע קאנפרענץ צימער, אין צענטער 

פון צימער איז געשטאנען א גרויסע האלצערנע לענגליכער 

טיש ארום גענומען מיט א שיינע צאל בענקלעך, די טיש 

און  דאקומענטן  פילע  מיט  אנגעהויפענט  געווען  איז 

די  אין  זעהן  געקענט  נישט  נאך  וואס ער האט  מאפעס, 

טינקעלקייט.

פלעש  מאסיווע  די  אי  על  קליינע  א  אן  צינדט  מאטי 

לייט, א בליק אויף די גרויסע בילד אויפן וואנט האט אים 

הארץ. זיין  פון  טיפעניש  די  ביז  אויפציטערן  געמאכט 

אויפן  געווען  איז  וואס  סימבאל  זעלבער  דער  איז  דאס 

די  אינמיטן  געלאנדעט  האט  וועלכער  צעטל  קליינעם 

קרייץ  האקן  ריזיגע  א  רום.  האטעל  אין  אים  ביי  נאכט 

אין  געהאנגען  איז  קאליר,  רויטער  און  שווארץ  א  פון 

צענטער פון צימער, פון אלע זייטן אין דעם צימער האט 

די  פון  די שרעקליכער טויט סימבאל  געזעהן  זיך ארויס 

פארשאלטענע נאציס ימ''ש, דאס וואס ער האט געהאפט 

אז עס איז בלויזע איזוליעס האט אים געפראסקעט מיט 

איר גאנצע ווירקליכקייט אין פנים.

מאטי האט זיך געדארפט ציפן די באקן זיכער צו מאכן אז 

ער איז נישט אין קיין חלום אדער פאנטאזיע ווינקל, ער 

האט געפילט ווי ער איז צוריק געפלויגן צו די שרעקליכע 

1940 יארן, דא אין אייראפע, ווען די ערד האט געברענט 

היטלער  פארשאלטענער  דער  ווען  איד,  יעדן  אונטער 

ימ"ש מיט זיין נאציזים און ריינע ראסע אידיאלגיע, האט 

געמאכט יודן ריין גאנץ פוילן.

די בילד האט זיך אנגעהויבן צוזאמשטעלן און קלאר ווערן, 

יא, אזוי ווי איך האב געשאצט, איך האב זיך פארטשעפעט 

מיט א פינסטערע נעאו נאצי גרופע, וועלכע ווי עס שיינט 

נאצישע  פינסטערן  דעם  מיט  אנגעפיטערט  זיי  זענען 

אידאלגיע און זיי האלטן אינמיטן זיך ארגענעזירן צו עפעס 

גאר עהרנסט, פון וואס מען מוז זיי באצייטענס אפשטעלן.

אויב האט ער געטראכט פאר א סקונדע אז די חברה זענען 

ווערן באנומען פון  וואס  א באנדע קליינקעפיגע פויערן, 

א הייל היטלער סאלוט, און שטאלצירן מיט געפרעסטע 

אינהאלט  די  אים  האט  שטיוול,  גלאנציגע  און  מונדירן 

שטייט  ער  אז  וויסן,  געלאזט  צימער  צווייטען  דעם  פון 

שוין  פארמאגן  וואס  באנדיטן  פארגעשריטענע  מיט  דא 

געווען  איז  צימער  די   ,2016 יארע  פון  טעכענלאגיע 

אויסגעשטאטעט מיט קאמפיוטערס און מאשינערי אלעס 

פון די לעצטע מאדעלן און ברענדס, פון די ווענט זענען 

רושם  א  געמאכט  האט  עס  אז  סקרינס,  ריזן  געהאנגען 

מער ווי מען געפינט זיך און א קאנטראל טורעם אין לופט 

געדיכט  א  אין  אפארטמענט  פשוט'ער  א  אין  ווי  פעלד 

פוילן. קראקא  אין  געגענט  באוואוינטער 
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א  אויגן  זיינע  פאר  אנטפלעקט  זיך  האט  נענטער  טריט  א 

צימער וואס האט אויסגעזעהן ענדערש ווי א וואפן מאגאזין, 

אנגעלאדענט מיט אלערליי ביקסן, רעוואלווערן, און מאשין 

געווער, די חברה האלטן שוין ביי גאר עהרנסטע שטאפלען, 

די מצב איז נישט גוט, זיי האלטן שוין מיט אפאר פיסטריט 

פאראויס.

אנגעהויבן  ער  האט  שאק,  טיפע  פון  מינוט  עטליכע  נאך 

מוז  ער  וועלכער  פון  מצב  מסוכן'דיגער  זיין  אפשאצן 

באצייטענס אטרינען, די פינסטערע פארשוינען קענען נאך 

ערשיינען דא אין די קומענדיגע מינוט, ער האט א כאפ געטוהן 

גרויסן טיש, פארקנייטשט  די אנגעצייכנטע מאפעס פונעם 

צום  געוואנדן  זיך  און  אריין,  טאש  אין  אריינגערוקט  און 

פענסטער, אין יענע מינוט האבן שווערע טריט אפגעקלינגען 

פונם טרעפן צימער, מאטי איז אין א בליץ סקונדע געווען 

ביים פענסטער, און א שפרונג ארויס פון פענסטער אראפ 

צו די גאס.

אנגעהויבן  געוויסן  זיין  אים  האט  ווייטער  מען  טוהט  וואס 

צו פייניגן, נאך ליגענדיג אזוי אויף דער ערד, גוט צוקלאפט 

פון די פאל, אבער זיין מח האט אים דערמאנט ער איז נאך 

נישט ארויס פון קיין סכנה, ער דארף פארשווינדען ווערן פון 

דא, די חברה וועלן גאר שנעל אנערקענען אז ער האט שוין 

אפגעשטאט א באזיך אין זייער קווארטיר.

א טינקל בלויער מערצעדעס האט זיך אוועק געריסן פון איר 

ארט נישט ווייט פונעם מאסטאווע גאס, אין א גאלאפ צוריק 

צום האטעל, נישט וויסענדיג אז נאך א אויטא, א שווארצער 

פאלקס וואגן האט זיך מיט געריסן מיטן שטורעם, און פאלגט 

נאך דעם טינקל בלויער מערצעדעס אויפן באפעל פון זיינע 

אויבערהארן.

מאטי, נישט חלומענדיג אז מען איז שוין נאך זיינע פיסטריט, 

האט באשלאסן פארוואס זאל ער זיי ארויס געבן זיין מאסקע, 

וועל מיר ניצן די זעלבער וועג צוריק צו מיין צימער, דורך 

דעם צווייטן האטעל רום, נייגט צו אן אויער, עס זעהט אויס 

שטיל, עפענט שטיל אויף די טיר און ווענד זיינע טריט צום 

טיר וועלכער פירט צו זיין רום, ער דרייט שוין די קלאמקע.

ווי אייזערנע  צוויי פעסטע הענט שטארק  אבער דאן האבן 

צוואנגען אראפ געוואויגן אויף זיינע אקסלען, פון וואס ער 

זיך באפרייען פון  נישט געקענט  האט אויף קיין שום פאל 

זיי, און נאך פאר וואס ווען ווי, האט ער זיך געטראפן זיצן 

אויף א בענקל פארבינדען מיט די הענט ארונטער, ווען צוויי 

ווי  גרייט  זייטן  די  צו  אים  שטייען  מענער  פעסטגעבויטע 

נישט אויסגעפעלט  אונטער צו פירן צו די חופה, עס האט 

קיין גרויסער חשבון צו פארשטיין אז די חברה זענען מיט א 

פאראויס. טריט 

געבורטשעט,  ארויס  ער  האט  מיר,  פון  איר  ווילט  וואס 

גענטפערט  אים  האט  ענטפערן,  קודם  אונז  וועסטו  דאס 

דער עלטערער פון די צוויי, א גרוי האריגער פארשוין, איך 

מאטי  האט  אפ,  מיך  לאזט  אייך,  פון  גארנישט  נישט  וויל 

ווילסט נישט גארנישט,  ווי א בלעטל, אהא דו  געטרייסלט 

האט  מאטי  טערטאריעס,  פרעמדע  אין  זוכסטו  וואס  איז 

געמיינט ער פאלט אראפ, אויף אזוי ווייט אז זיי ווייסן שוין 

פון זיין באזוך, און זיי זענען שוין געקומען נאך זיינע טריט 

דא אין דעם דערנעבנדיגן האטעל צימער האט ער זיך נישט 

איז  עס  אויב  אז  באגרייפן,  אנגעהויבן  האט  ער  געראכטן, 

נאך בכלל מעגליך דארף ער מאכן א שארפע יו טורן און זיך 

אפטראגן פון דאנעט, און לאזן אזעלכע ריזקאלישע אקציעס 

פאר געלערנטע אגענטן און אזעלכע וואס זענען פון די סארט 

געקנאטן. טייג 

* * *
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שלאנקער  דער  שותף  זיין  מיט  דיק  האריגער  גרוי  דער 

מאטי,  איבער  אויספארשונג  קורצע  א  נאך  דזשעק, 

איז  עפעס  אויב  אז  באשלוס  א  צו  געקומען  זיי  זענען 

פשוטער  א  ווי  מער  נישט  יונג,  פארבלאנדזשטער  דער 

זענען  וועלכע  יונגל פון די רוסישע געהיים דינסט,  שיק 

דערשנאפן  צו  עפעס  איבער,  קעגן  דא  סטאנציאנירט 

פון אונז אמעריקאנער, וואס איז אזוי אויך א טאטאלער 

דורכפאל, אבער אויף קיין פאל איז ער נישט קיין גרויסער 

אן עהרנסטן  יעצט אונטער עפעס  זיין  זאל  וואס  שפיאן 

מיסיע.

זיינע  פון  מאטיוון  די  זענען  וואס  נאר  איז  פראגע  די 

זיי געוואלט פון דא דערווישן,  וואס האבן  שיקערס, און 

נאך א שנעלער אונטערזוכונג האט זיך אנטפלעקט פאר 

זיי עטליכע פארקנייטשע מאפעס אין איינע פון מאטי'ס 

טאשן, וואס האט זיי געמאכט יא טראכטן אז מען האט דא 

צוטוהן מיט אן אגענט וועלכער איז אהער געשיקט געווארן 

פון די פרעמד און בעדארף זיך באניצן מיט מאפעס.

אבער דאן האט זיך אנפלעקט זיין אמעריקאנער פאספארט 

אין זיין בוזעם, וואס איז דאס, דאס האט שוין צושאקלט 

פאפירן,  אמעריקאנער  דיר  ביי  זוכט  וואס  קארטן,  אלע 

האט דער עלטערער געדונערט, וואס הייסט וואס איך בין 

אן אמעריקאנער בירגער, איז פארוואס דינסטו די רוסישע 

אגענטור.

האט  מאטי  פארוואס,  וועם,  פאר  אגענט,  א  וואס  איך, 

ער  וויינען,  זאל  ער  צו  לאכן,  זאל  ער  צו  געוויסט  נישט 

רוסישע,  די  אן אגענט פאר  ווערט דא באשולדיגט אלץ 

רוסקיס. קיין  פון  זאגן  צו  נישט  איך  ווייס  פוטין  חוץ 

דזשעק האט געלאזט אריינסקענען אין א לעפטאפ דעם 

פאספארט, און ביז עטליכע מינוט האט די קאמפיוטער 

אנגעהויבן אויסשפייען א טוץ אינפארמאציע איבער דעם 

פערזאן, וואס האט געשטימט מיט די אינפארמאציע וואס 

מאטי האט זיי געגעבן.

מיט  אקטיוויטעטען  קרימינאלע  אדער  באווייזן  צופיל 

טויט,  צום  ביז  דערשראקענעם  דעם  אטאקירן  צו  וואס 

האבן זיי נישט געהאט, אבער עס האט זיך נישט געגלוסט 

ארויס צו לאזן אזא לייכטער פישל, וואס איז אזוי גרינג 

נעץ. אין  אריינגעשווימען 

דיק און דזשעק, נאך א קורצער ווערטער אויסטויש, האבן 

סיטואציע  די  צו  גענצליכער סעלושן  א  געהאט  שוין  זיי 

וואס עס וועט ברענגן די מערסטע ניצן פאר זיי פון דעם 

שיק אינגל.

צו  באנעמונג  זייער  אז  באמערקט  מאטי  האט  פלוצלונג 

אים האט זיך געטוישט ממש פון איין מינוט צום צווייטן, 

דער אינגערער שלאנקער פארשוין, האט אים אויפגעבינדן 

די הענט, און זיך אראפ געזעצט נעבן אים, ארויף געצויגן 

א סארקאסטישער שמייכל.

בארוהיג דיך, איך זעה אז דו ביסט נאך זייער דערשראקן, 

מסתם האסטו ממש אריינגעבלאנדזשעט דא, ניין, עפעס 

דיר  מיר  גלייבן  אונז  אזוי  איז  יא,  יא  הא,  זאגסטו,  אזוי 

דו  אז  איבערצייגן  דאך  זיך  מיר  מוזן  אונז  אבער  יעצט, 

קעגן  דא  צו,  הער  איז  באווייזן,  טאקע  אזאנס  קענסט 

רוסישע  עטליכע  אויף  זיך  האלטן   358 רום  אין  איבער 

געסט, איבער וועם אונז וואלט מיר געוואלט וויסן אביסל 

ווייטער  אזוי  און  זיך  לייגן  זיי  ווען  אינפארמאציע,למשל 

גלאבאלער  א  אלץ  אינטערעסאנטקייט,  פאר  פשוט 

סורוועי, איז אזוי קודם מוזטו פארשטיין, אונז זעמיר דא 

פאר עהרנסטע ביזנעס, אונז האב מיר די מעגליכקייט דא, 

דיר פשוט אוועק צו לייגן אויף אייביג, און קיינער וועט 

געקומען,  אהין  איז  געביין  דיין  ווי  וויסן  נישט  קיינמאל 

וואס יא, אונז האבן מיר פאר דיר איין אפציע, דו גייסט 
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אונז  פארקויפסט  דו  ווי  לויט  האסט,  דו  ווי  אזוי  פונקט 

אין  אריינבלאנדזשענען  גייסטו  דא,  אריינגעבלאנדזשעט 

ווי איבערלאזן  נישט מער  יענעם צימער, דארטן דארפסטו 

קליינע שטיקעלע. א  געסט  יענע  פון  איינער  אויף  בטעות 

אז דו וועסט האבן סוקסעס אין דיין מיסיע, ביסטו באפרייט, 

נישט הערן פון אונז, געדענק  וועסט מער קיינמאל  דו  און 

ביינאכט  אזייגער  ניין  היינט  ביז  קורץ  איז   צייט  די  אבער 

מוזטו זיין צוריק פון די מיסיע, זאלסט אונז אפווארטן אין 

די גרויסע שטאטישע פארק, פון ווי מיר וועלן דיר גענצליך 

באפרייען פון דיינע פליכטן.

אבער אויב וועסטו פראבירן צו מאכן חכמות, און עס וועט 

זיך איבערצייגן אז דו ביסט יא געשיקט געווארן דא אהער, 

אלס אינפארמאנט צו דערשמעקן פון אונז, דאן ביסטו אין 

אונזערע אויגן א פארזיגלטער, אונז וועל מיר אנקומען צו ווי 

דו וועסט נאר אנטלויפן, געדענק וואס איך האב דיר געזאגט, 

האט שוין יעצט דער גרוי האריגער מיט זיין באסעווע שטימע 

ביים  מעסטל  זאלץ  א   ווי  געשאקלט  אים  און  געדינערט, 

גענאק, איבעראל וועלן מיר נאכקומען נאך דיר.

מאטי איז געלעגן אין זיין צימער אויס געשטרעקט ווי נאך 

אן אפעראציע, אלע גלידער זענען אים געווען אויסגעברענט, 

אן קיין טראפ כח, אבער נאך א שטיק צייט ליגן אזוי, האט 

ער באשאלאסן לאמיך כאטשיג נאך אביסל אריינכאפן דא 

אויף די פרייע לופט אין קראקא, איך ווייס דאך נישט יעצט 

מיט וועמען איך וועל שלעכטער אפשניידן צו מיט די רוסן, 

וואס איך ווייס נאך נישט וויאזוי איך גיי מיך מיט זיי אומגיין, 

און אז פאלג איך נישט, ווער ווייסט וואס די אמעריקאנער 

וועלן מיר טוהן.

געשטראמט  אריין  האט  וועלכע  לופט,  פרישע  קאלטע  די 

פראנט  אין  שפאצירענדיג  לונגען,  אנגעצויגענע  זיינע  אין 

מח  דעם  אויפגעפרישט  אביסל  אים  האט  האטעל  די  פון 

וועל  רוסן  די  מיט  קלארער,  אביסל  טראכטן  געלאזט  און 

איך מיך מוזן אן עצה געבן אזוי גאנץ פשוט, נעמליך אויך 

בטעות אריינבלאנדזשען אין זיך אנקלאפן אין עמיצער פון 

די געסט און דאן אזוי אומערקבאר איבערלאזן דעם טרעקער 

אויף אים'ן, און האפענטליך אזוי פטור ווערן פון די גאנצע 

נאכט,  היינט  נאך  דאנעט  פון  אפטראגן  זיך  און  סיטואציע 

איינמאל איך בין פערטיג מיט זיי דארט אין די שטאטישע 

פארק.

צו  צוגעטראגן  פוס  זיין  אים  האט  טראכטענדיג  נישט  אזוי 

זיין פארקירטער מערצעדעס, מאטי זעצט זיך אריין שטעקט 

ארום  אביסל  אזוי  ארויס  זיך  לאזט  און  שליסל  דעם  אריין 

פארן די קראקאווער גאסן, אה, פאלט אים ביי א געדאנק, 

ארכיוון  לאקאלן  דעם  אריינכאפן  נאך  איך  קען  אפשר 

דרוקן  אנגעהויבן  האט  וואס  מעטאל  קאלטער  א  צענטער, 

דיך  ריר  אויפציטערן,  געמאכט  אים  האט  גענאק  זיין  אויף 

געהערט א קאלטער  זיך  אנווייזונגען, האט  מיינע  אן  נישט 

אויטא. זיין  אין  זיץ  אונטערשטער  די  פון  שטימע 
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צווייטער
קאפיטל

א האלבע שעה פריער:

מיטונגען  פיבערהאפטיגע  געטוהן  זיך  358 האט  רום  אין 

פון  אקציע  די  איבער  קאמאנדיר  מיטן  פארבינדען 

האט  גרופע,  קליינע  די  פון  קאפ  די  באריס  מאסקעווע, 

האטעל  פונעם  קוקער  די  דורך  מאל  צוויי  שוין  געזעהן 

פון  רום  די  צו  קומען  און  גיין  פארשוין  דריטער  א  טיר, 

די אמעריקאנער, אזא איינער פון וועמען ער האבן נישט 

זייער אינפארמאנט  געהאט קיין שום אינפארמאציע פון 

אינערהאלב די פוילישע רעגירונג, דאס האט אים ארויס 

די  טייטש  דאס  צארן,  גרויס  פון  בלוט,  בייז  געברענגט 

חברה האבן אונז איבערגעקליגט מיט א דריטער אגענט 

נאז. אונזער  אונטער  אקטיוו 

פולע  די  געהאט  באריס  שוין  האט  צייט  קורצע  א  ביז 

ער  וואס  טוהן  צו  אויבערהארן  זיינע  פון  ערלויבעניש 

פארשטייט צו דערגיין ווער דער דריטער אגענט איז, די 

ווי  באפעלן  טיילן  אנגעהויבן  באריס  האט  זאך,  ערשטע 

מיני  די  צו  סערגעי  שלאכטפעלד,  אויפן  קאמאנדיר  א 

ווען, שטעל דיר קעגן דעם אריינגאנג צום האטעל, און די 

סקונדע וואס דער קליינבאבערדעלטער פארשוין שטעלט 

ארויס א טריט פון האטעל, לאז מיר זאפארט וויסן אויף 

די קאמיניקאציע אפאראט, צינד אן דעם מאטאר גרייט 

זיינע טריט. נאך צו פאלגן 

אין האטעל  אויבן  געבליבן  זענען  וולאדמיר  מיט  באריס 

זיין  לענדן,  די  אויף  געפעק  די  אנלאדענען  זיך  צימער 

גרייט מיט די אקציע ווען עס ברויך אריין גיין אין קראפט.

ער האט זיך יעצט אריינגעזעצט אין זיין מערצעדעס, האט 

זיך געהערט אין די רוסישע קאמיוניקאציע אפאראט, א 

האלבע מינוט שפעטער זענען שוין באריס און וולאדמיר 

האבן  שפעטער  מינוט  א  און  ווען,  מיני  די  אין  געזעצן 

דרייען  גענומען  ווען  מיני  רוסישע  א  פון  רעדער  די  זיך 

אויפן אספאלט פון די קראקעווער גאסן נאכפאלגענדיג א 

מערצעדעס. בלויער  טינקל 

* * *



די הויז אויף
14מאסטאווע

לייכטער  א  פארק,  שטאטישע  קראקאווער  די  אין   9:00

שניי פאלט אן אויפהער, און דעקט צו מיט איר אינהאלט 

די  צווישן  בלאזט  ווינטל  קאלט  א  ווען  באשטאנד,  יעדן 

אפגעהוילטע צווייגן, אויף א באנק ביים ווינקל פון פארק זיצן 

און לאזן זיך אביסל לופטערן נאך א טאג ארבעט צוויי גוטע 

פריינד און שמועסן גאר פריינטליך ווען צווישן איין ווערטל 

אין צווייטן ליידיגט זיך אויס איין פלעשל ביר נאכן צווייטן 

אריינגיסענדיג איר אינהאלט צו דעם טריקענעם גארגל. אזוי 

האט אויסגעזעהן די סצענע פאר סתם א דורך גייער.

געמאכטע  גרויס  מיט  ווארטן  און  זיצן  דזשעק  און  דיק 

אגענט,  איינגעשפאנטער  פריש  זייער  אויף  רוהיגקייט, 

ערשטן  זיין  פון  צוריק  זיין  געדארפט  שוין  האט  וועלכער 

קארעריע. געקרוינטע  נארוואס  זיין  אין  מיסיע 

9:10 איז שוין די שניי ארום די גאנצע באנק געווען צווישט 

און צוקלאפט פון זייערע נערוועזע שטיוול, אבער פון מאטי 

איז נישט דא קיין זכר, די חברה הייבן אן ווערן אנגעצויגן, 

ווי  ווערט  הענט  די  און  צאמציען  אן  זיך  הייבן  גלידער  די 

אן  זיך  ווארעמט  ווי עס  געווענדט צום פאסיג  אטאמאטיש 

רייפל. אנגעלאדנטער 

9:15 דזשעק, רופט זיך אן דיק, איך מיין עס איז געפארפול 

צו בלייבן דא זיצן, ער איז אויסגעלאפן פון צייט, געגאנגען, 

עס קען גאר זיין אז ער האט דעם טרעף פונקט ארויס געגעבן 

פאר אומגעווינטשענע עלמענטן, אונז ברויך מיר אפציען פון 

דא, גיי מיר איינטשעקן אין א צווייטן האטעל און דאן וועל 

מיר זעהן וואס זענען אונזער קומענדיגע שריט.

* * *

א שנעלן בליק אויפן שפיגל צו די אונטערשטע זיץ, האט פאר 

מאטי קלאר געמאכט אז מיט דעם יעניגן מיטן רעוואלווער אין 

די האנט, לוינט נישט זיך אנצופאנגן, זיין מערדערליכע מינע 

אויפן געזיכט איז געווען ווי צוגעפאסט צו זיין קאלטבלוטיגן 

פרצוף, אונטערגעשטיצט פון א צוקאליטשע מארדע און א 

אויף  געזאגט  עדות  האט  וואס  ציין,  אויסגעהאקטע  שורה 

נישט ווייניג ביטערע געשלעג.

אין  מאטי  ביי  געהערשט  האט  צומישעניש  שרעקליכע  א 

קאפ, ווער איז דער באנדיט, ער זעהט נישט אויס ווי סתם 

א רויבער, פון וועם איז ער אהער געשיקט געווארן דא מיר 

האב  איך  זיין,  נישט  קען  נע  אמעריקאנער,  די  פארכאפן. 

דאך קוים ממש בעפאר געשלאסן מיט זיי א דיעל, זיי האבן 

רוסישע,  די  גאר  אפשר  מענטשן.  ווארטס  ווי  אויסגעקוקט 

נישט געהאט קיין שום  נישט איך האב דאך נאך  ניין אויך 

זיי. מיט  פארקער 

אין  מאטי  ביי  אויפגעבליצט  האט  געדאנק  שרעקליכער  א 

אבער  חיות,  דארשטיגע  בלוט  ביי  פארכאפט  בין  איך  מח, 

נישט פשוט, נאר ספעציעל אידן פיינט, די זענען דאך אוודאי 

פון די מאסטאווע גאס, איין איינציגער באשעפער, ווי זעה 

איך מיך ארויס פון זייערע ברוטאלע נעגל.

א  עפעס  מיט  אז  ווילן,  בעסטן  מיטן  געהאפט  האט  מאטי 

פארלעצונג אין די געזעץ וועט פון ערגעץ ווי ארויס וואקסן א 

פאליציאנט און אים אפשטעלן, און אנטפלעקן זיין פארכאפער 

אבער  באוואפענטערהייט,  אונטן  פון  אים  הויערט  וועלכער 

להכעיס יעצט ווען ער האט זיי געברויכט, נישט קיין חילוק 

וויפיל ער האט געספיד איבער די מאס, איז נישט געווען צו 

געפינען קיין געזעץ היטער פאר קיין נויט.

קראקאווער  די  איבער  מאנעוורעס,  ווילדע  עטליכע  נאך  

גאסן, מיטן ציל אפצושאקלן סיי וואס פאר א נאכשלעפערס, 

האט זיך מאטי געזעהן ביים עק שטאט ווערן ארויסגעפירט 



די הויז אויף
15מאסטאווע

אויפן וועג ארויף צום הויפט שאסיי וועלכער פירט מזרח 

פוילן, א סקרוך איז אים אריבער אין די ביינער ווער ווייסט 

קיינמאל  וועט  קיינער  אז  פארפירן  דא  מיר  גייט  ער  ווי 

נישט וויסן ווי איך בין אהינגעקומען.

מיט  זיך  האט  אפגעריקט  דיסטאנץ  ביסל  היבש  א  פון 

געכאפט ארויף צום הויפט שאסיי א מיני ווען פראבירנדיג 

זיך צו האלטן אין שפאן פון דעם ווילד געפירטער אויטא 

אן צו באמערקט ווערן.

נאך א צוואנציג מינוט ווילדע פארן אויפן הויפט שאסיי, 

האט זיך מאטי געזעהן פאלגן ווי א וואוילע שעפעלע דעם 

באוואפענטער פארשוין, און  אראפ פארן דעם עקזיט.

אין א ליידיגער פארשנייטער פארקינג לאט איז געשטאנען 

פארקירט א מיליטערישע דזשיפ מיט נאך א באנדיט און 

זיך געווארעמט, אנגעצינדן די מאטאר גרייט אפצופארן, 

שטעל דיך אין די זייט, מאטי האט געהארכט דעם באפעל 

ווי א קליין קינד.

גאנצן  איבערן  רעוויזע  גרינטליכע  א  גיין  דורך  נאכן 

קערפער, אריינכאפענדיג אזוי בדרך אגב עטליכע געזונטע 

שטויסעס, האבן די באנידטן אים קאנפסקירט אלע זיינע 

פריוואטע חפצים ווי סעלפאון בערזל, שליסלעך און וואס 

זיך  ער  האט  דארפן  נישט  שוין  דאס  וועסט  דו  נישט, 

גוטס. אייגענע  זיין  פון  געלעכטער  פאר  געקוילערט 

זעץ דיך אריין אינם דזשיפ אן קיין חכמות, קיין אנדערע 

אויגן,  די  פאר  געזעהן  נישט  ווי  סיי  מאטי  האט  ברירה 

לויפן ווי, אינם וויסטן חלל פון דעם ליידיגן פארקינג לאט, 

ווי עס וועט זיי נישט קאסטן מער ווי איין קויל אים צו 

דעריאגן, ניין נישט דא.

און  רעדל  ביים  געזעצן  עמיצער  שוין  איז  דזשיפ  אינם 

געווארט ווי אפגעשמועסט פאר דעם ליפערונג, פארזעצט 

פון  אריינגעזעצט  זיך  האט  פארכאפער  דער  טירן,  די 

ויסעו. און  דרייווער  דעם  נעבן  פארנט 

קאבינע  פארשפארטע  זיין  אין  אים  זיך  קוקט  מאטי 

איז  ער  ווי  דזשיפ  דעם  פון  זיצן  אונטערשטע  די  אין 

פארזעצט  און  פארהאקט  געווארן,  אריינגעשליידערט 

דעם  פון  זעהן  צו  ארויס  זיך  מעגליכקייט  שום  קיין  אן 

ארויס  זיך  האבן  קרעכטצן  ביטערע  תפיסה,  פארעדיגן 

געריסן פון טיפעניש פון הארץ, אוי הייליגער באשעפער 

נעגל. גרויזאמע  די  פון  אומגעשעדיגט  ארויס  מיך  נעם 

* * *

די מיני ווען האט זיך זייער געמוטשעט צו האלטן אן אויג 

זיך  די מערצעדעס האט  איינמאל  אויף דעם סוספעקט, 

ארויס געגליטשט אינם עקזיט, וויבאלד מיט א קליינער 

שנעל  גאנץ  ער  וואלט  געגענט,  ליידיגן  אזא  אין  טעות 

באמערקט געווארן, א דערנעבענדיגער געז סטאנציע איז 

מיט  געקענט  האט  מען  ווי  פון  בייהילפיג  זייער  געווען 

דעם  אין  ווייט  נישט  אפ  זיך  שפילט  עס  וואס  האלטן 

פארקינג לאט, גענוג צו זעהן אז די פאסאנזשירן פונעם 

מערצעדעס גייען אריבער צו א דזשיפ און נעמען צוריק 

דעם עקזיט ארויס, באריס האט נישט געקענט פארשטיין 

וואס די דאזיגע טרענספער מיינט, אבער ביז דערווייל ווי 

לאנג איך האב אים נישט פארלוירן איז אלעס אקעי.

*
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נאך א גוטע פאר שעה פארן גראד אויפן צענטראלן שאסיי, 

ווען די זין האט זיך שוין אנגעהויבן נייגן צו מעריב אנזאגענדיג 

זיך  אז אט אט פאלט שוין צו דער טונקעלער נאכט, האט 

שוין אנגעהויבן צו זעהן אויפן האריזאנט דער לעמבערגער 

געגענט נישט ווייט פונעם אוקריינישן גרעניץ, ווי דער דזשיפ 

ווילדע  איר  פון  ספיד  דעם  פארשטאטערן  אנגעהויבן  האט 

גאלאפ, און דאן אראפ געפארן פונעם שאסיי, זיך ווענדענדיג 

פוסטער  א  אין  אריין  פירט  וועלכער  א לאקאלן שאסיי  צו 

אומבאוואוינטער געגענט צווישן פעלדער און וועלדער.

באריס עקספערטיוו פון לאנגע יאר אין נאכפאלגונג איז אים 

גוט צוניץ געקומען אין די פאר שעה, אבער אלעס ביז אהער, 

נישט דא קיין צוויי ברירות אהער מיט די נאכט וויזיע ברילן, 

נאכן  נאכגעשלעפט  זיך  און  לייטס,  העד  די  אויסגעלאשן 

דזשיפ אויף די ליידיגע שטרעקעס.

אבער דאס איז אויך געקומען צו אן ענדע ווען דער דזשיפ 

האט מיט א שארפער דריי זיך גענומען אריינקריכן מיט אירע 

געדוכט  א  אין  אין א מאראסטיגן שטעגל  רעדער  מאסיווע 

דארט  און  ביימער,  ריזיגע  צווישן  וואלד  באוואקסענעם 

געווארן. פארשווינדען 

די דזשיפ האט געקלעטערט און זיך געווארפן אין די פייכטע 

זומפן, מיט אירע מעכטיגע פראדזשעקטארן אויפן דאך, וואס 

האבן געשיינט און לעכטיג געמאכט דעם גאנצן האריזאנט ווי 

אין מיטן העלן טאג, נאך א שיין ביסל מינוט'ן פארן איז זי 

געקומען צו א האסטיגן אפשטעל.

*

ווען  זיינע טינקעלע מחשבות  זיך ערוועקט פון  מאטי האט 

צוויי פעסטע הענט האבן אים ארויסגעשלעפט פונם דזשיפ 

און אראפגעשטעלט אויף די פייכטע ערד.

מאטי האט זיך געדארפט רייבן די אויגן זיך צו צוגעוואוינען 

צו די מאדנע סצענע וואס האט זיך אנטפלעקט פאר זיינע 

א  צו  אריינגאנג  ביים  שטיין  געזעהן  זיך  האט  מאטי  אויגן, 

טיפישע פרימיטיווע דערפל פונעם אור אלטן פארצייטישער 

פארגאנגענהייט, וואס ער האט נאר געקענט פון די געמאלענע 

מעשה ביכלעך.

פעלדער  באמיסטיגטע  ארומיגע  די  פון  גערוך  שארפע  די 

האט זיך דערטראגן צו זיינע נאז לעכער און באגלייטונג פון 

פון  וואען  קיען,  און  ציגן  פון  מעקען  פערד,  פון  הירזשען 

שאקאלן פון די ארומיגע געדוכטע וועלדער, און פארשטייט 

זיך עטליכע מעכטיגע בילן פון גרויסע שרעק אנווארפענדע 

הינט.

וויילע  א  פאר  געווארן  פארשיכור'ט  ווי  ממש  איז  מאטי 

און  שמעקן  נאטור,  פונעם  שיינקייט  אינם  זיך  געפינענדיג 

ווי עס דערהייבט  זעהן אזא אלט פארצייטישע דערפל פון 

זיך רויטע שינדלן דעכער פון איבער די פויערישע הייזקעס, 

שטרויענע כאטקעס אין יעדן ווינקל, ווי די קלארע בערגיגע 

וואונדערבאר, עפעס  געווען  איז  לופט 

א געזונטע דזשאכע אין די פלייצע האט אים צוריק געברענגט 

אים  האט  צושטאנד  ביטערע  זיין  ווי  ווירקליכקייט,  די  צו 

געזעצט אין פנים אריין מיט איר פילן קראפט.

זיינע  פון  שטומע  גראבע  די  אים  האט  שוויין,  זי  קאומען 

ביים  שטיין  געזעהן  זיך  האט  מאטי  ערוועקט,  פארכאפער 

ערשטע כאטקע פון דערפל וועלכער האט געדארפט צו דינען 

וואכפונקט פון דארף. ווי אלץ 

א פויערטע מיט א לאפעטע אין די האנט, געקליידעט אין 

וואס  קלייד,  געקעסטלטער  רויטער  גרין  לאנגער  ברייטן  א 

איר זוים דערגרייכט ביז צו די נאסע ערד, ווען פון אונטערן 

קליינטשיגן פיצעלע טיכל פארבינדען אויפן קאפ, שלענגלט 
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האט  צאפ,  געפלאכטענער  צוזאמען  לאנג  א  אראפ  זיך 

אנגעהויבן פרעגן איבעריגע שאלות, הערין, וועם שלעפט 

איר דא אזוי מיט.

א שרעקליכער געברים פון די מערדער, פון וואס איר זעהל 

האט כמעט אויסגעהויעכט און פארלאזט אירע קערפער, 

האט זיכער געמאכט אז זי האט שוין געפענט ברייט דעם 

פון  טויער  אלס  געדינט  האט  וואס  צוים  האלצערנעם 

דארף, צו מאכן פלאץ פאר די גרופע געסט וועלכע זענען 

ווי עס שיינט געווען קענטבאר פאר איר. 

*

מאטי איז געשלעפט געווארן צו א איינזאמע הייזקע ביים 

עק פון דארף, וואס קעגן אלע אנדערע הייזקעס וועלכער 

האבן שוין געזעהן אסאך בעסער צייטן, האט דאס געמאכט 

א רושם שוין ממש ווי א פאלאץ,

הויפן  א  אין  געווארן  צוברעקלט  באלד  איז  טיר  די 

מאטיס  פון  זעצעס  געזונטע  צוויי  די  פון  שפענדלעך 

וואס האט  פארכאפער אויף דעם איינגעבויגענעם ברעט 

הייזקע.  די  צו  טיר  אלס  געדינט 

א געזונטער פויער וואס פון זיין עהרנסטן מינע אונטער 

די דיקע וואנצעס וועלכע האבן זיך צונויפגעדרייט ביז די 

גראבע אויערן זיינע, האט אויס געזעהן ווי ער טראגט דא 

דער  דארף,  פונעם  פארזיצער  דער  פאסטן,  עהרנסטן  א 

שוויין דארף האבן ביי דיר קווארטיר ביז אין די שפעטע 

נאכט שעות, האבן זיינע פארכאפער געדינערט.

כא כא כא, האט דער אויסגעשאסן אין א הילכיגן געלעכטער 

אנטפלעקנדיג א מויל אזוי גרויס ווי א גרוב, וועלכע האבן 

געלע  געבויגענע  עטליכע  פון  פארבלייבענישן  ענהאלטן 

ציין, דער שוויין וועט האבן ביי מיר א פיינעם גאסטהאזע, 

דא האט ער זיך שוין ממש געשטיקט פון געלעכטער.

געטוהן  כאפ  א  ער  האט  פויסטן  געביילטע  זיינע  מיט 

אים  און  שחיטה,  די  צו  הינדל  א  טראגט  מען  ווי  מאטי 

אוועק געשלעפט אונטער זיין הייזקע ווען פון זיינע אויגן 

שפריצן א אומפארמיידבארע האס צו דעם יודע וואס איז 

הענט. הארטנעקיגע  זיינע  אין  אריינגעפאלן 

א  און  געבן  צו  ארויס  אנגעהויבן  האט  מאטי 

קישקעס  זיינע  וואס  אלעס  ברעכן,  אומקאנטראלירטע 

אויפגעשטאנען,  איז  ער  זינט  זיך  אין  ארייגענומען  האבן 

עקל,  און  אפשיי  גרויס  פון  קראקא,  אין  צופרי  היינט 

גוט  זיין  וואס  קווארטיר  פארגרוילטע  שרעקליכע  די  צו 

צוגעטיילט. אים  האט  געבער,  גאסט  הארציגער 

ער האט אים אריינגעשליידערט אין א שטרויענע ביידל 

און  געפאשעט  האבן  וועלכע  חזירים  גרופע  א  צווישן 

דאן  און  ביידל,  דעם  ארום  מיסט  די  אין  גענישטערט 

פארהאקט דעם טיר און פארשלאסן אויף שלאס און ריגל 

א  נאר  וואס  קלעצער  און  ברעטער  געזונטע  אפאר  מיט 

פלאץ. פון  רירן  געקענט  האט  בער  געזונטער 

קענען  נישט  עס  וועט  ער  אז  זיכער  געווען  איז  מאטי 

אריבער טראגן די שרעקליכע עקל און גרויל וואס האט 

פון  געגענווארט  אין  געפינען  צו  זיך  פון  באנומען  אים 

נאך אפאר מינוט שווער אטעמען  חי'.  די מיאוס'ע בעל 

האט  ער  וואס  שטרוי  זאק  דעם  אויף  אויסגעשטרעקט 

אמפער  א  דערזעהן  ער  האט  ביידל  דעם  אין  געפינען 

געוואשן  ארום  אביסל  זיך  האט  ער  וואס  מיט  וואסער, 

זיך. צו  קומען  אנגעהויבן  און  פנים,  דאס 
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קייקלן  אראפ  אנגעהויבן  זיך  האבן  טרערן  געזאלצערנע 

א  צו  געגאנגען  אריבער  שנעל  גאנץ  און  באקן,  זיינע  אויף 

זיך געגאסן  ווי עס האט  ביטערע אומפארמיידליכע געוויין, 

טייכן טרערן פון בענקשאפט צו זיין ליבע היים, זיינע זיסע 

פארלירן. פריצייטיג  אזוי  גייט  ער  וועלכער  קינדערלעך, 

מאטי האט אנגעהויבן זיך עהרנסט גרייטן צו זיינע לעצטע 

האט  ער  השפל,  עולם  דעם  אויף  שעות  פארבליבענע 

מען  וואס  ספערן  העכער  אין  שוועבן  ממש  אנגעהויבן 

נאר  טראכט  מען  און  גוף  פארגרעבטן  פונם  זיך  פארגעסט 

ביז  הנפש,  חשבון  און  חרטה  תשובה  פון  העכערקייט,  פון 

ער איז אזוי אנטשלאפן געווארן אויף די זאק שטרוי אין א 

שלאף. אומרוהיגע 
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דריטע
קאפיטל

חברה אונז גייען מיר נישט אזוי שנעל אויפגעבן אויף זיי, 

מיט  ארויף  קאלעגעס,  זיינע  געשטורעמעט  באריס  האט 

די טארבעס אויף די פלייצעס, און גיי מיר קלעטערן אין 

וואלד אריין.

סקיען  נויטיגע  די  מיט  פוס,  ביז  קאפ  פון  באוואפענט 

געצייג האבן די די דריי רוסן זיך אריינגעלאזט סקיען אין 

וואלד אריין אין די טיפע שנייען נאך די טיפע קריצן וואס 

דער דזשיפ האט איבער געלאזט נאך זיך.

וואלד,  נאכן  שטחים  ליידיגע  די  צו  זיך  דערנענטערדינג 

האט באריס ארויס געצויגן פון זיין טארבע אפאר לאנגע 

פעסטע נעגל, א פעקל שטריק, אין ארויפגעווארפן אויף 

טייערע פארגעשריטענע שפאקטיוו. א  זיך 

סערגעי זיך מיר אונטער א פעסטן שטאנדהאפטיגער בוים.

אט האסטו וואס דו מיינסט, האט סערגעי אנגעוויזן אויף 

די  בוים  אין  אריינגעזעצט  האבן  חברה  די  בוים,  דיקן  א 

נעגל, אריבער געווארפן די שטריק איבער א פעסטן צווייג, 

נעגל  די  אויף  טריט  עטליכע  שפרינג,  געזונטער  א  נאך 

האט זיך באריס באפעסטיגט אויף א באקוועמע פאזיציע, 

אויגן  די  צו  שפאקטיוו  מיטן  און  צווייג,  ברייטן  א  אויף 

אנגעהויבן דורך זיפן דעם גאנצן געגענט ווי ווייט זיין אויגן 

געווארן. זענען ערמעגליכט 

די דארפישע ווירטשאפט וואס האט זיך אנטפלעקט פאר 

געווען  איז  לאנדשאפט  וויסטע  און  פוסטע  א  אויף  אים 

פאר אים א חידוש ביז גאר. 

שנעל  גאנץ  ער  האט  אויג  שפיאנאזש  געניטן  זיין  מיט 

אנגעמערקט עפעס צופיל מאדערנעזירטע איינריכטונגען 

אין דעם דארף, די פרימיטיווע דארף איז נאר א קאמפלוזש 

פאר אסאך טיפערס אונטער דעם.

קליין  א  פון  שלייער  דעם  אונטער  דא  זיך  טוהט  וואס 

פארווארפן דערפל, איז דאס אן אמעריקאנע מיליטערישע 

אין  פראגע  די  געבורעט  אים  האט  פוילן,  אין  דא  באזע 

קאפ.
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באריס האט זיך געמאכט א שנעלן סקיצע פונם גאנצן דארף, 

וועלכע איז באשטאנען מער ווייניגער פון די זעלביגע גרויסע 

הייזקעס און שטאלן, דאן האט אים עפעס אויפגעבליצט.

שטאל  גרעסערע  א  אסאך  געשטאנען  איז  דארף  עק  ביים 

הויז מיט א שיפן רויטן דאך, אט איז עס, איז געקומען זיין 

באשלוס, דארט דארף עס צו זיין די געהיימניס פון דארף.

באריס האט פראבירט אריינצוזומען מיט שפאקטיוו, אפשר 

וועט ער קענען כאפן א טיפערן בליק דורך די גרויסע טירן, 

אבער אן קיין גינסטיגע רעזולטאטן.

ארום,  גאנצע  די  איבערבליקן  גענומען  זיך  האט  באריס 

ארום דעם רויטן שטאל, ווען פלוצלונג האט ער אנגעהויבן 

אנצומערקן אז עס ציעט זיך א פאכמאניש קאמפלוזשירטער 

אויסגעפלאסטערטער וועג פון די צוויי גרויסע  אונטערשטע 

טירן פונעם שטאל וועלכע טראגט אריין אינעם דערנעבנדיגן 

וואלד.

זיי דא אויסגעפעלט  וואס האט  באריס שטייט און שטוינט 

גאנצן  אינעם  ווי  מער  אסאפאלט  דעם  אויסצופלאסטערן 

וואלד  אין  אריין  ברייט  און  מאדנע  אזוי  נאכדערצו  דארף, 

ביימער. ריזיגע  הויכע  אונטער  אריין 

*

צום  געקומען  באריס  איז  ברירה  צווייטער  קיין  דא  נישט 

דארף  אין  אריין  מיר  גיי  אונז  חברה  באשלוס,  ריזקאלישן 

שפאציר. שיינעם  א  כאפן 

סערגעי און וולאדמיר האבן אנגעהויבן שטעלן א ווידערשטאנד, 

ביז אהער, האבן די צוויי רוסקיס געווילדעוועט, אפילו ביז 

יעצט איז געווען נישט מער ווי א ווילדער שגעון פון נאכיאגן 

אן  עפעס  פאר  צייט  די  פוסטעווען  און  שעות  פיל  אזוי 

אומבאקאנטער נישט געשטויגענער אגענט, וואס ווער ווייסט 

צו עס הייבט זיך אן אפילו, אפשר איז עס גאר א פוסטער 

דמיון פון איינגערעדטע שפיאנאזש איוזליעס.

צוריק  נישט  זיך  דרייט  באריס  באריס,  מיט  נישט  אבער 

איך  באריס,  מיט  נישט  אומפארענדיגט,  מיסיע  א  אינמיטן 

ענדע. די  צו  ביז  אויספירן  וועל 

סערגעי און וולאדמיר האבן געוויסט אז מיט דעם ווילדן מח 

איז נישט דא וואס צו מאכן, אונטערטעניגטערהייט, האבן די 

חברה אנגעהויבן מאכן זייער וועג אין די פינסטערניש פון די 

נאכט.

ביימער,  הויכער  די  פון  צווייגן אראפהענגענדיג  ליידיגע  די 

ווינטן אויף די הויכע בערג,  האבן גערוישט פון די קאלטע 

אין די פינסטערע נאכט האט עס געווארפן שאטנס ווי ריזיגע 

באשעפענישן וועלכע ווארענען מיט די הענט און דראען מיט 

א  ענק  ווארט  עס  אנצוזאגן  ווי  פינגערס,  שפיציגע  לאנגע 

נאכט. דראמאטישער 

*

האט  וואלד  אין  די שטעגן  אין  רעדער אקערן  פון  גערוישן 

אין  אויפציטערן,  באגלייטער'ס  זיינע  און  באריס  געמאכט 

אויסגעשטרעקט  געלעגן  דריי  אלע  זענען  סקונדע  בליץ  א 

בפישוט ידים ורגלים קישענדיג די ערד, איינגעזינקן אין די 

שניי. טיפע 
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א דזשיפ וועלכע האט געקלעטערט מיט גרויס שוועריקייטן 

און  אויגן,  זייערע  פאר  אנטפלעקט  זיך  האט  וואלד,  אין 

אריבער געפארן ממש אונטער זייער נאז, אבער צו זייער 

גוט מזל זיי נישט אנדעקט.

די  פון  די שטילקייט  איז  אזוי,  ליגן  מינוט  עטליכע  נאך 

ווידער  און  געווארן,  געריסן  איבער  אמאל  ווידער  נאכט 

נאך א דזשיפ קומט צו קלעטערן און אויך געווענדעט צו 

ציל. זעלביגן  דעם 

מיטן שפאקטיוו האט באריס געקענט בעאבאכטן ווי אלע 

ביים  אפשטעל  האסטיגן  א  צו  קומען  איינס  ביי  איינס 

אינהאלט  דער  זיך  גיסט  דאן  און  דארף,  צום  אריינגאנג 

פונעם דזשיפ אויס אין פארמאט פון א מאסע יוגנטליכע 

אלע מיט אפגעגאלטע קעפ, און די זעלבע מונדירן, און 

שטראמען אריין צום דארף און ווענדען זייערע טריט צו, 

יא, די גרויסע רויטע שטאל.

פאר  קומט  דא  אז  באגרייפן  אנגהויבן  שוין  האט  באריס 

רויטן  דעם  אין  צוזאמקנופט  עהרנסטן  א  נאכט  היינט 

האט  עס  אבער  געזעמל,  קליין  א  נישט  פון  און  שטאל, 

אים נישט אפגעהאלטן פון גיין ווייטער מיט זיין אקציע 

קראפט. און 

די  אפגעשטעלט  זיך  האט  עס  וואס  צייט  שטיק  א  נאך 

ארום  אנגהויבן  באריס  האט  געסט,  פון  איבערפליסונג 

נעמען דעם דארף, מיטן ציל צו דערגרייכן די אונטערשטער 

רויטן שטאל. צום  אריינגאנג 

*

ביי מרת מאטי אין דערהיים, איז די אנגעצויגענקייט שוין 

אויף די העכסטע שטאפלען, מאטי הייבט נישט אויף די 

סעלפאון זינט היינט צופרי, מרת מ. ווייסט זיך נישט ווי 

זיך אהינצוטוהן פאר גרויס נערוועזיקייט.

יארק  ניו  נאכמיטאג  שפעט  געקומען  איז  קלימאקס  די 

מיטן  פארבינדען  צו  זיך  איינגעפאלן  איז  מ.  מרת  צייט. 

האטעל, וועלכער נומער זי האט געפינען אויף איינע פון 

די פארבליבענע פאפירן וואס מאטי האט איבער געלאזט 

נסיעה. די  צו  צוגרייטונגען  די פיבערהאפטיגע  בשעת 

פריינטליכקייט  נישט  סעקרעטארשע'ס  פוילישע  די 

נאכן  אטמאספער,  צום  צוגעגעבן  צופיל  נישט  האט 

און  רום,  מאן'ס  איר  צו  עקסטענשן  די  ארויסבאקומען 

זי  האט  רעזולטאטן,  קיין  אן  אבער  רופן  מאל  עטליכע 

גיין  ארויף  זאל  עמיצער  אז  איינגעבעהטן  ענדליך  זיך 

האטעל  די  פון  איינע  זוכן,  אפיר  אים  און  רום  דעם  צו 

איינגעשטעלטע האט מיט א מעסטער שליסל אפגעשטאט 

א באזוך אין זיין רום, וועלכע איז געפינען געווארן ליידיג 

גאסט. איר  פון 

איבער עפעס  גענוג, א שרעקליכע פארגעפיל  איז  גענוג 

שרעקליכס האט געבוזשעוועט ביי איר אין מח, אליין נישט 

טרייבקראפט  איבערמענטשליכע  די  איז  וואס  וויסענדיג 

איבער צו דרייען א שטאט געבויעט אויף הוילע געפילן, 

איך ווייס נישט וואס, אבער עפעס שרעקליכס קומט פאר 

מיט מיין מאן.

ארטיגע  די  מיט  קאלס  טעלעפאון  פאר  גוטע  א  נאך 

אינסטאנצן און ביוקראטישע אפטיילונגען האט מרת מ. 

קאנסולאט  מיטן  פארבינדען  זיך  אינצאטיוו  זייער  אויף 

פון אמעריקא אין פוילן, מיט א היסטערישע הילפס רוף 

איבער איר פארשווינדענעם מאן, וועלכער ריספאנד שוין 

צו  געוואוינהייט  זיין  ווי  נישט  צייט,  נישט באלד א טאג 

רופן כאטש צוויי מאל א טאג פון די פרעמד, נישט קיין 
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חילוק ווי פארנומען ער זאל נאר זיין, און דא איז ער נישט 

צו געפינען אפילו אין זיין האטעל רום אינמיטן די נאכט אין 

ווי געפינט ער זיך יעצט. קראקא, 

איר  האט  געניץ  גרויסן  א  מיט  סעקרעטאר  מידער  א 

גענטפערט דעם הילפס רוף, און פארשפראכן צו טוהן וואס 

פוילן. אין  דא  נאכט שעות  די שפעטע  אין  יעצט  ער קען, 

לייגן  זיך  פון  טראכטן  געקענט  נישט  שוין  האט  מ.  מרת 

געטראפן  זיך  האבן  הענט  אירע  אין  תהלים'ל  א  שלאפן, 

ווערן אדורך גענעצט מיט אירע הייסע טרערן וועלכע זענען 

אפהאלט. קיין  אן  געפלאסן 

* * *

10:00 ביינאכט, פוילן צייט. דיק און דזשעק האבן איינס צוויי 

איינגעטשעקט אין א האטעל אין אנדערן עק קראקא, טאקע 

סטאביטיאסגיע  אויפן  די  ווי  געשמאק  און  רייך  אזוי  נישט 

גאס אבער מער פארזיכערט. נישט וויסענדיג אז אין א פאר 

שעה וועט עס זיי שוין אסאך נישט אויסמאכן, עס וועט זיי 

מער נישט אויספעלן.

די  איבער  באזארגט  היבש  געווען  זענען  דזשעק  און  דיק 

אום פאראנטווארטליכקייט פון דעם מאטי, פארן זיך נישט 

שפיאנאזש  א  יא  גאר  ער  איז  אפשר  צייט,  אין  באווייזן 

אגענט, און ער האט פשוט געמאכט פליטה, געהויבן פוס און 

געווארן. פארשווינדען 

א שטיקל זארג האט זיך אויך באוויזן צו דערגרינטעווען ביי 

זיי, אפשר גאר האט ער זיך פארפלאנטערט אין דורך געפאלן 

מיט זיין מיסיע, אבער דאס האבן זיי פראבירט אפצווארפן 

מיט א טעאריע אז דאס וואלטן שוין די רוסן זיכער געמאכט 

עס זאל שוין זיין אין די נייעס אז זיי האבן אנדעקט א שפיאן 

און נאכדערצו אן אמעריקאנער.

דיק האט קוים עספיעט אין עטליכע מינוטן אויפצוסעטן א 

גאנצער אפיס אין זייער רום, שוין איז ארויפגעטאנצן אויפן 

פון  נאטיץ  סקרין א מעסידזש באגלייט מיט א פריוואטער 

זייער קאמאנדיר און טשיף.

אמעריקאנער  די  פון  געלויטעט:  האט  מעסידזש  די 

פאראנטווארטליכער  יעדער  צו  פוילן,  אין  אמבאסאדער 

אמעריקאנער אגענט וועלכער איז אין דינסט אין די יעצטיגער 

קראקאווער  די  אין  טעראריע,  פולישע  די  אויף  שעות 

אומגעגענט.

א  איבער  רוף  הילפס  א  אריינגעקומען  איז  עס  וויבאלד 

איז  קראקא  אין  דא  בירגער  אמעריקאנער  פארשווינדענער 

ווער עס איז עוולעבעל צו ריספאנדן צו דעם קאל זאל זיך 

פארבינדען מיט די און די נומבער פאר מער אינפארמאציע.

האט  טשיף  און  זייער קאמאנדיר  פון  נאטיץ  פריוואטער  א 

מיט  טוהן  צו  ווייט  אזוי  נישט  טאקע  האט  עס  געלויטעט, 

אינם  אריינגעקומען  איז  עס  ווי  אזוי  אבער  מיסיע,  ענקער 

ארטיגן קאנסולאט די הילפס רוף איבער א פארשווינדענעם 

בירגער אין קראקא, איז די באמטע דארטן האבן אריינגערופן 

פאר אלע אפטיילונגען וואס זענען אין קראפט אין די צייט, 

אין יענעם געגנט, ווער עס איז עוועליבעל אנצונעמען דעם 

קאל.

איז איך ווייס אז איר געפינט זיך יעצט אין קראקא נישט אזוי 

איבערגעשטרענגט מיט ארבעט, איז אפשר זאלט איר אראפ 

גיין צו דעם האטעל און א בליק טוהן וואס עס האט געקענט 

פארקומען מיט אים.
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מיר  עס  וועט  דערגיין  קענען  עפעס  וועט  איר  אויב  איז 

סוקסעספול,  אזוי  זענען  אגענטן  מיינע  אז  ניצן  א  זיין 

זיי  אימער  ווי  אומאפיצעל  אזוי  אפילו  צוניץ  קומען  און 

זיך. געפינען 

ריפלייעט  אינפארמאציע  אלע  נעמען  אראפ  לאמיר  איז 

דיק. איך שיק דיר שוין אריין זיינע אינפארמאציע באגלייט 

מיט זיין פאספארט בילד וואס איך האב באקומען פון די 

אימעגראציע אגענטור, האט דער קאמאנדיר גענטפערט.

*

ווען די בילד פון מאטי איז ארויף געטאנצן אויפן סקרין, 

האבן די  חברה געכאפט א שטיקל שאק, דער איז אונזער 

פונעם  געווארן  פארשווינדען  ווי  איז  וואס  מאן  חברה 

האריזאנט.

אויב אזוי איז עס גאר אונזער קרעדיט אינגאנצן, אין די 

צייט וואס אונז האב מיר אים איינגעמיירעט אן קיין שום 

רוסן  די  צו  ווייס  גיי  מיסיע,  ריזקאלישער  א  צו  רעכטן 

קאזאכסטאן  קיין  ערגעץ  פארשלעפט  נישט  אים  האבן 

פון  קאסטן  צו  געבן  צו  אביסל  אים  אוזבעקיסטאן,  צו 

זייערע באוויסטע פיינוגונגס מעטאדן, וואס אזא האקעלע 

יונגערמאנטשיג קען אויסגיין פון נאר זיך באגעגענען מיט 

זיי.

אויב אונזער טשיף האט געמיינט אז די מיסיע וואס ער 

ניצן,  זיין  פאר  נאר  איז  אונז  אויף  געלייגט  ארויף  האט 

חלום'ט ער נישט אז אויב מיר וועלן אים נישט דערגרייכן 

צו  אונז  געווען  איז  עס  אז  ארויסרינען  וועט  עס  און 

געבראטענע  צו  געהאקטע  אויף  מיר  זענען  פארדאנקען, 

ביינער. די   אנלערנען  אונז  ער  וועט  אוי  באנקעס, 

די מצב איז נישט גוט, אונז מוזן מיר שוין נאכקומען נאך 

אים, האט דיק געווילדעוועט. 

זיין  פון  דזשעק  לאכט  פארלוירן,  אזוי  ביסטו  וואס  דיק 

יונגען קאלעגע. איך פארשטיי נישט וויאזוי קענסטו יעצט 

ווייסן  א  מיט  דיק  שוין  שוימט  האריגער,  גרוי  דו  לאכן 

ווילסט טאקע פארלירן דיין  זיינע לעפצן, דו  שוים אויף 

פענסיע איבער אזא נערישע איבערגעאיילטער שריט, איך 

מיין נישט גארנישט, אבער דו ביסט שוין דארט נענטער 

ווייטער. ווי 

דיק, דו ראצער דו ריהסט איין, דו מיינסט איך בין היינט 

געבוירן, אביסל רעספעקט פאר אן עלטערער אגענט ווי 

דיר, עס איז דיך נישט ביי געפאלן אז ביי זיין געשמאקע 

באזוך אין אונזער צימער, האט א קליין פיצעלע טרעקער 

געפינען איר מקום מנוחה אין זיין ווייסן קאלנער.

געכאפט  מיט  אויך  דאן  דיק  שוין  זיך  האט  כא  כא  כא 

מיט די שטורעמישע געלעכטער פון דזשעק, דזשעק איז 

געגאנגען נעם איבער דעם רעדל און געגאנגען לאמיר שוין 

ארויף גיין נאך זיינע שפירן.

*

נאך עטליכע מינוט ארבעט איבערן קאמפיוטער, האט זיך 

א עהרנסטן מינע פארשפרייט איבער דזשעק'ס געזוכט.

אהא עס איז נישט אזוי פשוט ווי דו מאכסט עס, צימבעלט 
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שוין ווייטער דיק, ניין ניין, איך כאפ אים שוין ממש אן ביים 

קארג, זאגט דזשעק, עס איז דא נאר איין קליינע פראבלעם, 

די  דאנעט,  פון  אפגעריקט  מהלך  שיין  היבש  א  איז  דער 

פארשטויסענעם  א  פון  סיגנאלן  זיינע  מיר  שיקט  טרעקער 

געגענט נישט ווייט פונם אוקריינישן גרעניץ.

און פארשלעפט  פארכאפט  עהרנסט  איז  דער  טייטש  דאס 

געווארן, די שאלה איז ביי וועם, און עס איז נאר א פראגע 

פון צייט, אויב ער איז נאך נישט געשעדיגט, אדער חלילה 

פאטאל, אונז זענען מיר אין א פארמעסט מיטן זייגער יעצט, 

אלע  מיט  גאנץ  אפנעמען  פרייז  יעדן  פאר  אים  מוזן  מיר 

פארכאפערס. זיינע  פון  גלידער 

דיק האט שוין ארויס געשיקט א מעסידזש צו די נענטסטע 

זוך  די  צו  איינקלאנג  אין  באזע.  מיליטערישע  אמעריקאנע 

אקציע וואס גייט אריין אין קראפט אין די יעצטיגע שעות, 

מוזן מיר האבן גרייט פאר אונזער באנוץ א העליקאפטער.

גאנץ שנעל איז צוריק געקומען אן ענטפער, א סטעלט בלעק 

הואט העליקאפטער קען זיין גרייט מיט א פילאט ביז א שעה 

צוויי.

ניין ניין האט שוין דזשעק געהאקט מיט געביילטע פויסטן 

אויפן קליינעם האטעל טישל, ביז פופצן מינוט מוז ער שוין 

הויערן איבער די קראקאווער הימלען.

מיר האבן נישט קיין צוויי ברירות, מיר גייען מיר דא מוזן ניצן 

אונזערע אומגעהויערע מאכט וואס אונז האב מיר אין באזיץ.

האבן  זיי  וועלכע  קאודס  געהיימניספולע  גאר  נויטיגע  די 

געהאט גרייט אין באזיץ אין פאל פון אן עמערדזשענסי איז 

גוט צוניץ געקומען. זיי דאן גאר 

מיליטערישע  די  אין  אפיצירן  איינגעשטעלטע  די  נאר  ווי 

באזע האבן דערזעהן די קאודס וואס דיק האט אריינגעיאגט, 

האבן זיי באגריפן מיט וועם זיי האבן דא צוטוהן, האבן זיי 

זיך א פאכע געטוהן, אלעס האט זיך גענדערט אויף א מאסן 

א  גאר  אויף  זאכן  רירן  אנגעהויבן  זיך  האט  עס  פארנעם, 

טעמפאו. שנעלן 

זיי האבן שוין אפיר געזוכט א העליפארט אינם אומגעגענט. 

יעצט  ארבעטן  געקענט  האט  וואס  זאך  איינציגסטער  די 

אין די שנעליקייט, איז געווען א לאנדונגג אויפן דאך פונם 

שפיטאל.  קראקאווער 

פופצן  ביז  מעסידזש,  די  געקומען  צוריק  איז  קאנפאורמט 

העליקאפטער  הואט  בלעק  סטעלט  א  הויערן  וועט  מינוט 

קליינעם  אויפן  לאנדן  און  הימלען  קראקאווער  די  העכער 

שפיטאל. קראקאווער  פונעם  עיריע  לאנדונג 

שום  קיין  דעם  מיט  געהאט  נישט  האבן  דזשעק  און  דיק 

לאז  א   זיך  און  באגאזשן,  די  געטוהן  כאפ  א  פראבלעם, 

געטוהן מיטן גרעסטן מאס ווילדקייט איבער די קראקאווער 

גאסן.

מינוט  צען  ביז  זענען  פארשוינען  ברייטביינערדיגע  צוויי 

שפיטאל. קראקאווער  פונם  דאך  אויפן  געווען 

עס האט נישט גענומען לאנג ביז עס האט זיך שוין געהערט 

די גראגערן פונעם העליקאפטער העכערן שפיטאל, און זיך 

אנגעהויבן אראפלאזן צום לאנדונג עריע אויפן דאך, נאך פאר 

דער פילאט האט געהאט געהעריג צייט זיך אנידערצוזעצן, 

זענען שוין צוויי חברה געשטאנען ביי די אויפגעריסענע טירן, 

און געשריגן געגאנגען, מיר לויפן אויס פון צייט.

ווי גייט מען, פרעגט דער פילאט מיט גרויס ווינדער, ארויף, 

אונז וועל מיר דיר שוין ווייזן, דיק האט ארויסגעצויגן דעם 

לעפטאפ אנגעצינדן צו טרעיקן דעם קליינעם טרעקער אויף 
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מאטי, די פילאט האט אויף זייערע אנווייזונגען אנגעהויבן 

אהין צו פלאטערן.

אנגעהויבן  שוין  זיך  האט  פליען  מינוט  צוואנציג  א  ביז 

זעהן דעם פארשטויסענעם געגנט פון די לופטן, דיק האט 

טרעקער  פונם  סיגנאלן  אויפצוכאפן  פראבירן  אנגהויבן 

זיך קאנעקטן, אבער די שטורמישע לופט כוואליעס  און 

וועלכע האבן געבוזשעוועט אין די נאכט איבער די בערג 

צוגעלאזט. נישט  האט עס 

*

אונז  אנגעצויגן,  ווערן  אנגעהויבן  האבן  דזשעק  און  דיק 

נאנט  אזוי  דורכפאל,  קיין  נישט ערלויבן  זיך  קענען מיר 

פראבלעמען  געהאט  האט  זייערע  טרעקער  די  ציל,  צום 

פון  מאטי  אויף  טרעקער  פונם  סיגנאלן  די  אויפצוכאפן 

צושאקלט  שנעל  צו  איז  וועלכע  כוואליעס  לופט  די 

פונקטליכע  די  אויפצוכאפן  עספיעט  נישט  און  געווארן, 

דעסטינאציע.

באפוילן  דיק  האט  ברירות  צוויי  קיין  נישט  האסט  דו 

מינוטן  רואיגע  עטליכע  געבן  מיר  מוזט  דו  פילאט  דעם 

געזוכטער  אונזער  פון  סיגנאלן  קלארע  אויפצוכאפן 

סוספעקט.

אבער די פויליש - אוקריינישן גרעניץ האט זיי אנגעהויבן 

גענומען  זיך  האט  פילאט  דער  פראבלעמען,  מאכן 

אזוי  פליען  צו  ערלויבן  נישט  זיך  קען  ער  אז  פארפירן 

נאנט צום גרעניץ אן קיין געהעריגע ערלויבענישן פון די 

גרעניץ פאטראל, ווייל ער קען געשאסן ווערן פון א גרעניץ 

פאטראל העליקאפטער, פארן פליען און א גרעניץ זאנע 

פערמיטן. נויטיגע  די  אן 

מעכטיגע  די  גענוג  טאקע  איז  דא  אריבערפליען  סתם 

העליקאפטער  האוט  בלעק  סטעלט  פונם  מעכאניזים 

פון  פארמיידט  און  ראדארן,  די  פארמישן  וועלכע 

עטליכע  פאר  אויפהאלטן  זיך  אבער  ווערן,  אויפגעכאפט 

מינוט ביז ענק וועלן אויפכאפן די פונקטליכע דעסטינאציע 

ווילן זיך אראפלאזן, איז ממש אומפארמיידבאר  ווי ענק 

דאן  און  ראדארן  די  דורך  ווערן  צו  אנטפלעקט  נישט 

איז א פראגע פון געציילטע מינוט'ן ביז א מיליטערישע 

שנעלקע  א  אונז  וועט  פליגער  א  גאר  צו  העליקאפטער 

נאז. די  אין  געבן 

איז  געזאגט  פילאט  די  האט  עצה  איינציגסטע  די 

פארשאפן בליץ שנעל א פערמיט צו פליען דא אין דעם 

זאנע, פארבאטענעם 

זיך געשפירט אין די לופט אין  די אנגעצויגענקייט האט 

יענע אנגעצויגענע סעקונדען, האפענדיג און ווארטענדיג 

ערווארטעטעט  אזוי  די  הערן  זיך  וועט  סקונדע  עני  אז 

קליק פון די קאנעקשן פון די צוויי מאשינדלעך וועלכע 

ווי די טרעקער איז. ווייזן די פונקטליכע ארט  וועט זיי 

אינצווישן האט דיק'ס מח פיבערהאפטיג געארבעט פאר 

אז  וויסענדיג  פלאנטער,  דעם  פון  אויסוועג  וועלכע  סיי 

מיט  ווייל  צייט,  פון  ענגשאפט  א  און  פשוט  זענען  אונז 

צוויי רואיגע מינוט שוועבן אויף איין פלאץ אן ארום פליען 

וועט זיך צוזאם פארן די טרעקער מיט זיין מאשין און א 

אראפלאזן  קענען  זיך  מען  וועט  דאן  און  סקונדע,  בליץ 

אהין.

אה, האט אויפגעבליצט ביי דיק אין קאפ, דא גייען מיר 

מיטן  מיטארבעט  אין  פריינטשאפט  אונזער   ניצן  מוזן 
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סטאפנאווסקי. דעטעקטיו 

דיק און דזשעק האבן נישט געוויסט אז דאס איז די ערגסטע 

זאך וואס זיי קענען טוהן יעצט.

אה, דעטעקטיוו סטאפנאווסקי ער איז דאך א מאכטפולער 

וועט אונז  מענטש אין אלע מיליטערישע אפטיילונגען, ער 

צו  פערמיט  א  מיט  שנעל  בליץ  ארויסהעלפן  קענען  זיכער 

פליען אין דעם זאנע.

ער האט דאך אונז געגעבן זיין פריוואטען סעלפאון נאמבער, 

וועלכע  סיי  פאר  אים  מיט  פארבינדען  זיך  קענען  מיר  אז 

הילף.

נאך עטליכע קלינגעס האט סטאפנאווסקי אויפגעהויבן מיט 

וואס קען איך ענק  יא, מיט  גאר א אנגעצויגענע שטימונג, 

עפעס העלפן, יא אונז ברויך מיר פון דיר ממש א קלייניקייט, 

אבער שוין יעצט זאפארט ביז געציילטע סקונדען, עס רעדט 

זיך פון א ערלויבעניש צו פליען העכער די פוליש אוקריינישע 

גרעניץ.

איין מינוט נאך אמאל פונקטליך, האט שוין סטאפנאווסקי 

נישט  דיק  האט  איז,  וואס  יא  וואכזאם,  מער  געהערט  זיך 

פארשטאנען זיין גרויס ווינדער, העכער די פוליש אוקריינישע 

גרעניץ, וואס, האט שוין סטאפנאווסקי געשריגן.

אינצווישן האט דזשעק זיך דערמאנט עפעס, ער ציעט ארויס 

פון זיין בעק טאש, די מאפעס וואס זיי האבן קאנפעסקירט 

פון מאטי היינט צופרי אין האטעל רום, און כאפט דערין א 

בליק.

איך האב עס, האט דיק געהערט ווי אין א חלום פון דזשעק 

זיין קאלעגע, דיק לייג אראפ מיט אים, די גרין לייט איז דא, 

די מאשינדלעך האבן זיך צוזאמען געכאפט אונז גייען מיר 

שפרינגען ביז צוויי מינוט, אקעי ביי גענעראל איך וועל רעדן 

מיט דיר שפעטער האט דיק אראפגעהאקט.

איין מינוט וועלכע מאשינדלעך האט זיך דיק געווינדערט, די 

טרעקער ווייזט נאך גארנישט, אלעס ווייזט שוין האט דזשעק 

גענטפערט, אין א פאר מינוט וועסטו שוין אלעס פארשטיין.
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פערדע
קאפיטל

די שארך פון יעדע אראפגעפאלענע בלעטל וואס האט זיך 

געשאקלט מיטן ווינט, האט געמאכט אויפציטערן באריס 

מיט זיינע חברה, ביז זיי האבן ענדליך מיט גרויס פלאג 

און מיה דערגרייכט די וועלדעל אונטערן רויטן שטאל, אן 

אנטעקט צו ווערן.

וואס  דאס  אויגן  זייערע  פאר  אנטפלעקט  זיך  האט  דאן 

באריס האט שוין פון פריער נישט געקענט זיך פארשטעלן 

אין טיפסטן געדאנק.

זיך  וועי מיט אלע פיטשיווקעס האט  א פולקאמער ראן 

געדינט  האט  וואס  שטאל  די  פון  זיי,  פאר  אנטפלעקט 

ווי א געהעריגע מאדענעזירטער הענגער פאר א קליינעם 

פליגער, האט זיך געצויגן ארויס פון די אונטערשטער טיר 

אריין אין וואלד.

די  צווישן  אויסגעשניטן  קונסטליש  און  פאכמאניש  גאר 

ביימער איז געווען א וועג, אז א קליין עראפלאן זאל קענען 

אדורך שניידן דעם וואלד ביז צו א גרויסן אויסגעהוילטען 

זיך  זאל  פליגער  קליין  א  ווי  פון  וואלד  מיטן  אין  שטח 

קענען הייבן.

מער  און  מער  געווארן  מינוט  צו  מינוט  פון  איז  באריס 

כאטש  סוף,  ביזן  מיסיע  זיין  אויסצופירן  יא  אנטשלאסן 

געהעריגע  קיין  אן  און  אומריעליסטיש  געווען  איז  עס 

א   שטורעמען  גיין  צו  סטראטעגיע,  מיליטערישע 

וויסטעניש,  די  אין  ווי  ערגעץ  פעסטונג  מיליטעריש 

זייערע  פון  צאל  שיין  א  צוזאמענגענומען  זענען  עס  ווי 

פון  באשטייט  גרופע  זיין  וואס  צייט  די  אין  מיטגלידער, 

סך הכל דריי געלערנטע רוסישע קאמאנדאס, טאקע גאר 

געהעריגע  קיין  אן  אלץ  נאך  אבער  קעמפער,  געשולטע 

נויט. פון  צייט  אין  דא  פון   אפצוציען  מאשינערי 

אים  האבן  ווירדע  זעלבסט  און  אבער  אמביציעס  די 

געטריבן מיט ענערגיע ווי פון א מאסיווע פאוער פלענט 

אויספירן. מוז  ער  חשבונות,  קיינע  אן 

באריס האט גענומען א פאזיציע אין שאטן פון א ווילדער 
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גרויסע  די  ווי  פענסטערס  די  פון  איינע  אונטער  פלאנצונג 

ווילד באוואקסענע בלעטער האבן פארדעקט אים מיט זיינע 

באגלייטער.

פיבערהאפטיגע  די  אבזעווירן  אנגעהויבן  דארט  פון  און 

געווען  זענען  עס  ווי  זאל  גרויסן  אינם  אקטיוויטעטן 

די  און  געקליידעט  יוגענטליכע  צענדליגע  צוזאמענגענומען 

מונדרין. זעלבע 

איין זאך האט אים בארואיגט אז די יוגענטליכע זענען נישט 

געווען באוואפענט.

* * *

מאטי האט זיך ערוועקט פון זיין אומרואיגע דרימל וואס ער 

האט עספיעט אריינצוכאפן אין דעם עקלהאפטיגן ביידל, פון 

די האסטיגע בילן פון א ווילדן אנגערייצטן הינט.

שווערע  פון  אפקלאנג  די  געהערט  זיך  האט  דערויף  גלייך 

שטיוול טאפען אין די נאסע ערד, וועלכע דערנענטערן זיך 

אים. צו 

מאטי האט זיך גענומען ווארפן אלע גלידער פאר שרעק און 

קעלט אינאיינעם, ממש ארויס פון קאנטראל, די קניען זיינע 

האבן זיך געהאקט איינע אין צווייטן ווי מיט האמערס אז ער 

האט זיך נישט געקענט האלטן אויף די אייגענע פוס.

זיך  ווי א קאלב האט  גרויס  אזוי  הונט  גרויסע שווארצע  א 

פון  ווען  ביידל  צום  טיר  אויפגעפראלטן  דעם  ביי  באוויזן 

פארשוינען. גרויזאמע  צוויי  זיך  באווייזן  אים  אונטער 

שטיי אויף האבן זיי געשטורעמעט.

א  אונטערצוהייבן.  זיך  בכח  געווען  נישט  אפילו  איז  מאטי 

פון א בענקל האט  זיץ ארט  ווי א  גרויס  אזוי  האנט פלאך 

אים אין א מינוט ארונטער געהויבן פון ארט און געפירט ביים 

ווי א פעקל געשלאגענע עופות. קארג 

ווי נעמט איר מיר האט מאטי זינלאז געפרעגט, א הילכיגע 

געלעכטער באגלייט מיט א שארפע גערוך פון רוסישע וואדקע 

איז געווען די ענטפער פון זייערע פארגרעבטע מיילער.

דו ווייסט נישט וואס עס ווארט דיר, דו געמיינע יודע, הא, איז 

לאמיר דיר אביסל פארציילן, האט זיך דער האלבער שיכור 

אויף זיינע וואקעלדיגע פוס שוין נישט געקענט איינהאלטן.

עס קומט היינט נאכט פאר א רייכע פראגראם, אוי גייען מיר 

זיך אונטערהאלטן.

האסט  דו  ווייל  געלעגנהייט,  געוואלדיגע  די  האסט  דו  און 

זיך צאמגעכאפט מיט אונזער קאמאנדיר פון 'די מאסטאווע 

הויז'.

האסט זיך נאך דערוואגט אונז צו בארויבן מיט גאר געהיימע 

מאפעס, וואס אז דאס ווערט אנפלעקט פארן המון עם, איז 

אונזער פירער און זיין גאנצע גרופע און גאר א געפארפולע 

צושטאנד, און קען אומווארפן אלע אונזערע פלענער פאר די 

בעפארשטייענדע תקופה ווי א שאכטל קארטלן.

האסט פראבירט צו זיין קלוגער ווי איהם הא, יא.

גרויסן פירער האט מען  פון  גוטהייסונג  אויפן  צו,  איז הער 

דיר דא אהערגעבראכט אז דו זאלסט שוין זעהן מיט דיינע 

אייגענע אויגן אונזער גאנצער מאכט און מעכטיגער קראפט, 

וואס וועט שוין דינען פאר א גוטע פארשפייז פאר אונזערע 

פארטיי,  מעכטיגער  אונזער  אין  מיטגלידער  קאדעטן  יונגע 
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שמוציגע  אלע  מיט  עווענטועל  טוהן  דארף  מען  וואס 

יודעס פון איבער די גאנצע וועלט.

אונזער  פון  שפיץ  אין  צערמאניע  מיליטערישע  א  נאך 

קאמאנדיר ווי אונזער  גרויסער פירער וועט ערשיינען, וועט 

מען דיר ווארפן צו דעם ריזיגן אנגערייצטן הינט וואס וועט 

לעבעדיגערהייט  פארציקן  און  צוריייסן  שנעל  בליץ  דיך 

מיט זיינע וואלפישע ציינער אויף פיץ שטיקלעך, און דאן 

וועט דיין איבערבלייבעניש זיין צו באמיסטיגן די ארומיגע 

פעלדער.

כא כא כא, האבן די חברה געקוואלן פון פרייד, איבער זייער 

גלענצנדע געלעגנהייט אומצוברענגען אזוי בארבאריש א 

שמוציגע יודע.

מאטי האט געטרייסלט פון קאפ ביז פוס, זיינע האר זענען 

אלע  געשטאנען מיטן קאפ ארויף אין די הייעך ווען די 

ציינער זיינע ציטערן אן אפשטעל, פאר די אויג האט ער 

שוין נאר געזעהן שווארץ.

הארץ,  אין  אים  ביי  געטוליעט  נאך  האט  פונק  קליין  א 

דערמאנענדיג זיך די מאמר חז"ל אפילו חרב חדה מונחת 

על צוארו אל יתייאש מן הרחמים.

ווי נאר מאטי איז אריינגעברענגט געווארן אין גרויסן זאל 

אין דעם רויטן שטאל, איז ער איבערגעגעבן געווארן אין 

די האנט פון דעם ריזיגען געשטאלט פונעם קאמאנדיר, 

גלייך דערקענט  וועמענס בארבארישע אויגן האט מאטי 

פון זיין ערשטן באזוך ביי 'די מאסטאווע הויז'.

*

ביים  פאזיציע  זיין  פון  באריס  האט  סעקונדע  יענע  אין 

מאכן. עס  קען  איך  באשלאסן,  פענסטער 

איינציגסטער  די  אויס  זעהט  ריז  פיסיגער  זעקס  דער 

באוואפענטער דא אין זאל, מיט אים וועל מיר זיך קענען 

פארמעסטן, אין די צייט וואס די אלע אפגעגאלטע יונגען 

וועלן טרייסלען פאר שרעק אין אלע ווינקלען, וועלן מיר 

אים שנעל באזיגן.

אין  יונג  אמעריקאנעם  דעם  מיט  אפטראגן  דאן  און 

אביסל  ארויספרעסן  נאכן  וואס  וואלד,  דערנעבנדיגן 

צופיל  זיין  נישט  וועט  ער  אויב  אים,  פון  אינפארמאציע 

קויל.  איין  זיין לעבן מיט   ווער ער ענדיגן דארט  ווערד 

חברה מיר גייען מיר יעצט שטורעמען דעם שטאל.

וולאדמיר  אריינגאנג,  פאדערשטער  די  פון  גייט  סערגעי 

אונטן. פון 

איך קום ענק אונטער.

איין פליכט האט איר. קיינער זאל זיך נישט רירן פון פלאץ 

האנט,  מיין  אין  יונג  דעם  האב  איך  איינמאל  האר,  קיין 

אנטוואפענט יעדעם איינעם און גייען מיר זיך טרעפן אין 

וואלד.

*

אין  אריינצוגיין  אנגעהויבן  האט  זאל  אין  צערמאניע  די 

דעם  פון  מיטגלידער  קאדעטן  יונגע  אלע  ווען   קראפט 

אנגעהויבן  זיך  האבן  פארטיי  נאצי  נעא  צורודערטן 

אין  צוטיילט  פאראדע  מיליטערישע  א  אין  אויסשטעלן 

ביידע זייטן פון זאל, סאלוטירנדיג זייער קאמאנדיר מיטן 

ווארטענדיג  סאלוט,  היטלער  הייל  באקאנטע  טרויעריג 

ערשיינען. זאל  פירער  גרויסער   דער 
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אינגאנצן  פוס  און  הענט  געבינדען  שטייט  מאטי  ווען 

די  אין  איבערלעבענישן  שווערע  די  פון  צוזאמענגעבראכן 

קליינעם  א  אויף  זאל  פון  צענטער  און  שעות,  לעצטיגע 

פאדיום. פראוועזארישן 

*

אין א קליינעם פראבלעם  זיך אנגעשטויסן  וולאדמיר האט 

הענגער  צום  געפירט  אים  האט  טיר  אונטערשטער  די  ווען 

א  פארקירט  געשטאנען  איז טאקע  עס  ווי  עראפלאן  פארן 

פליגער. קליינעם 

אבער ביז א מינוט  האט ער געטראפן די טירן צום צענטראלן 

זאל פון די געביידע.

רוסישע  די  אין  געהערט  זיך  האט  'היידא'  קאוד  די  ווען 

קאמיניקאציע אפאראטן אין די אויערן, האבן זיך די טירן אין 

ביידע עקן פון זאל אויפגעפראלט גאר ווילד, ווען א געשריי 

לופט. די  פארגליווערט 

הענט אין די הייעך.

א רונדע קוילן פון ביידע עקן זאל פליען ארויס אין די לופטן 

פענסטער  א  האט  סקונדע  זעלבע  די  אין  ווארענונג,  אלץ 

זיך אויסגעשאסן אין א הויפן גלאז, און א דריטער, באריס 

שפרונגט אריין מיט א מאשין גאן און די הייעך.

קיינער רירט זיך נישט פון  פלאץ, האט ער געשטורעמעט.

די  פון  ארנטיערן  געקענט  זיך  האט  איינער  פאר  נאך 

פונעם  געשטאלט  ריזן  דער  האט  אטאקע,  אומגעראכטענע 

קאמאנדיר א כאפ געטוהן מאטי אין זיינע הענט און א פאכע 

קאפ. זיין  צו  רעוואלווער  א  געטוהן 

א  טריט פאראויס, א קויל אין קאפ. 

באסעווע  זיין  מיט  געדינערט  פיסיגער  זעקס  דער  האט 

שטימע.

באריס איז  געכאפט געווארן אין שאק.

אויף אזאנס האט ער זיך נישט געראכטן, ער איז בכלל נישט 

געווען גרייט פאר א משכון פארכאפונג.

ער איז פשוט און פראסט נישט געווען גרייט פאר א דילאג 

מיט מערדער, פנים אל פנים, די מערסטע וואס ער האט זיך 

געראכטן איז  געווען שטורעמען דעם זאל און אפטראגן מיט 

דעם יונג איינס צוויי.

א קורצער חשבון האט אים אויסגעקלארט דעם פארנעפלטן 

פאר  ארייניאגן  ריז  דער  גייט  פאראויס  טריט  א  צושטאנד, 

אינגאנצן  אים  וועל  איך  און  קאפ,  אין  קויל  א  יונג   דעם 

אנווערן, און פון ביידע זייטן נאך עטליכע פארוואונדערטע, 

פאל. בעסטן  אויפן 

פון די אנדערע זייט צוריק טרעטן, איז ער אויך בכלל נישט 

פארזיכערט ארויס צו גיין מיטן לעבן גאנץ פון דא, פלאס א 

לאוזער פון די ערשטע קלאס.

אזוי צו אזוי איז ער א זיכערע פארלירער.

* * *

פון א סטעלט בלעק הואט העליקאפטער האט זיך אין יענע 

מינוטן אראפ געלאזט א דיקן שטריק, ווען צוויי געשטאלטן 

באוואפענט פון די ציין ביז די נעגל גליטשן זיך אראפ מיט 

איר.
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דא העכער דעם רויטן דאך האט דזשעק געוויזן דיק.

זאגט  סעלפאון  פונעם  סיגנאל  די  געקומען  איז  דא  פון 

דזשעק. 

פון וועמענ'ס סעלפאון, פרעגט דיק שוין אנגעצויגן.

דו וועסט זיך שוין איבערצייגן.

ביז א מינוט זענען צוויי געשטאלטן געקראכן אויף אלע 

פיר אויף די וואקעלדיגע שינדלען איבערן רויטן שטאל.

גלייך  זיך  האט  שינדלען  די  איבער  דידעקטער  א  מיט 

מענטשליכע  נענטסטע  די  דא  איז  עס  ווי  דערשפירט 

ווארעמקייט.

פריי  שינדלען  עטליכע  האבן  געצייג  נויטיגע  די  מיט 

דאך. די  דורך  געביידע  די  צו  אריינגאנג  דעם  געמאכט 

דזשעק  און  דיק  זיך  האבן  שפרונג  קליינעם  א  מיט 

געטראפן אין א קליינעם אפיס אויף די צווייטע שטאק, 

געווער. אויסגעשטרעקטע  מיט 

ווען צו זייער מעכטיגן שאק, זיצט ביים טיש נישט מער 

ווייניגער... נישט  און 

דער גרויסער גענעראל דעטעקטיוו סטאפנאווסקי.

ער זיצט און אבזעווירט מיטן גרעסטן מאס קאלטבלוטיגקייט 

א גרויסן סקרין אויפן וואנט ווי מען זעהט א שרעקליכע 

משכונות פארכאפונג וואס עס שפילט זיך אפ אינם גרויסן 

זאל אויף די ערשטע שטאק פונעם געביידע.

אלע דריי אינם פיצעלן אפיס אויפן קליינעם צווייטן שטאק 

אין די געביידע זענען געשטאנען געפלעפט מיט אפענע 

אין  צוזאמענטרעף  מאדנעם  דעם  צו  ערשטוינט  מיילער 

אזעלכע אומשטענדן.

און  אראנטיערט  שנעל  גאנץ  זיך  האט  סטאפנאווסקי 

געזיכט. זיין  אויף  מינע  שפאסיגן  א  ארויפגעצויגן 

איך זעה אז איר האט מיר טאקע וויכטיגע געזוכט אז איר 

זענט אזוי געקומען צו פליען פונעם דאך אריין אין מיין 

פריוואטער זוממער הייזקע.

וויאזוי  פארשטיין  געקענט  נישט  האבן  דזשעק  און  דיק 

ווי  שפאסן  און  שטיין  קען  מענטש  אינטעליגענטער  א 

קען  קאמפ  בלוטיגער  א  וואס  צייט  די  אין  גארנישט, 

אויסברעכן אין יעדע סקונדער דא אונטער זיינע פוס אויף 

שטאק. ערשטן  דעם 

אין די ערשטע מינוטן האבן דיק און דזשעק נאך נישט 

געקענט באגרייפן וואס פונקטליך דא שפילט זיך אפ פאר 

זייערע ערשטוינטע אויגן.

דעטעקטיוו  פוילישער  מעכטיגע  גרויסער  דער 

א  און  שטאל,  רויטן  א  אין  זיצט  סטאפנאווסקי 

פארווארפענע אומבאוואוינטער ארט, ווען אין זיין באזיץ 

איז זייער געזוכטער מאטי פארכאפט און געבינדען ווי א 

פארברעכער. געמיינער 

דעם  שטורעמען  וואס  די  זענען  ווער  מינוט  איין  אבער 

זאל דא, דאס זענען דאך אונזערע רוסישע געסט פונעם 

קראקאווער האטעל, האבן דיק און דזשעק אנגעמערקט 

סקרין. גרויסן  אויפן 

דער  דינט  וועמען  פאר  און  וועמען,  קעגן  איז  ווער 

סטאפאנאווסקי.

דינט ער גאר די רוסן, און ער האט זיי דא אהערגעברענגט, 
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וועלכער  אגענט,  דאפעלטער  געמיינער  א  פשוט  ער  איז 

פארנערט אונז אזוי געמיין.

א דיקן בוך וואס סטאפנאווסקי האט גענומען מישן מיט די 

האנט, האט זיי אנגעהויבן אויסקלארן אביסל די סיטואציע.

חכמה  גרויס  זיין  מיט  האט  אנטיסעמיט  פוילישער  דער 

אנגעהויבן פארצוליינען פאראגראפן פון דעם געמיינעם בוך 

היטלער  היהודים  צורר  צורודערטן  דעם  פון  קאמף'  'מיין 

ימ"ש.

די  וואשן  ברעין  נעמען  צו  זיך  געפלאנט  ער האט עהרנסט 

זיין  מיט  ער  אז  אויפקלערן  און  אגענטן  אמעריקאנע  צוויי 

אונטערערדישע פארטיי, וואס ער בויעט דא אויף מיט זיינע 

מיליטערישע כוחות און קאנטאקטן וואס ער האט אינערהאלב 

די גאנצע פולישע רעגירונג, און יעצט מיטן פארכאפן דעם 

יודע דעם מאטי, טוהט ער גאר די גרעסטע טובה פאר די 

מענטשהייט. אלוועלטליכע 

האקן  אלע  די  באמערקן  צו  אנגעהויבן  שוין  זיי  האבן  דאן 

קרייצן אויף אלע ווינקלען אין צומער, און די גאנצע בילד 

האט זיך אנגעהויבן אויסקלארן מיט איר פולסטן קלארקייט 

טראגישקייט. אבער 

אזא  אויף  אפילו  אז  דערגרייכט.  אנטיסעמיטיזים  ווייט  ווי 

ממש  ער  ווערט  רעגירונג,  פולישע  די  אין  פאזיציע  הויכע 

אידיאלן. פינסטערע  אזעלכע  פון  צורודערט  און  צוריקט 

די סקרין האט זיי אויפגעוועקט און ווי געמאנט פון זיי. איר 

זענט דא פאר א געוויסע אורזאך.

ארויסצונעמען דעם געפאנגענעם משכון פון צווישן די צוויי 

בלוטדארשטיגע חיות בליץ שנעל, נאך פאר זיי עספיען אים 

צו פארוואונדערן אדער גאר פאטאל אוועק צו לייגן.

זיסע  א  מיט  אנגעהויבן  דזשעק  האט  סטאפנאווסקי,  הער 

שטומע, דו ווייסט וואס, דו זאגסט דאך אזוי גוט, אבער וואס 

איז דיין פלאן דא מיט דיינע אומגעווינטשענע געסט וואס דו 

האסט דא באקומען אונטן אין זאל.

איך, האט דער סטאפנאווסקי קאלט גענטפערט, אלץ מיר 

אויס קען געזונטערהייט זיין עטליכע טויטע, עס וועט מיר 

ווייניג באנק טוהן. גאנץ 

דיק  און דזשעק האבן געמוזט באהאלטן זייער אומגעהויערע 

זיך  און  רייד,  קאלטבלוטיגע  סטאפנאווסקי'ס  פון  שאק 

צו שפעט. ווערט  נעמען ארבעטן שנעל פאר עס  געמוזט 

איז הער צו, אונז זענען מיר גרייט דיך ארויס צו העלפן אין 

דיין הייליגע מיסיע, און א באווייז דערויף האב איך פאר דיר 

א קליינער איבעראשונג וואס דאס וועט דיר דינען פאר אן 

איבערצייגונג איבער אונזער ארבעט פאר דיר.

אזוי רעדענדיג ציעט דזשעק ארויס פון זיין טאש, די מאפעס 

וואס ער האט באקומען פון מאטי.

סטאפנאווסקי איז בלאס געווארן.

איין מינוט פון וואנעט האט איר דאס דערשנאפט.

נישט דא יעצט קיין צייט פאר קיין פראגעס.

געב אונז שוין איבער די סיטואציע אין אונזערע הענט, און 

דאן וועלן מיר דיר העלפן ווייטער.

די ערשטע זאך, זאג אריין אין קאמיוניקאציע אפאראט פון 

דיין קאמאנדיר אז ער זאל באפרייען דעם יודע אין די הענט 

פון די רוסישע חברה.

דאס נישט.
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זיך  סטאפנאווסקי  האט  נישט,  פאל  שום  קיין  אויף 

עקש'נען. צו  אנגעהויבן 

גוט'ן,  ווילסט נישט מיטארבעטן מיט  אקעי איז פיין, דו 

וועט עס מוזן גיין מיט בייזן.

דיך  מעגליכקייט  די  דא  מיר  האבן  אונז  ווייסט  דו 

אריינצויאגן מיט א שטיל פארשוויינגענדער וואפן, בלויז 

טייך  א  אין  אויסבלוט'ן  דא  וועסטו  דאן  און  קויל,  איין 

בלוט, ביז צו דיין ענדגילטיגער טויט, האט שוין דזשעק 

געדראעט מיט רעוואלווער צום גרויסן אויסגעקראכענעם 

סטאפנאווסקי.  פון  קאפ 

אומבאקוועם  דרייען  אנגעהויבן  זיך  האט  סטאפנאווסקי 

אויפן גרויסן בענקל, נישט מיט מיר, האט  ער  אנגעהויבן 

דרייען מיטן געשליפענעם צינגל, איך מיין איך בין דאך 

גרויסער... דער 

איבערגעהאקט  דזשעק  אים  האט  ביסט,  דו  גרויס  ווי 

וועסטו געוואר ווערן נאך אביסל, ביז א טאג צוויי וועסטו 

שימלען ווי א פארוועלקט בלעטל אין איינע פון די נאסע 

פולישע ארעסט הייזער פאר אלע דיינע מעשים טובים, 

וואס מיר וועלן זעהן עס זאל פארשפרייט ווערן איבערן 

לאנד. גאנצן 

איז  יא עס  אז,  באגרייפן  אנגעהויבן  סטאפנאווסקי האט 

מצב. די  עהרנסט 

איר ווייסט וואס איך פאלג אייך וואס איר הייסט, אבער 

לאזט מיר כאפן מיין קליינעם פליגער און אפפליען פון 

זאפארט. דאנעט 

דאס וועלן מיר שוין זעהן און א מינוט ארום, די ערשטע 

זאך זאלסטו יעצט אריינזאגן פאר דיין אגענט דארט אונטן 

אין אויער ער זאל יעצט באפרייען דעם יודע אין די הענט 

פון די רוסן.

דא האט דער געמיינער דעטעקטיוו שוין געפאלגט וואס 

מען זאגט אים, און אויפן סקרין האט מען שוין געקענט 

צום  צו  דרוקט  קאמאנדיר  גרויסער  דער  ווי  באמערקן 

מינע  שטוינענדער  א  און  עירפאון,  קליינער  זיין  אויער 

פרצוף. גרויסן  זיין  אויף  אויס  זיך  ציעט 

דעם  אראפ  נעמט  ער  וואונדער,  איבער  וואונדער  און 

אין  צוריק  עס  לייגט  און  קאפ  מאטי'ס  פון  רעוואלווער 

האלטער.

*

אין די סקונדער וואס באריס האט אויפגעכאפט אז דער 

אזוי  נאר  ווייניגער  נישט  און  מער  נישט  האט  יעניגער 

ער  האט  קאפטולירט,  אומפארשטענדליך  און  פלוצים 

די  צו  טריט  זיינע  געוואנדן  און  מאטי  געטוהן  כאפ  א 

באגלייטן  וולאדמיר  און  סערגעי  ווען  טירן,  אונטערשטע 

געווער. אויסגעשטרעקטע  מיט  אים 

באריס האט זיך געלאזט איינרעדן אז דער יעניגער האט 

בעפאר,  מינוט  א  ער  ווי  פונקט  חשבון  א  געמאכט  זיך 

פון דאנעט,  גיין  נישט ארויס  וועט קיינער  ריוח  אז מיט 

באפרייט. אים  ער  האט  דעריבער 

פון טיפן געוויסן האט זיך ארויסגעשריגן א ווידערשפעניגן 

דיר   שטעלן  חברה  די  אכט,  זיך  געב  באריס,  געדאנק, 

פאסקע. א  אונטער 

אבער עס איז שוין געווען צו שפעט.

*
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וואס דזשעק און דיק האבן געזעהן אז עס  אין די סקונדע 

ריקן זיך זאכן, האבן זיי בליץ שנעל ארויסגעצויגן א ספרעי 

וואס מיט א שפריץ פון איר אינהאלט, האט סטאפנאווסקי 

אויף  אויסגעשטרעקט  זיך  און  גלייכגעוויכט  זיין  פארלוירן 

פארלירענדיג  זעץ,  הילכיגן  א  אין  אפיס  זיין  פון  ערד  דער 

באוויסטזיין. דעם 

שוין  דיק  און  דזשעק  זענען  הייעך  די  אין  שפרונג  א  מיט 

אויפן  געקראכן  און שא שטיל  דאך,  די  אויף  צוריק  געווען 

געביידע. די  פון  אריינגאנג  אונטערשטע  די  צו  דאך 

געלעגן אויסגעשטרעקט אויפן דאך  זענען  דיק און דזשעק 

מיט די אויגן צוגעקלעבט צום אריינגאנג, ביז דערווייל האט 

דיק עספיעט אנצובינדען א פעסטן שטריק צום קוימען.

אינצווישן האט שוין דיק געהאט אנצוהערן פון דעם געלערנטן 

דזשעק וואס פאר א מאשינדלעך האבן זיך קאנעקטעט דארט 

דער  ווי  מער  נישט  געווען  איז  דאס  העליקאפטער,  אויפן 

סעלפאון פון דעם געמיינער יונג הער סטאפנאווסקי, וועלכע 

וואס  זיך,  געפינט  זי  ווי  סיגנאלן  ארויסגעגעבן  מיר  האט 

נאכן זעהן אויף די מאפע פארצייכענט דא אויף דעם דאזיגן 

אנגעצויגענע  זיין  מיט  באגלייט  באזע',  ס'  'פירער  געגענט 

האב  געגענט,  דעם  איבער  פראגע  דיין  הערענדיג  ענטפער 

איך שוין אלעס פארשטאנען.

זיך  האבן  באגלייטערס  זיינע  מיט  באריס  וואס  סקונדע  די 

באוויזן ביים טיר מיט מאטי אין די האנט, נאך איידער ער 

האט געקענט עפענען זיינע נאז לעכער אריינציען די פרישע 

לופט. קאלטע 

האט זיך גענומען רעגענען און דינערן מיט א מעכטיגן שאק 

נאר  וואס  אראפ,  הימל  פון  ווי  קלעפ  מאסיווע  שרעקליכע 

צוויי געשולטע אמעריקאנע קאמאנדאס ווי דיק און דזשעק 

האבן געקענט אזוי פלוצלונג סופרייזן און אטאקירן, דורכן 

אונטער  שטריק  מיטן  אראפ  לאז  שנעלן  בליץ  א  געבן  זיך 

רוקן'ס. זייערע 

די  פון  געווארן  באפאלן  זענען  באנדיטן  זיינע  מיט  באריס 

שרעקליכן  דעם  פון  געווארן  פארלאזירט  ממש  און  הייעך, 

אטאקע. שאקירנדע 

און  גאן  מאשין  זיין  כאפן  צו  עספיעט  נאך  האט  באריס 

צוגעלייגט צום קאפ פון זיין פאנג, מאטי, און מיטן פינגער 

צינגל. דעם  דרוקן  צו 

אבער א מעכטיגן זעץ, וואס דיק האט אין די ריכטיגע מינוט 

האט  אקסל,  זיין  אויף  קראפט  גאנצן  מיטן  אראפגעלאזט 

פשוט אראפגעטראסקעט די געווער פון זיין האנט, וועלכע 

זיך  מיט  מיטנעמענדיג  געווארן,  עלעקעטעריזרט  ממש  איז 

דעם  פון  קראפט  דורכן  פינגערס,  אפגעשיילטע  צוויי  א 

קלאפ. טויטליכן 

נאך א קורצע קאמף פון עטליכע טויטליכע קלעפ, זענען אלע 

דריי רוסישע אגענטן געלעגן אויסגעצויגן פארשמאכטעט און 

שווער פארוואונדערט פון קאפ צו פוס.

ווען מאטי שטייט פון די זייט אינגאנצן פארוואונדערט און 

פון  זענען  האטעל  פון  שכנים  צוויי  זיינע  ווי  צו  זיך  קוקט 

און  רעגן,  א  נאך  שוואמען  ווי  ארויסגעוואקסן  ערגעץ  ווי 

און שרעקליך  ערשטוינטע  דריי  די  אין שטריק,  שוין  בינדן 

רוסן. פארוואונדערטע 

וואס האבן מיר דיר געזאגט דארט אין האטעל, האבן זיי זיך 

שוין איצטערט ערלויבט זיך צו ווערטלן מיט מאטי.

איבעראל וועלן מיר נאכקומען נאך דיר, אבער נאך ווי.

יעצט מוזן מיר גיין פון דא, פאר דער קאמאנדיר כאפט זיך 

וואס עס גייט פאר מיט זיין פארברעכערישער פירער, וואס 
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ליגט דארט פארשלאפט.

באוויזן  צוריק  העליקאפטער  די  זיך  האט  קורצליך  גאר 

איבער די הימלען אראפלאזענדיג א קארב, אין ווי מאטי 

איז אריינגעלייגט געווארן, ווען מיטן שטריק כאפן זיך מיט 

די צוויי אמעריקאנע אגענטן.

פליגער  א  אויף  געזיצן  מאטי  שוין  איז  שעה  אפאר  ביז 

עס  וואס  גלייבן,  זיך  קענענדיג  נישט  אהיים,  וועג  אויפן 

אריבער אויף אים אין א קיימא לן פון בלויז צוויי טאג.

און  טריט  יעדן  פירט  וואס  אויבן  פון  דער  געלויבט  און 

שריט האט ער זיך פארטשעפעט מיט די אמעריקאנע אין 

האטעל וואס זענען געווען דערנאך די גוטע שליחים אים 

ארויס צו ראטעווען אין דעם אומבגלויבליכן רעטונג, פון 

די בלוט דארשטיגע אידן פיינט מיט גאנצע גלידער.

*

אויפצומארגנס האבן די פולישע מידיע קוועלער געוויסט צו 

מעלדן אזוי פיל, אז א קליינעם פליגער האט מיסטעריזעז 

גרויסער  דער  ווי  בערג,  הויכע  איבער  אראפגעקראכט 

געהילפן,  עטליכע  נאך  מיט  סטאפנאווסקי  דעטעקטיוו 

זייער  גענדיגט  פריצייטיג  און  געווארן,  געהארגעט  זענען 

לעבן. פארשאלטענע 

וואס ווייניג האבן אבער געוויסט, איז, אז עס איז געווען 

נישט מער ווי א אייגענע באשלוס צו ענדיגן זיין מיאוס'ן 

לעבן, איידער ווי אריינצופאלן אין די הענט פון געזעץ.

ענדע


