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ד״ײ׳־ךס בעזוגךער  ,פיטאקלאך מיט גריװגילןלעף וויךער בעזונךער ;
אונ אײדער ער לאזט ארױס אמטפע פון האנד  ,האלט ער זיא
צוױישין ךי פעגעו־  ,אונ פעטךאןנט ךא  ,פון אלע זײטען •
אט אזױ האט מעזה פער זיןד נוהג ;יװען מיט ךי װאךטער
פון דעם ד־אוונען ; גיט געחאפט  ,ניט ״נעזופט1״ איץציגע  ,מגצײלטע,
רײגע. ,קלאריע וואךטער  ,חא?וש נעם  ,שניךל«ײ  ,אריף אישגירעלע !••
’ניט וױיניגער  ,איז ניװען צו <יעװאו?דעךין  ,זץן נןריאת שמע
לײענען אלע נ_איט פאריןשלאפץ ; דער ^רעסשער סוחר  ,װאס מא?ט
פוןז יאהר אה׳צובון פון זײנע .עס־ים  ,איז ווײניגער. ,אשאך.וױעינער
מתןדק  ,אי־נ פיךט אונטער זײן חי^פץ ! וויא משח בער ז_יץ
דז*׳?זפין פון איין טאנ !
' זיך ײעענךע אויפין נילעגער פן^ענט משה בער אנהייפען איפער
הזךין  ,זין־ דער מאנען אל.ע ךײד  ,אלע טע׳&זים זײגע  ,פרן 5¥רךיגען
טאג 1אוג קויס האט ער זיןד דער מאנט  чу ,האט ;ענעם ?בטיח
גיווען אונ גיט מקיים ניווען ; ער האט גערעט  ,אחד פפה  ,ןאחד
פלב ; ער האם יענעם געןאנט  ,אגראב וואיט  ,אפײז וואךט  ,יענעם
אומזיסט ניערגעךט  ,געהךײגכןט מצער גיװען !  . . .האט משח בער
חיטרזגיהאט׳אונ פרן $אר רךאם וױינען וױינק מיט טרערין  ,אונ
טאקע אױף מאך,נען  ,נאר טאג  .איז ט;שה פער ״גיווען אומעדום ל
סיט לןלונע ני־טע רייד־  ,אוים נלעטין  ,אויס ק^ײצק אלע פאר איפלס .
מיט אמת ! גוטע
זיך איפער כעטין  ,אונ ווערץ «טע ?ריעד
פריינד  ,פון פןיפען גרו:גד האלצץ .
טשה בער דעד פו^ימ־ער  ,איז איץ ע?ט גוטער *ײסטער ;
זיי^ע אךבעט איז ניװען אי גוט  ,אי שיין  /אי שטאךק ; אונ
ךעךיבער האבען אלענלותװקער .הן איףן  ,הן כןךישטין ,אפגינעפין
זײ^נךע ארפעט משה פעױן ! מיט טשה פערין האט זיך.קײנער ניט
נעתןגען  ,יעדערהאטגעװאו^ט  ,אז משה פער ,וועט אי^עךי^ס
ףט נעטען  ,אונ םאבען וועט;גר נוט .
*אצײט יאהרען  ,האט משח פער  ,גיהאט פרנשה בפבוד ,
געלעפט ^טיל  ,אוג רוהיג ; מפךגםנעװק זײןיףיפ  ,מיט זײנע
״

V

׳

г

т

;

**

,

1 * -

»

•

I

,

.

,

,

,

ד

, ,

,

* VТ I

I

г

•ן ¥

גןינדעךלעך  ,ווען ניט ןןיט :גרויס הךחגה  ,אבער פין דחקות  ,ה א ^ן
;זײא ניט {עװאו?ט _ ,קיץ מאל .

״װעמען גאט האט ליב  ,דעם שטךאפט ער ן״ נאר  ,פאר װאס
איז דאס אזו ?  ...װאס וויל גאט פון דעם פרומען ? וואס שילןט ער
אן אלע צר 1ת  ,אוײוען ^ךליכק ?  ...זאנען אונזערע חכטים א תירוץ-
דער ב1רא פירט זיןד םיט זײנע טענשין  ,נאטור  ,וױא דער טעפער ,
טיט זײנע לײמענע טעפלעך ! אז אטעןער וויל ווײזען אקונה !״ז
פחורה ,האט איהו־ גיזעהן  ,װיא עראיז זיןז נ1הג ?  ,..ער געמט
אנאנצין אשטארקען טאפ  ,אונ נןלאפט אויף אים מיט ז״ײנע פיגנער !
ךי פיננער לןלאפין שטאךק  ,א1יף ךעם טאפס_זײטען ; אונ װאס ךי
קלעפ דינען ^רעסער ; אלעס מער נןלינגט ׳ אונ זיננט דער לײמעגער
טאפ י — איױןז אצובראכענעם  ,אדער אבימיל איימעשפאלטענעם
טאפ  ,קלאפט ער.ניט ער וױיס  ,אז פון אײן שנעל  ,וועט ער זיןד
צו ?נךא־,לען אויןז פיצ-פי^לע! -
טשה בער איז אפרוטער  ,אגוטןיר  ,צו גאט אונ לײט ; זעלטין
באגעגעט פען אזעיכע ! ער איז גיװען אגאנצער טאפ  ,דעךיבער
האט ךער מאפער נילןלאפט אױף אים  ...א^לאפ  ,נא־ אלןלאפ !
מישה בער ,האט אבער ניט ניהאט  ,לףן הײזערנןײן לןל ײ טין ׳
וואס ;אלין קרענען  . . .ער האט גיט געהאט״קײן נע;לט  ,פ)ײן םחורות ,
פףן גאלד $יט זילבער  ,וואם מ ק זאל 3ײא איפ ארוים גנכן ! א1יך
ניט . ,קײן שאף  ,נןײן ךינךער  ,ר) ״ן פעךד מימ בהמות  ,אפילו ני טנ ךן
ציג  ,וואס זאל בײא אים פגרין ! אונ ךאך דואט גאט אים גישטראפט *
שטאךק נעשטךאפט !
משה בער  ,זײן ווײב  ,מיט זיינע ךינךער  .יײנען אלע געזי״נד ,
אוג האבען ב״ה אלע נײטיגע אקיים  ,טיט גרױםען גוטין אפעטיט .
זײא פעלט ;יט _קײן זאןד ׳ נאר  ц . . .ר 1י ט !
איצט פאר ש־טײט איר שוין  ,מיט וואס גאט  ,האט משה בי׳רץ
גישטיאפט
(דער פעטער)
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גישטראפט ? ער האט צו גענומעז י ײא אים פרנסה — פרויט ן ! ו
עס זײנען אוגטער גיקומעןשלעכטע זיאךין  ,אוגמ־/קליכע ביטעךע
יאי־ין ! בעלי טלאכות  ,פון ךי נא^צע םביבה  ,זײנען אנגעשװאוםען
אץ גליי^װקע ; מעןהאט זיןזצוא «אמק {עפרע?ט יויא העךי^ג אץ
אפאפ ; אײנער 3ײש צווײטין האט אן געהײבין כײפין דעס ביסין פון
םויל; אײנער דעם אױ־עךץ טאךלען  ,מבזה זײן  ,וואךפין פךײז ,מא3ין
בזלי ז1ל  ,אביא מיר ניט ,ךיר גיט !  ...ני ? 3ייא אזא ביטערע צײט׳
וואם האט געזאלט טאן טשה בער ? כןאן ער דען ? ,י־ עךגידעלעק־י
גיין בעטין רחטים ? גיט םיר ךיאביםעל ארבעט ! , . . .קאןער אויןי
מאבען  ,פאר אוםזיסט ? אז ער מוז םאכין גוט  ,אי־נ שטאךק ! אךעו־
ער װעט ;ענעם ארבעט מבזה זיין ? ךער װײךן  ,אז;ענער קלעבט צו
זאמען מיט אביםל  ,ניכטערע שפײצכץ ! אונ דעךיבער איז משת
פ־<ר געכליבק אן אךבעט ,אןפ ת ס הי ,אן ברויט;
זומער צײט  ,האט ט׳טה פער ניט געפילט זיין אץגליקליכע לאנע !
עס איז װאךעם  ,ךי בױמער שפראצין  ,ךי פײנעלעןד זינגען  ,אשוןד ,
אקלײד  ,הייצו?ג  ,ךאךף מען ניט  ,מען איז גאר_קײן בעל הוצאה ניט !
נאר װיא דער אכױען איז געקי־טען  ,האט מישה פער אנגעהײבק
שפירען זײן ביטערע לאגע  ,פון מינוט צו מיניט !
משה בער האט ךך תהילת ךעטרײםט  ,מיט זײן בטחץ אױף
גאט ! טאן ױהיב ה;א  ,װער עם גיט לעבען ; ,היב מזונא  ,וועט
געבען שפייז !,אז ניט ער ׳ ווער ךען ? — נאר צײט משה בןיר ,
האט;יהערט אין בית המדר׳ש  ,וויא דער רב האט גילעךיגט ךעט
פםוק  :ובנקתיןז נביל אשר ת ע ש ה  ,איךוועל ךיר בענשין ? ,יט
אלעס וואס די־ וועהט ט א ה ן ; משמע  ,װען שיכןט גאט זײן ביכה ,
בעת מען טהוט עמוואס ; אפער אז נזען זיצט מיט פאר לײנטע
האנד  ,מען טהיט גאר ניט ! הןאן גאט אלײן  ,אויך ניט העלפץ ; ער
װאךפט ניט פון הימיל  ,געפראצזענע טויבען  ,אין מויל איײן  ,אז
מ ק האלט ךי מויל צו ^עמאכט !  ...אט דןאט משה בער פאר לאךין ,
זײן האפונונג,ךעם אײנציגען פישק וזױת  ,וואס האט אים בה גיגעכען ,
זיןי
(דער פעטער)
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ץייך האלטען  ,אױף ךער װייטער אוננליקלינער יועלט  ,אונ טךײיטין
זײן פרויא אונ קינדערלעך .
אונ װיא אױף להכעיס די אביוגים  ,אי« יענער ווינטער גיװען
איינער פון ךי האךפהטע  ,פון ךיא שטאך־םטע מינטעיין  ,אז־י פיל
שנייא םיט אזױ פיל פונעס  ,מיט אזעל^ע ^טאךנןע ?רעלט  ,האפען
אלטע לײט ניט .ױקאנט נעךיינקק  .דער ווינטער איז אשרעלולי־
כןאלטעי גיייען •
ךאס איז שױן  2וואכען  ,צייט  ,װאם מיםה פער זיצט אץ ^־טופ
גײט ניט אין פית המךרש דאוונען  .פ׳טוט װײל  чуהאט נעבעןז גיט ,
אין װאס א־ויס צו גײן ; הױל גאיקעט  ,אונ בארפוס  ,אין שטופ איז
ניט פיל וואךמער וויא אױפען נאם  . . .אלע נאכןעטע באךפיפע ׳
אונ דער צו־ הוננעריגע  . . .טויט הינגעךינע ! . . .
גאר דער ״טאפער״ איז מיט ךיא כןלאפ  /נאןד ניט בעיךיךיגט
געוואךין  ,אונ האט אנגעהײבען שטארקער קלאפען . . .
ךרײ קינדעךלען־  ,ךי כ־לענשטע לינען שױן אין פעט  . . .אונ
נאך  2לןנדער כןרעבטצען  . . .ארב ךי -6טע  ,אךער גאר ךי עלטםטע
זיין ל׳*פע טאכטער אמײךל פון איזאר  , 16ןױגט זיןד אויף אירע פיס ...
זיא דעד גיט זיך גיט  ,הנם זיא פילט  ,וױא אירע כוחות גײען אויס ...
נאר דאם האט לאנג;יט נעדויעךט עטליכע טאג פאר 2ײא /
זייגען זײא אלע צו פאלין וויא ךי פלינען  ,אפילו זיין $רוי אויןל !
וויא אלעפעךינער גייט אום צוױ׳טין הברים  ,אונ פילט בײ זיך ,
אז אט ?אלד וועטער ךא אויןד האבען זיין מנוחד״ אז1י איז ?יװען
םישה בער ; אים האט זיןד א1ים געװיזק ׳ אז ער איז אויפען ?ית
עולם  ,אונ  чуחעךט וויא ך ;ישטארפענע אבטצען  . . .אונ ;עדער
.אבטש״ לעכעויט איט ײץ ^זלאןע הונגעךינע האךץ . . .
ניט ךא כןײן דאקטא4׳.קײן רפױאות כן״ן ך,ילף׳ אוג נןיין ב14יט !
װאלט משה בע 4נעװאה^ט צווישין אידיען  ,וואלט מען אים
געװים געראטעװעט ! אױךי^ע הא־ץ איז ניט צי־א פאקלעיין • • .
אאיר כ/אן ױט זעהן וויא ;ענע 4לעפט  ; . .אונ נןאן אױך גיט
זעהן  ,וױא ;עגערשטאךפט . . . I
גײא
(לער פעטע)4
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ביי אונז איו־ין זײנען ךא אםאןד הבח־ת  ,מיט א?אך צרקה ־-
פושגןעס  ,מיט א 5אךגבאים אונ נבא;טעם; קױם װאל,ט מען;יװאוקש
אז משה בער דער א״נ^ינדער איז ג  у уע ך אזױ ארעם  ,אונ זיץ
גאךצע געזינךיל ליגען צו בעט ט1יט נןראגק  ,וואלט מען אים געװיס
אריין נעשינןט  ,בדרך בב 1ד(אפילו צןיין דרײ פעךטל ו^טאלט װאלט
פו; ךעם סוד ןיט גע װאופט.״) א  40לןאךנער טײא ? ,יט אפאר
פערבלען צונןער  ,מיט איעצעפט אױף איין אפ פיהר^נ Г * • . .
אין א^טייק !  . . .איהר פאר שטײט ?
נאר משה בער  ,װאהנט צו זײן ברויסין אועליק  ,אױף אגרעג
׳טטאט  ,זוכעגדיג אװאלוועלע דירה  ,אךיךח נאך ךער פךנסה  ,איז
ער פאר נןראלק םחױן לעיר  ,װאו רןינעי גײט ניט. .קײנער קוםט ניט
נןײנער זעהט ניט  ,אונ כךנער ווײם ניט .
אין אמס׳ן  ,איז משה בער ניװען זײער צו פרידין דער מיט ,
וואם _קײגי<ר ווײס ניט פון אים  ,וואס מען בא^ל/קט אים ניט ? ,יט
ךי גריויםע ־צךקות  ,מיט ךי רחטנותדיגע נדבו־ת  .םשה כער האט נאך
אלע םאל גיגעפין  ,גיגעפין איבעלין כח  . . .אונ פעת אים איז שוין
גיװען שלעשט  ,אונ האט אמאל ניגעבץ אביקעלע אךןלוײנקיל  ...האט
םען בײא אים נ י נ ו מ ע ן מיט נװאלד ; «א י ר מו.זט געבען !  . . .אז
גיט איר  ,װער דען ?  “...איר תאט ווען ניהעלט די װארטער ? זײנעז
ײי אײך בעגןאנט ? א;א אזױ ! אמיטעל פונכןט איז ?ײא אוף אידען
גיט ן א _ ,ק»ן מאל  ,בײא אונז איז א הוק ולא:עבלר  ,אךער ^,עם !״
ארער ״ניב!* איער נ י ט נ ע כ ע ן  ,אונ נ י ט נ ע מ ע ן  ,ךאם
פאר שטעהן מיר ניט ! — אײנגעישרו^פק  ,אײנגעלרײט  ,א־ג
איינגעהארבעט אין צעהנען  ,איז מ׳שה בער גיזעםין בײא די בעט ,
וואפ דארט איז איצט גילעגען  ,זײן גאנצער אײגע^ס  ,זײן גאנצע
ליבע פאטילי״ע  — ,פינסטערע אומןןךיגע מחשבות  ,האבען אױפ
נעריסען קרערין פרן זײנע םוייגע אויגען  ,דער שרע;קליכער געדא^ק,
טאמער ױעט ער מוזען אן קומען  ,זאל דיא שעה ניט ןךן  ,לירי
מתנת בשדוךם ; זיך שװאךצען ךעפ פגים״ אט רער געדא^ק ,האט
בײא אים צו שמאלצען צו בראכין זײן אומעךיגע האךץ  .גיט װאס
דער
(דער פעטער)

—

צדקח־־
יװאוקט
אונ זיץ
־ם געוױש
װאלט
ט ; т
אפאר
• !לייד
אברעג
ה  ,איז
יםט גיט
מיט ,
& ? ,יט
«ט נאןי
יז שוין
 ..האט
 ...אז
ז״נעז
אילען
^עם !״
 ,ךאס
 ,אוג
ב ע ט׳
גאנצע
אוים
;דאנק ,
 ,לידי
 ,האט
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—

ךער טױט איז אים ׳ אין ד פיגוטין שרע׳זליןז גץוען  ,אךרבה זײער
ליב  ,זײער ^עש־מאק .
ער האט אויפען טויט געװארט  ,וויא אויף אפלאך הגואל ...

ג♦
מ ען טוזוו א ר טין.
אץ אײנע פון רי לאנגע  ,כןאלטע הומעריגע  ,פינסטער-װיסטע
נאבט  ,מאס משה בערהאטגעט ײנט  ,אז צו_זײװעטעװע.קײן סוןש
ניט זײן  ,אונ האט מיט אוננעדולד עךוואךטעט ךעם מלאןד המות> אט
רעם גונ^ין  ,ךעם טהײערין טלאך  ,וואס ע ר נאר ע ר  ,האט אין זיך
אז1י פיל ההד  ,אזוי פיל נוטשלןיט  ,צו בע^כײען אין אײן רגע דיא
העכקט אוגנליקליכע ,פוןז ײעיעאלע צר 1ת ,ןסורים אונ ביטעך^עש . ..
,אין אײנעם פון ךיא דאזיגע וויפטע אװענךין  ,איז משה בער גיזעסין׳
בײא די בעט פון זיץ ?כאלקע פרױ אונ.קיגדערלעך  ,מיט ד/גךעשטע ,
פאר צװײפלמנ  ,םיט דעם שרעקליכפטען ״יאוש״ אוג ארויש גיקונןט ,
מאין יבא עזרו  ,פון װעלכען אךט  ,װעט איס קוםען הילף  л . . .ה.
דו:רך װאנען װעט ךא צו איס $רײן קי־מזגן לע־ ^לאןז הפות  ,צו
די־נין טיר,ארער דורןד ךי אויהגעבךאכענע ישױבען׳ פון ךיפ^סטער ,
צו זאמען םיט רעם װץט אינ פראסט . . .
אוםעךיגע  ,זןיער טרויערדיגע גיךאנלןען האבין זיך ניפלאנטערט
ב״א אים אין לןאפ  ,נאר פלוצלו;נ האט ער ןיך עחואכט  ,װיא פון
אהאיטין שלאף  ,זיןד אוי,ש,גיישטעלט פון ביץלןיל  ,אויןפ װעי^כען ער
איז גיזעםין  ,אונ אויס גיי^טעלט זיין ך^כטען אויער צום.מהיר ...
— «צו מיר דא^ט זיך ? ,..״ האט טשה בער גיטראלט — *אז
איפיצער ^ראבעלט״ ״מיט ךיא פי^.ער בײש כןלנאם^ע  ,אז אימיצער
טא§ט דיא טיחר ? אדער אין ״אמתץ  ,איז אלעבעךיגער נפש אויף
;קנער זײט טהיר . . .
םשת
(דער פעטער)
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כשה בער האט ךער העךט אהוסט  ...אהוםט ׳פון אניזו:נ?זין ,
אלעבעךנין מענשין  ,װאס ?נר האט ניט גיזעהן  .שױן עטליבע וואכין .
משה בער האמ אויף נעהײבין זיין אראפגעזעקענע זקאפ  ,אױס
געװישט ךיא אוינץ צוא ניגאנגען צום טהיר  ,אונ זיא .ױעפעט —.
אריפין ש־וועל האט זיןד נעװיזין ךער בריפפענטראגער  ,װעלכער
האט זײןגר גוט גיזקאנט משה בערין  ,פון אטאליגע ;אהך ן  ,בעת ער
נ־לעגט בײא משה  р у зבעקומען אכוסלש ,מיט אהיפשע שטיק חלת
פאר אפגע.בין אבךיפעל .
—״גאט ! .״ ייי לעפסט ח ךא ,משה בער ?״ האט ךער פאצטעל;אן
אוים נעשךיען ניט טיטױין קול ,בעטיאכטעגדיג ,ךעם השה/די כןאלט ,
?ויט ךעם חורבן וואסטהוט זיך .׳אפנים אז דיינע א;דין וױיםין גיט ! . . .
גיזאגט ,אונ  1ײנע
גאט װייס ךאך י  ... .האט מיםה בער
טרערין האבין זיןד אים ״ אין האלז נישטעלט .
—״,עם זקאן זיץ  ,ס׳נןאן זײן  ,משוז בער גאט װײס  . . .גאנץ
ךיכטינ < ער"3יײם  ,ךעךיבער האט ער ךיר צוא געשיקט אפאוועסטקע
אויןן נעלט — .
— ״אויף געלט ? פון װעמען ? װער וועט מיר ‘ש;קין געלט ? ,
האסט ניט ״מײן ליבער  ,אטעות ? . . .
איך ל) אן ךיר ניט ? אךער איףלןאן
— אשאהן גיישעפט !
גיט איפער לײענען אײן אךךעס ? וזא ? ווי ניפעלט ע ם ךיר ?  ...אנו
נ א...ל ײען דו  .אליץ ׳.די פאװעםטלןע . ..
דיפאוועסטלןע
לט !  пביןט.גיךעבט מײן טײעךער . . .
איז צו מיר  . . .ךיא געלט איז אױף טײן נאטען געשײקט  .אבער װער
ווײס  ,פון װעסען  ,אונ פארוועםען ?  ...איןד האביניטווער עסזאל
.טיר שיכןין געלט  . . .הונךערט ױבעל !
— דיץ דאנה ? נ?ים אפ מאךגץ ךי ^עלט ,אונ קויף הײצוננ ,מיט
? ױידט ...איחר יועט ר אףד א אינקוטען
ךער בייפפע;גטראגעד  ,ןזאט זאפ טזאגט זײן.עצה טובה  ,אי־נ איז
אוועק ניגא^גען .נאר משה גער איזגלכליבין אטבולפעלער ; צערמיט
האפפמגהאבץ זיןד נעמישט אין ןײנע מהשבור״ ניט זײן פרועיט זײנע
קינדערלעך
*
(רער פעטער)

—
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״ אני־
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—

.הינךעךלעך ,האנין געװאו?ט׳ וואה ךא איז פאר ניקימען׳ אז אין דעם
שרע^לעכי; העןןד ,האט זיןד ?לרצלזןג ^ענאײעט אפ־נק  .-.אפונפ ,א ' 1־
נאר ער וועט זיןד ניט אוים לעשק ,װעט ער זײ אי לי־כהין ,אי ױאךעמע־.
אי מחיה זײן  .משה  чузהאט ניקולןט היט פולע אוינען רחשנות אונ
?רוים צער אויף זײן פרױ אונ.קינךער ׳ וואס האי.ין ײך אלע צו״זאמען
ג ע ט ו ל ע ט  ,פוןכןאלט׳ אײגעצוא ך א אנדעי־ע  ,אונ זייגק פזן
*שלאפכןיט אײעעשלאפק . . .
-׳ של אפט ,שלאפט ^ ,יינע״טחײעיע !״ האט  чуמיט זיךג; 4עךט  :״לאז אײןו  ,לפחזית זיך חלום׳ן גי־מע הלומות  ...אז אירד
ץעהט ניט ר,יין ביויךט אויפין װאה , 4זעהט אין הל־ם ! ״•«.
משה  чузהאט זיןל וױךע 4ניזעצט אזיף זיין ‘צוטול אונ
געטךאכט  :״װער ^אן ךאס זיץ ?  ...הוגדעלט 4יבל ?.גאטםײנער
״אויב זײ זיינען טאגןע פא 4מי , 4איז ךאןד דאס פון נאט אליין> פון
׳זײן האנהפון הימעל אריאפ גיװארפין  ...בץ איןד דאןל אנעראטעװעטער !
״אבעפ אז ניט ?  ...אמ ױמןפ  ,נעוױס ניט ! ,...פא 4וואס זאל
*איןד זיך אליץ מצע 4ײין ! מען מוז װאךטין  ,װאךטין ביז מאו־גין אין
 чутפריה  ...ביז  10—11אזײױער  ...אט װעל אין־ ד־עם אטת וױםץ !
■ чу?хךי נא?ט  ,גאט מײנ'ל . 4ך י נא?ט  ,רדא לאנג  ,אונ פינסט^י-
’
»ףא איז  . . .אן אםוף  ,אן אפרעג  . . .װי/גיך  чучטאג לויפט אוועיק/
׳אונ וױ לאןג ךיא נאכט ג־עמיעךט ! נ א 4אזמזיסט אלי&  4ײד  ,אלע
״טענות  ;у п ,טוז וואךטין !

т

װער
וזאל
מיט
איז
מיט
ײנע

Л

פון קוימען ג ײ ט ארויף .
צעזך״ן  чугчхאי; ? чучליה  ,האט טשה  чузשױן גיהאט ,
ךעם געל 4ןליף אין 'Уй׳. улуа
וויפייל פון 13יגין  ,איז משה  , чузפון פאסט נילאפין אהײס ,
װי  чуוואלט טויא ה איץ  ,אפש 4איז טאקע אטעות  .אע מ־ען נעטט
אפ 3ײא א\ם ד־עם פא־קעט  чу .חאט ?לומ/ןרש׳ט ^נעפין  ,׳אלײןי^
Я״
'
״ י י
( чучפע טעי)

ךעם אדרעס  ,אזךאס שץןט איינער אפציל-פני ; נאר װער איז דער
מציל־עני?א 3עכ)אנטער ? אפךײנד ? אגךוב? אטאטע? אעאמע?
אונ פאר װעלכע יעשים טי3יס ? ?אר וואס קוםט אים ? או־נ אזא
נךבה הונדערט נ׳אךבין ! א .ז .װ .א ט י י אלע ^חשכוה  ,זײ;ען אים
איצט  ,ניט ני^ראנין אין זקאפ  .אין ךי ^יני־^ן האט פשה בער ?אר
געםשין אלע חשבונות ,אייילו אױף ױך #אונ אןיף זײן װײב אוג.קינדערי■
*הירזייגען גייאטעמעט!״ ״ניט אן קוםען וזלילה צו לײמי; !״ ^יט ליא
עטליכע  ,דטער  ,איז ויווען $אר נו?ע; זיין נאגצע הארץ  ,פיט
זײגע אלע םחשכו־ת .םשה בער איז גיט גינאגנען אהײש נאר .נילא?ץ ׳
ױלאפין היט אץפעט  ,אונ ארײן לויפענךיג אין שבי־ב ׳ האט ןיר—
:יט שפיךינךע — אזא האשטיניןקלאפ ניגעפין פיט ךער טהיר  ,אז
דין כןראנכ^ע פלוי  ,האט אויף געהײבין ךעם £אפ  ,אונ גיפךקט ,
מיט שרעק .
— ׳ם— שה פ ע  -ר ! ווא—פ אי—ז ? א ײ ג  -ג ע  -פ א  -לין
ךע—ר דא— ך ?.
— נײן  ,מײן ױײב  . ..מיר זײנען געהאלפין !  . . .אלשועה  ...פון
נאט.אלײן  . . .שטארק זיך;  . ..אפןיף  . . .דו זעה$ט?;לנ»ין דײגע אויגץ...
אבךיף מיט געלט  ...טיט היעךעךט רוגל  ...העךשט ? ...
ךיקיאננןעס כןאפ ,איז צו ךיק געפאלין ,אויף אירכ־ןאפ.קיעזעלע ן
פישה בער איז צו ^עלאפין נאהענטער  ,יזיט {רױס שךעק  ,אונ איז
^
שײם בעט שטײן.נץנליבין . . .
די ?}כא^קע האט אירע אויגין אפען ןעהאלטין  ,אונ נח־ישסע
טרערין האבין זיךגעאשין...זײ_זײ:ק.ג;לאפין איבער איךע פאנערע
?לײבע באקין  . . .םישה בער האט גיעפינט ךעם הןאטוערט  ,ארויס
גישלעפט  ,ארושסישין הונךעךט תפילךיגין ?ילעט  ,מ־ט אבריש .
אין ךי זעלביגע מינוט ,האט ךער יױגט  ,צו טךיבין ,צו ישלאגץ ,
ךי די־נ^עד נראהע חםאךע ; ךי זון איז ארױש  ,טיט איר ש ט קי ע ץ
פיײלעכין ליץטיגין פ;ים ; אפילו  ,דור־ ך צו :לראמענע  ,סיט פאפיר
פאר קלעפטע שײבלעך  ,ר.ײא טישה בעךן אין ש־טוב  ,האט זיא אויך
איײוי
(דער פעטער)

—

אין דער
? א^אמינ
אונ אזא

י ^ן איים
בער $אר
•קיגרער׳:.

ץ-
ו
יט ריא^ .
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עה рз м.
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—

אריין נ ^ ױינ ט  ...אין שטוב איז נעװארין  ,פרײליבער װאו״<מער ״
. . •зур.узуз
שטײענךיג בײם ב уט  ,האט ט׳צזה בער אנ^עכ׳יי^ין לײענען
פ אלג ^ד ק ׳פריף •
פי уל גуא?:טу!9уר ( ,צסײערער <§עטער  ,ר׳ םישה בуר .
׳ ל ^ ט איהר נאןד ? [ײנט איר  ,מיט אײער פחי אונ קינךעךל־עך
געזו.נד ? האט איר שוין לא:נג  .אױף י;יר פאר ניע?ין ? אךуר {יט ... I
 зуруругд^узפ уט уר  ,ךער בייף מיט דיא הונךערט ת?ל
ניעלט  ,וואס איף שיק אייך ,זייניען מײנשעחת ,ה;ם  ,ךאס איזכךוב
צו 8יאהר׳ױאס איך האב אײך נךן בריף געשריכק׳נןין עײנגילטונלןטע
פ ק ניט ג^שיגןט  ,דאך האב איך אױף אײך  [у а у Ь кניט פאר געםין
חלילה ו . . .
אייןד פאר נ ^ין  ,ווי איז ךאם מי:גלקז ? упר האט מיר  ,ביז
3ר ?צוה גי^ע^ין אין הךר לעךנק ? װуר האט מיר מךריך גיווק  ,טיט
נ ו ט  уטיט י ק ל ו ג  п_у״  узרייד  ,אק ךךך הישר ? װ уר האט טיר ךי
 уу^ :צײט ג^צוכט ;уל1לײד уט ? ווуר האט מיר א1יס טלערינט ךי
מלאכה נ ו ע י ן ד ^ א י ? ו;ער האט ?ױר ן^זפ ײזט  ,נ^היט  ,אונ פאר
מיר ג^ארנט  ,װי פאר איין איי ^ ע ם .קינד  ,אז ניט איהר ! איהר
ליב־ער אונ האכג уשאץט уר  ^ упу$נאך םיץ פ א ט ^ ס  п*уטויךט ,
בין איך ; 2אהר אלט ױבליבין ,א» נאןר די  оу^хрאײער '01У^)ру^1у
■ טוידט  5 ,זיאהר 1װ ק ניט איהר ויאס װאלט פון ^יר יזתט׳ל
ту
ג־עווארין ? . . .
נןאן איך ד ק אײןז 5אר  РЗУЗז א
בין  р у тפון אײןי  .אץ דуר ײעלט  ,א מ טאק־ע ?יט ךי עטלעכינ
תבל אױןן ה £1אות  ,װאס איהר האט מיר ױױעבין  ,איז בײא טיר
ױװעי איין  , пз^пдאײן טלדאנק  ,׳אײןד גיט פאר ג־עסין !  ...אונ ווי
גאט וױעט טיר העלפין  ,זאל איך אײך מיט מיינ־ע ^ уנןר^טין
אפ ךאנ,קק .
עטליכ־ע;אהר.כסדר? ,ין איןז גיװ^ גע וגד ׳ אויס גיש^אנ־לן .
אונ איג־ער ניטךאגין  - хдкצרות  ,גיזן א ט ה א ט אױף מיררהמנית
באקומ־ען
(דער פ уט уר)
 Тי

*
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באקומע; אונ מיר גיהאלג־ין  ,זין צוא ךער ?זלאגץ ביז אביעג  ,ציא
א'שט;קעלע תשלית  .איצט פין איך שױן  ,שרון־ ה׳צזם  ,אױפין גהיםין
וועג  ,איבער גיקו^ען די #לע?טע צייטין  ,אזנ פץ נלי^ליןד !
איך גיפין זיןד א1י$ין אינזל מאךאגאפנןאר  ,אין ךיא זעלביגע •
שטאךט  .אץ אפרעןא  .מײן םלאכה בוכגיגדעראי גײט דא זימיר נ־ט,
דער צו האכ איןל געגרו:נךעט צײט א;אהר  ,אלןלײט י פון ^אױטײדענע
זילבער םיט נאלד וואהךען  ,אוג טאף גוטע גישעפטץ  .מײן
גןאפיטאל גךײכט גײז  20טױיענט רוגיל  ,אונ האף אז;<ר וועט זיןד
^רעםעיין •
א׳טטייגער בץ איך.גיווק  .א§ילו ב ײאדי»טעצ ײטין  ,שטארק
?עשעפטיגט  ,אונ פארזארגט  ,אױך זייער אוניוהיג באי טאג וויא
באי נא?ט  ,ביז איןזהאכ אלעס אין ךעבנ$ין ארךענונג גי#טעלט אונ
געבכאפט  .גאר ווי איך האב זיןד אביסי.לע בערוהינט  ,האב איןד גלייך,
ארוים ^עשיכןט דעם בריף  ,מיט די קלײנע םתנה  ,יואס איך בעט איר
זאלט זי פון םיר נעמען  ,גיט פאר אסלוק §אר אײעךע גרויםע חשדים
?£יט םיר ,נאר אלעס צײכק״פון עהךע^עפיהל אונ לי?שאפט צו אייך .
האכניאבטעטער פעטער  ,איןד בעט  ,מיר אנװארטען  ,אױפ
שרײגין פון אײער לע^ען אונ פרנםה  ,ווען אײןד א־׳ז חלילה אנויט
אין געלט ' ,שרײ?ט {£יר  ,׳טיק איך אײןד טויזענט רופל  ,אןנ ווען איר
האט ה^טק ^ארין נאך מײן לא:נד  ,שיק איןד ארױם פאר אײך אלעמען
 уשיף.קאךטע מיט אלע ה 1צא 1ת .
דא ’ איזאײן ארץ זבתחלכ ולבש  ,דא כןאןמען גליקליך לעבען,
פאר געסין אלעצר 1ת ״ איך װאלט זייעי וועלין > אירזאלטדא אלע
זײן  ,איך בין אײנער אלײן  ,עלענד איע.עד הױם נאך י ניט התונה
^יהאט  .וועגען ךעם װעל איך אין מײן -2טען ןריף שרײבץ  .איןל
^עט זײער׳ שכײ?ט אנטוואךט אטניכסטין ,שדײבט אויס פאךךאפנע
פון אלעס  ,אץ מײן 2־טין ?ריף װעל איך מער שרײבין זײנט ניװנדט,
נליכןליף  ,וויא אײך װינשט אײןנר עוויג ערגעבענססער פלימעניק
שלום פער מציל־עגי.
— דו העךסט מיין װייכ  ,ךעס ?ריף םיט ךי געלט  ,שיכןט אונז
אונזער
(רער פעטער)

—

׳ ציא

רויסין
לביגע־

־ נוט«
יענע
םיץ

 Еזיך

אונזער שלום בש* . . .
— שלוט בער ? . . .
— א^טייןער שלוס בער  . . .הערקט ךאןז « ,ײן פאמיליע איז
ךאןז טאנןע מציל־עני  ...נאר ךי גןאפ איז אזזיי פארדרײט מען איז אזוי
צו טומילט  ,אז איך לײען  ,אונ לימגן״ םציל-עני׳ נ-ציל;-גני  ,אונ וףיסט
ניטווער ער איז  . . .פשוט פאר נעםין  ,שוין ךאנקען נאט ; 8אחו־ . . .
ארויס פון זינ ק גייז אלןאפ . . .
— גילויבט איז זיץ הײליגער נאטען .
—

!איק
וויא
א־ג

^ייך׳

איר
זדיס
•Т
«ויפ

;ויט
איר

צען
;מן׳

־לע
נה*יול
נע
ט«

:יק

ז*נז
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פ רו ך

ג ע פ א ? ט צו ךי

ה ו א  ,ו ב רוןד ש ט ־ ! ״ ה א ט
רעכטעצ ײט ,

מי ש ה

צו ם ך ע כ טי ן

בער

פעמל .

ױי אנ ט :

צו א

ח סן ח לי ל ה מי ט

ע ט ל י כ ע ױ א נ ש פ ע ט ע ר  . . .א ש ײ ג ע ש פ נ י ס י ו א ל ט י ן מ י ר ג י דז א ט  . . .א פ נ י ם ,
אז ג א ט פי ך ט ךי װ ע ל ט

ער

פי ך ט

ךעם ךאדל ,

םי ר ז ײנ ען ב ל י ג ד ע

נ א ל י ש ע מ אני שין  ,א ו נ מ ע ר ר ז א ק ע י א ר נ י ט .

אץ אוו״לע נאך ךעם  ,האבין זיך געיײק אין שטוב ך טטע
מלאכים אפךי׳שע בילנןע  ,מיט נאך עפעם ד ע ר צו . . .
אוג מיט אהאלבע  пурישפעטער  ,איז שױן פון םשה גערס
קוימען גיגאנגען ארויף . . .
Л
צו с
לױךא-יעךעםאץדי צאהן .

גאנץ גלותייקע גײט חאךרוט  .ךער נײעס אז משה בער׳ס
פליםעניק  ,װי הייםט ערךאךט  ,שלום בער ? איז ךאלט עיגעץ מעכר
לי_ם א?ביר גהיל  ,אונ האט ומשה בערין געשינןט פע.ף הונדערט ״
צוא טויזעגךער-תבל  ,צוא נאןז םער-אמתנה ! אט ךער נײייס איז
גיפלױנין איבער  3אנץ גליתף״קע  ,וױא טיט אתלגךאף  ,אונ פון איץ
'שטוב ביז די  2־טע  ,איז אשטײגער צו געװאלןסין «כליינע הוספה׳לע ,
פון אפאר הונדערט רי?ל ׳ װאס בײאדי נלותװקער  ,האט .ךאס גיט
כןײן ;ר1יםין ױמשות  — .דער גאתװקער פית-המךרש האט ךער מיט
ני״קאכט.וױ אזקעםיל• אןנ ךי נךומע תקענס האביןגעדרונגען  ,ווי באלד
אז משה כער נײט שױן ניט׳ בוךאיאואןז  5אין פית-המךרש  ,מסתטא
’י ’ ה א ט * г
(דער פעטער) ’

האט ער באקוטען אחיפיצזע אפותי״קי  ,אונ איז שױן אנניד  . . .אמ
אנגיד איז פטור> פון אלע מ ך ת  ,אנגיד איז הבל טיתר לו  ,ער מ אנ
טאהן אלעס-ךינג .
נאר ךיא אלע ו־ײד  ,איז ?יז מישה פערם אױעךין ניט ךךגאנגען ,
ער איז ןיװען ^יזאךק  ,בא׳טעפטי^ט  ,סיט ךעם אויס קורירען ?ײן
פאמיל;ע ; אונ װיא גאט האט אים ניהאלגןין זייא זײנען אלע איבער
גיקומען ?‘שלום  ,אויף גע^טאנען פון גילעןער  ,אזױ האט משה בער ,
זיך אפזפךאװעט אץ בית הטךרש  ,וויא ז_יץ רךך איז ניװען תטיד — .
נאןד אהיבשין ןישוב הר.עת  ,מיט זײן פרױ  ,האט מישה בער
אוועק ג^טץןט  ,זיין נעטיײען פליטעניק ארא^ק ?ריף  ,אויס נעשריבין
זײן ביטעךע לאגע  ,וויא דיא פו־נמח איז ךא זײער גישלאנין  ,״ממש
עס שטאיעט גיט אויף ןרויךט  ,אונ אויפ ךאדט איז יא אמךינה  ,וואש
מ ק כןאן האבין פרגשה  ,זאל ער ישינןין אשיפכןאךטע  ,נאר פאר אים
אלייך  чуч — .ווײלע *וועל אין־ אלײן פארץ  ,האט משה בער אין
בריש נעישןיפץ  - ,װעל איןז ״זעהן  ,א־ז כד־אי  ,װעל איןדדער גאך
אראפ־ברײנגען דיאגאנצע ״פאטיליע  ,מאלע וױא אזאןד ®איט זיך ,
זאלין מיר אלע אויף ךיין האלז ,הייעען  ,יױל איך ניט !*
עש זײנען זיף־ פאר פייא.קאךנע  6װאכין ;,דאש איז נױרעןאקאכאט
פורים צו  , гчччур чучהאט  чучבריפפקטראנער גיפראכט וויךער
אפאװעשטש)עלע אויף  150רר^יל נעלט  ,משה בערין .
אזיף ^אךנין אז טשה בער האט א^ינומען דעם געלט |ךיה ,
אונ קו ^ ענ ך ע אהיים גיעפינט ; ה א ט ע ד ארױש נעט^עןיהונרערט
פופציג רו?יל נעלט  .מיט אשיפנןארטע  ,אונ א?רי\ן  ,אין בריף איז
ױווען אוים נישריכען ךער ^א^צער טאך^ליט ,מיט אלע סטאנצ;אנק ,
וןיפיל טענ . чуךאךף פארין מיט ידעט יאהן  ,וויפל ן א ל чу ,ראיןז
זיך איבע 4זעצין  ,אונ דאס זעלבעע  ,דיא נסיעה אויפין:ם  ,װיזיל
טעג עס ךארף גירױעךץ  ,װיפיל־״טענ מען ךאןף תהען  ,װאש פא4
בגךים  чуזאל נעטען  ,אונ צרה לךרןז  .הפןלל אויש געשייבען פון הא־י
ביז גא , 4פון אלןז ביז תױ  ,אונ  1יעט אימ  ,אז טאקע פאל 4נאןד פסח
זאל  чуא14יש פאךין פ*,ן  чучהײם  ,ךיא ®אםיליע זאל  чуאיבער
לאזין
’
( чучפ־^טער׳)

—

 . . .אונ
ער טאג

V

*

:אנגען ׳
־יען ?ױז
י איבער
־ כער ,
טיד— .
זה בער
עשריבין
 ,״מםש
 , гוואש
ןאר אים
 :עי אין
־ער נאך
י ט זיך,

!לןאכאט
ן וויךער

ו ?ךיח ׳
;ונלעךט
ריף איז
ג; אנק ׳
־ דאךןש
 ,ווײיל
פאד
פון הא־*
אןו פסח
איבער
Г
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;אזין אױף הוצאות  120רו?יל  ,אונ מיט זיך ׳ זאל ער $עםען
 зоרו^יל(ייעט אים זײן איבער נינמ ,אונ פעטבאלד אנטייאךט;
רעם מאל  ,האט שױן נלותװקער רב אן נעשרייבען'$ ',אר מ ע ח
בערץ אד־אנק בריף צום ?לימעגיק ; א^זטײגער ה א ט א ר;י ט גיזאלעװעט
אוגטער ביאנןין אפאר ?אטרים פרן גפרא  ,אונ אריץ גיװאר$ין אנב
אולחא אשט;קעלע זהר  ,צו נעמישט אביסילע הךיפות פין זײגעם
אספר  ,װאפ וועט זיף ?עזר ד׳שם  ,או נגיךים וועלין אים נעבין אויןן
הוצאות ,אין ניבין ךרוקין  ,נױי״ל גלותימ־,ער רב האט בלןבלה ׳ אז
אנניד איז אמבין נדול  ,אין אלע שבע חבמות אונ טיאמער זעהט ןןר
ניט ; ,עהעט «ײן גוטער מזל .
אונ פון ;ענעם טאג אן  ,האט משה בעד א מע ה ײ ? ק זיןד מ?ין
זײן צו ךיא ננןיעה אױפין י_ם הנדול  ,װאם אץ אים נע$ינט זיך אזא
^ױאה  ,האלפ מעניש  ,האלב פיש  ,אונ האט זײער אמתיקותריגין
קול  ,אקול חאניג זיס ; אונ וױא ךיא באשעפענעס ךער זעהטאשיןן
טיט ^עגישין  ,חײבט זיא אן זינגען  . . .אונ ךיא מענשין אשטײנער
העךין צו םיט גרוים חשק — בפרט אזע^קאסט ניט.קײן געלט  -אונ
פון וןרויס טתיקות שלאפין זײא אײן* ממש וויא גיש^אךבענע ׳ דאן
קי־מט ךיא דןיה  ,אוג ע?ט זײא או־יף  .אוג ךאס איז י תע אין גאנץ
נלותוינןע  ,אפילו אקינד אץ וויג  ,וױיס דער פון  .בפרט משה בער
ווייסןאפ זײער יי כ ט ע .נאר משת בעראיז אױד ניט.קיץ שוטהאונ
האט זיף פאר נרײט— װאטע  ,צום פאר שטעקין דיא אוי^רין ׳ אי עי
זאל ניט הערען ךיא טתיקות  ,אונ וועט ניט שלאזין . . .
אונ גאגץ זאכט  ,אטאנ נאך אטאג  ,איז או^טער גיקומען ךער
פםח  ,משה בערס פאמיליע איז נא^ץ פרײליך אין שטוב איז פון בל
טוב  ,משה בער אלײן  ,איז בײא זיך אין האלצין  ,שטאיק אוג צו
פריךין  ,ךיא נסיעה לינט אים אװפין האר׳<ין ,וױא אײנעט וואס טרינקט
זיך  ,אשטיין אויפין האלז  . . .משה בער איז צײטליץ לעכין  ,ניט ארויס
געפאךען פון ךער היים  ,גלותװכןע איז סך הכל אוויאךפט  зоװײט פון
באהן /אונ משח בער האט אים נאןד ניט גיזעהן  . . .מיט א^אל ,
פאהד אויפין ים ד»גד1ל 1
וראלט
(לער פעטער)
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וואלט מ#ח בער געלןאנט אפ זוןין אונ נעפינען ^ ,חסףןן ,
אםבח  ,וואס זאל מי ט ל זײן  ,ךיא נמינןה  ,װאלט ער אריין גיװאךפין
עפעס אין צךנןה פ<ש;קע> אפער וױא א1יף להמייס איז אלעס מט
הוצאות אין דער הײם הוצאות אין יועכ  ,אפאךטיגער גילעט .
גו ? װאם װעט זאגין ליא וועלט ? וואפ וועט זאגין דיא אײגענע
ווײב ? אוג װאס װעט זא^ען של1ם בער ? אונ טאכןע'אלע גלותװר;ער
אונ משה בערס אומעךי^ן מח׳שבית ״ האויין ךיא צײטניט צי
ךיק געהאלטין  ,איר ^יט אפ ױשטעלט אױף איין ךגע  ,אט איז שוין
חול הטועד פסח  ,אונ אדןרון של פסח  ,אונ  . . .אסרו חג ! . . .
דער בעישטימטער טאג איז גיקומען .
כמעט גאנץ גלותװקע האבין זיןד ״פארזאממעלט״ צו משה דעם
אײנבינדער ,זיןד מיט אים ביזעבענען  ,אים זןןהן דעם לעצטין מאל ' . . .
אונ ?ךטית זײנען וויא פאלאעע גיפליועין פון אלע זייטין  .כייא
וױיב אונ כינךער האןין זיןד י.א נינףנןילט טרעךין  ,פרן ךיא א ױגק ,
נאר דער עיולם האט זײא געטרײפט  .״הלואי שריקט אונז משה
בער אײן גוטימןין ?ויפעלע  ,פאךין מיר אלע אד׳ין ^  . .עי  .דא
ן^יז שלעכט  .גיט דא .קײן פךנםה . . .
י אין אמת׳ן אבער  ,איז דאם ןיװען ג;יעךט נאר לפנים  л ,ה.
יענעם ניט שװער מאכין ךיא האךץ ״ער פאךט  ,לאז ער פאױן
גיןונטעךהײט ! לאזגאט אים העלפין דארנזין ׳ אונ"אוג:ז ד א  /׳. .
אבער צװי^ין זיך  ,האט מ ק א^דעךש  ,לגמרי אנדערש ' גיךעלט .
צווי׳ןזין זיף־ האט מען גיךעךט בזהיהלשין  :אי .אנ&יעה אםכנותדעע
^םי;גה ביז מ ען; א ך ט אריבער ךעם יס הגדול,ידאךפין נוט״ל ב ע ^ ץ,
אונ דער ןאך ? אט ךיא אפױקא  ...ווײם מען נאר  ,װאס דאס אין
§או אמדינה ? אמדינה מיט ווילדע מק שין  ,בעגעדין  ,פךא״ם  ,וואס
מען איז ניט זיבער מיט דעם לעביןי ,ער פאלט  ,גלייף צו זדיא
י
לױראיעלעס אין ליא צײן • . .
;אר ךער בעל עגלה  ,האט ניט גילאזין ךעם עולס ארײן גיץ
'
אין נרויפע וכיװם •
~ ;שער רבי ט׳שה כער  ,מיר זאלין ניט פאר שפעטיױן דע ס
י ״ צוג
( ר ע ר פעטער)

צש ! .״ או
גיזענץט ,
9יט
מח׳טבות ,
ניײט גײוען
״פאךט ^יזי

«ײעו
מאל מײנע
שװער ,כלל
זאןד ׳ זעהע
פיל מאל .
איז דיא זא
ןיןד  ,וויא
דאם
פאר ךיא נק
ךעם טאג'פ
אויגןין פור ו
מינן .-ךיא
זײן לױה• נ
אנאנצע ווע
העךצער  /נ
איךין סיט з
ךער גאנצ/זו
וואס זײא ה
פליהק  ,ור
׳אברענ װעלו
אט י»
אונ אנגעהיי

י בילעט .
^ אײגענע
תיןר;ער?..
ײט ניט צו
ט איז עויין

מ/טה דעם
מאל . . .
טין  .פייא
א אויגען ,
^נז משה

ים  л ,ה.
ער פאױן
,ז דא . . .
גיךעדט .
שכנותדעע
!ל פעג^ין,
 сדאפ אין
א״ם  ,וואם
׳ך צו דיא

ו ארײן גיץ

עטיגין דעס
צוג

*־נ י  . . .אונ מישה בער ן א ט זיך וױדעו־ /אונ או-ער $ ,יט ךעם עולם
גיזענץט  ,אונ ןיף אריין גיזע?ט אין װאגין .
מיט אײן ש?יץ  ,האט ד־ער פעל עגלה  ,טפםיק נ.יווען אלע
מח׳טבות  ,משה כער איז אוועק גיפאךין  ,אונ אז ער איז שוין נאנץ
נױיט ניװען  ,האט >*ים נאןו אלץ ןיקלוננען אץ ךיא אױערין ךער
״פאךט 3יזונ;ד»1
ן#
אליטווע שער ױ ױ ל .
זײער א?ט טרע^ט  ,אז מיר מעןשין  ,האפין אטעות * אסאף
מאל מײנען מיר ,אז ךיא זאןד װאס מיר ווילין ט א הן\ איז גאר ״ניט
שװער ,פלל ניט שווער ; נאר אז מיר הײפין אן טאהן ךי פאךגענומענע
ז א־ ,זעהען מיר  ,אז דאס איז ז״ייער שװער  .שװער איפער די פוחות,
פיל מאל  .האפין מיר מורא א^הײפין אזאןד  ,רױיל נאןד אונזער מײנוננ
איז דיא זאך ,ניט פאר אונזערע לןרעכןטין  ,אינ לסוף װאונדעךין מיר
ךןד  ,וויא לײקט ׳ וויא גוינג דאס איז ,
ראם זעלפיגע איז גױוען מיט מישה כערין  ,לגהילת האט ער זיך
פאר ךיא;םיעה זייער ניישראקין  ,וויא אחכרה.קז־ישא גפאי פאר אמת .
ךעם טאג פון ךעם אפ פארין  ,האט ער געפאםט ׳ פעת ;גר האט זיןל
אויפין פור ניזעצט  ,האט ^נר זיןד פאר גישטעלם  ,אז ער איז רער פר
מינן  .ךיא פ־ריל פיךט אים צום פית חי.ים  ,אונ ךער עולם גײט צ,־א
זײן לױה .נאר קוםענדיג ןײם־ װא?ז.אל  ,האט משה פער רער זעהן
אנאנצע וועלט׳ אװעלט מיט איךין  . . .איךין טיט אומעךיגע צופראבענע
העךצער  ,מיט הששךיגע שװאךצע פענימער ! איךין£? .יט נןלומקעם ,
איךין סיט פעקלע ־  ,איךין מיט פאצײלקעלעך  ,ראס הײסט  ,װאס
ךער גא^צזןר אײנענס זײערער איז אײמעפ^דען  ,אין ךיא פאצײלקעלע
וואס זײא האלטען  ,אונ גאר 1איךין וואס פארין  ,וואס לויפין  ,וואס
פליהק ,װאם זוכין אונ ^מעקין ׳ אונ זײנק נאטאװ״ ?ליהע^ביז
אברעג וועלט  ,אפי געפיגען אתפיל פרנפה . . .אט איז טישה בער טונטערער גױוארין  ,אפיסעלע פךײליכער ן
אונ אנגעהײפען צום שכל קומען  ,אז פארין מיט אגרײטיין פילעט ,
כיט
(דער פעטער)
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?יט עטליכע רוייל הוןיאות אין ,קע׳שענע  ,א» $יט א ^; ק ע ל ע
ה א ^נונג  ,א1יף להבא  ,איז {י ט סןנון צ ר ע ,ןי ט אזא ^ןיעה דארף
קען ןיט זינךיגען'> . .
אונ וואס ווײטער ,משה  чузאיזגיפאו־ין ,איז ער אלץ פרײליכער׳
לעבעךגער ^עװאךען « .ר חאט  чучזעהען אגא^ץ ?יויסע וועלט #
 , л у зטהאלין  ,שטעךט מיט ךעךפער  ,ראזגע ןעלשין  ,מיט ראזנע
ל/צונות  ,מיט מעױנח הלפ׳טות  ,אונ משה  чузהאט פיינד באקומק ,
זיין וויא אװאלקעלאק ',זיצין פאר שטעפ)ט אין אװיננןעלע . ,קײגער
זאל אימ ניט זעהן  ,אונ  чуכףנעם ניט  .מישה  чузהאט ח׳שק
באקוןמןן ? ,סדר קוהןץ אץ ?ענםטער  ,קונןין אונ בעטכאכטען ,אןג
א^טליןו  /זיןד או־ײן לאזין אין א׳טמועם טיט זיינע שכנים ׳ אין װעג־
$בגיס  ,זײנען אלע װיילע נא;יע; אוג מישה .כער האט אזעלכע
שאלות ױאס ױיגען נוגע צו אלע מי(יס שכנים  ,ךהײנו  :״ױער זיעט
איהר ? פון וואנען ? װאיסץ נןאךט איר ? ןואם איז אייער עסק ?
זײנ« איהר אבעלנןלאכח ? האט איר אוױיב מיט לןיגךר ? טה ^מכם ? ...
אונ §א 4גייא {ײענדיג  чучצײלט ווע чу 4איז  ,װאו הין  чуפאךט ,
מיט זיץ גאנצע גע^יקטע.־‘ . .
אונ ך א ךאייגע פע_קאנטשאנןטין  ,הא?ץ פאךשאפט טשה
כע4ין  ,אהיפ׳ש  у Ь ^ зצגמת נפש  ,מיט א  ^ 4,ט ייסיל בויכװײטאג ,
אוג האךץ וױיטאנ  .ךיאי געישיכ^ע  чучפון איז אזױ גיװק  .זיך
 лпууутא1י$ין §אךעחא , 4אין האמבוךג  ,האט זיך מ׳שה чуз
פעכןאגט מיט אליטװעישין ױךן  ,איי 4א£לונע^^ , 4זםײכ^ךיגער ׳
אונ זייע 4א 3א 4עטינע , 4אונ  чуч,צוא איז  чучיי , 4אין ^אנצען
פאחאזשע אויף אימ  ,אז  чу^х; чучפא учהאר מ^ שין  ,האביו'
נא 4אנןען׳ט ניט  , ачу^рзмאן דאס זײנ־ען  ; чуч;ч? 2א׳שטײגעי
האט טשה  , чузזיןד ? װ ה גױוען  ,אוים ״ чучצײלט  сучאיךין זײוי
 у з:юהאלץ  оуч ]угччуу ,אידען ,ךעפ פלימעגיפןם  уч”зפו־יף
מיט” ךיא שיף כןאיט־^ ־ чуч, :ж .אי 4האט אים ^ урячטובי»
געטאהן ,גינומעל ךיא פךיף׳ אוג זײא חךך נילײענט  у з^ шמאל:
פ^טדאקט ך א ^יף  , урчх,чאונ ^ילויגןם זײן פלימ־עניק  ,אז  чуאיו
אזעלט^לר
( чучפ уט)чу

א^ש;קעלע
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אזעלטענער מ ק ש  ,גאר ניט פון סײנטינע דורות ,הײגטינע ציימין
אז םען טהוטיאיינעם יאטוכה  ,ךאךף ןוען ןיף ךיכטון אױף אגיױכע
רעה צו באקומען  .דער איר האט דיא ^יידע גיךיף ? ,יט דיא שיף
כןאך^ע צו זאמטען געוױקעלט  ,װיא ;יעען  ,אונ אפ נעע?ץ מישה
בערץ  .אונ טשה בער האט זײא צו ךיק אין יקעשענע אךין 3עלײ?ט ;
אזױ זיינען זייא ?יידע גי^ארץ א^ופ!יק ווענ« פיז עפאר ?שאג^יאנען
פאר ךאטערדאם.
טשה כער האט גאר ניט 3אנןעוה׳ט  ,װאו אונ ולען זיץ שבן איז
נעלם נעװארען׳ נאר אױף שלעפטעס האט טשחבער ניט גי$כא?ט .
' ’ י אין ראטעךךאם ךעװעדיךט בען ף א פילעטין  ,אונ דער
,קאנדוכןטאר האט גיפעפוץ טשה בערין  ,ערזאל טיחל !י ץ׳ נוײןין
ןײן פי^עט *.
טשה בער האט זיך נעטאפט צו .יענע ^עשענע  ,װאו ליא
שי:פקאךטע מיט ךיא בריף זײנען גילענין  ,אונ  . . .נןײן זב ר! ,צזך א
צוױיטע  ,אונ ךךיטע ',אונ ?יו־טע ״קעשעגע ,כןײן גירעבעניס ! . . .
מ׳טה כער האט ’ געטאכט אנעשרײא אליאךעם  ,אנעװאלד  ,נאר
אוט;קט אלע טךחות  ,מען האט אים געהײםען נעמען אנאייע
שי^קאךטע.י אט האט ןיןד משה בער;יחאפט צוא ךיא עפגליכע
ךו?י*ל .י אוג ןיט דא גערא?ט ! . . .
אין ךיא עטלי^ע מינוט ״ האט טשה בער אויס גילערינט
^רויםען אוראק ',ער איז בעקאנט גיװאךין מיט דיא װעלט .
^י ם אל פנים  . . .תחלת האט טשה בער געטראפט  ,ער זאל געפין
זאל אים ארוים ש;קען אהער .
א^עלענןאםע צום ?לימעניק,
?יף
ארער ןיעלט אךעף א ^ ק א ך ט ע  .נאר פהרןן עץ  ,האט
דער טאנט אז דער שכן רי^ער  ,האט צו ;ינומען דיא פריף סיט
ךיא שיפכןאר^ע צו זאמשען  .אוג פעת ער האט אים אפ 3י 3ע?ין
צו ךיק’ ,איז ראס גיווען גלאטע ^אפירלעך  . . .אונ ער געדיץר^
גיט ךעם פליטע^י^ס אררעם אויפ וױיניג  . . .נאר ךער נאןד האט ער
זיך ?א^לעךט ״ רוען אפילו ער זאל ;ע וויםען זיין אדרעס ו אין
אייך ניט פדאי  ,אים אזױ פיל צו פעלאס^ינען  . . .זיך אן וואך$ין
אויפין
(דער פעטער)

ן ?ךײליכעיי
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אליפין צװײטען  .אפילו א1יף איץ אײגען.קינד  .טאר מען אױך גיט ,
פפיט אןלימעניק . . .
דאנכןען גאט ,איןד פין ניט .קײן.קײלי״קע  ,איןי פין אבעל
בלאכה 1אטלאכה איז אטײערע זאך ,טלאכה איז ברכח  ,מלאכה
־; יז הצלחה < ?לאכה איז דךוחה  ,וואס דאךף איןד זאךגען ? ח;תכן
>.יז דא ניטא כןיין בוכבינרער ?  . . .איך ױעל אךײן אין שטאךט .
אפ זוכין אמ־ילטער  /זיף פאיךיננען א1יף אחוירש צײט ' ,אוניוועל
האבין אשיפ.קאךטע  ,כיט אפאר רוביל א1יף הוצאות  ,אונ משה בער
האט רןין טעות ניט גיהאט  ,דעס זעלפיגען טאג  ,וואס ער ן$יז
אךאפ פון שץז  ,האט ער גיפוגק אמײםטער  ,וואס האט אים
ניגעיין  30הפיל אחור׳ש  ,מיט גרײטען טייש .
ט׳טח בער האט נאר אײן דאנה נעהאט  ,אט ךיא פריף  ,ןױט
ך א שיפנןאךטע װאס פאר נונ^צען האןין זײא גיפראלט דעס
ליטעע׳שען איךיל?. ..

איוים װעג .
מישח ביער האט ווידער נעהאט אטעות  .ער האט;יךעכינט ,
אז ך א נםיעה גיז מאךעגאפ״קאר  ,וועט אים ניט עךנער זײן װיא
ביז אהער  .ביז ראטע־דאם איז משה בערין זײער גוט גיגאנגען .
װירימע ^טילע טעג  ,דער פאךעחאד האט זיןז נעגליצט וױא אוייןש
פוטער  .ךער נם איז ניווען ישטיל אינ תהינ ,־ אױפין פארעחאד
ל בעךינ פרײלעןד  .״מסתמא װעט װײטער אויןז אזוי ז ײן ף אונ
משודבער האט זיןז אפ גענאךט .
צוױיא טאג איז מען אפ גיפאךען אויפען נם-פ שוךה  ,זײער
גוט ! גאר אויף דעש -3טין טאג  ,האט זיןד אויף נעהײ?ין אשטירעם
וױנד ,דער 1ם חאט אגגעהײבין זקאשין^ ,טולטען אונ זיןד וייגען ...דער
פארעחאד האט זין־ ג;קערט אויף אלעאיטין  ,ער האט םיט ךעם
נאז  ,ךי װאסער נעאכןעלט  ...אונ עס האט ניט ױהאלפין  .ייײלע
װײז ? ,לעגט ערךער חױפט װערין פיז אין הימל  ,אונ ווײלע װײו
עתיךעתגט װערין ביז אין שא1ל תדזת;ח  .ניט נאר די פאסעזשירער ״
האבין
(דער פעטער)
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האפין לאקוטען ך א  щלןיאננןהייט  ,אונ ײיכען װיא טוילטע ליגיז
נעבלילין  ,ןיך ניט צו ז קאנק ךיךין £יט אגליר  ,יעדער פון זיין אךט>
אפילו ךי טאטראךן זײגען גיװען ווי ני׳שטאךבענע !  5 . . .ט אג ,האט
זיןד משה בער נעוויגט צװיישין טױךט אונ לעבען !  5טאנ  ,איז ער
ךלעןין אטױךטער מענש ,אונ האט מיט ;יןי אין האךצין  ,אפ ױזעגינט
זיןד מיט וױיב אונ.קיגד  ,אונ מיט אלע גלותװפןער אידין ! אפילו ורוי
אויןד אפנעזאגט  .אוג ?רויש עגמת נפש ניהאט  ,וואש  чуוועט גיט
קומען צו_קבר ישראל  ,זײן ווייב אונ ר)ינדער װעלין ניט ווישין  ,װאו
אויףךעם  6טין טאג  ,האט גאט
זײן געב״ן  ,װעט אהין קימען !
רחמנות גיהאט  чуч ,וױנט איז #טיל געװאךין .
ךי נםיעה פון די עטליכע װאבין צײט האפין משה בערין נראה
אונ אלט גיםאבט  чу ,איז עלטער גיװאךין מיט  20יאהר ,
א^עמאטעךט  ,אפגעשיאפט  ,אונ אױש נעמאנעךט  /אישיעק גיווען ׳
זעהן ו.ויא ער װיץט א1יש .
אז מישה בעו האט זולה גיווען  чуч ,העךין  ,אז מען איז שוין
ניט וױיט פון מאדעגאסכןאר  ,האט ער געפיהלט  ,וויא א חױתדיגער
וױגטעלע האט דורן־ נעבלאזין  ,זײן אומעדיג האךץ  .אונ אזער האט
דעיר לעפט ךי מיגוט  ,וואס ךער פארעחאד  ,איז צוא גיקומען צום
ברעג  ,אונ זיך גי־שטעלט אויף .זײן אנקער  ,איז טשה בער ?־ךיש אונ
לעלעליג גיװאו־ין ! — װיא פײל פון פויגין  ,האט  чуגיהאפט זײנע
נןליטר^ש׳אוג איז  чучעךשטער אי אפ פרן פאלעחאהאונ שטעלעגלינ
ךך מיט בײךע פיש ׳ א1יף ךי נב׳טה ,האט  чуבײןע האנר צום הישמל
אויף געהײבין ,ד א ^ ד י ג ,דעם בולא ’ ,פא 4לי ש טי כן ע ל ע,
ה א ך ? , у пז  4ו,ק  уג ע  , ччуװאש  чуהאט אונז מאנשין געעבין •
 чу^п чучאיז גיווק אקלאט  10אין  чучפליהי.
מיט ךי ר,לומקעם אין ךיא הא^ד  ,האט ײך משה  чузגילאזין
גײן צו ךי  , чугчлוואם ה א ב ק זיך פון װײטין  ;лугу״אט ראש איז
אפנים  чучאנחײפ  ,שטאךגי ... ,דזאט םשה  чузמיט זיף־ ױטלאבט ,
אונ די  9אטיאךן אײפין פא 4עחא , 4האפין םי 4געװאלט א ײני ײ ח ׳
אז פיז מאךיױאם.קא 4איז נאך  30וועלסט  ...נאוי קדמענדיג צוא דיא
' הײזער
^ узчуч

 14וזײזער  ,האט טשיה כער זיןד דער װאיסט ךעם אמת  ,אז דאס איז נאר
אךאלןיל פון  20וזץזער ,ךא וואהנען עטליכע דײטשץ אונ
פוךטענעזער׳ ערנערין ייןד  ,פון פיש פאנגעכאי  ,אונ פון שיפעראי.
מיט לאדקעלעך פייךין זײ איכער  ,רי ןאסעזשיךער  ,פון ?רעג גייז
םאדעגא^אר  ,אמרחק פון , 30ווערסט פאר  2ש^ה צייט  ,אונ
נעפען סןד הפל א'ין תבל טרהה געלט  ,ווייל רער פארעחאד נןאן
פשום א;1פן ניט צו קומען  ,בי« נןאראגא^קאר .
מישה פער האט ׳שוין איצט ניזעהען דעם אמת  ,אז.קײנער האט
אימ ניט גענאךט  ,אמ האט זיך ךער מאנט  ,אז אין צוױיטין ברי־ף
איז אויןד גיווען עזױ גע^ךיפען  ,אונ האט מיט צינעאױגין ^יזעהן ו
וױא אײגיגע מא^ישין האפין זיך ארײן גיןעצט אין די לאליקעס  ,אינ
ײינען אוועק געשװאומען { .אר משת פער וואלט םרוןיה גיווק
זײ צאהלען  5רו?ל  ,אבער פזה התגאי  ,זײא זאלען אים אין ךיא
לאמןע פיתןן אויף רי נןשוז  ,אפער ניט אױפען_ים  .״גיעםער גײא
איןד צו פוס  . . .אפער אין אטולטער  ,פאר איך ניט אױ^ען נם
הגרול  ,עס מעג זיין וואס עס רויל ו חאט משה בער געזאנט .
מישה בער האט.ניט באקימען אפור  ,פאי כןײן נעלט  ,אונ האט
געמוזט צי פיידען זיין דער מיט  ,וואס איץ אלןזער דײטש  ,האט
אים אנגעוויזק אװעג מיט.יבשה  ,ביז ךער שטאט ; אונ מ׳שה פעו־
וואס פאר שטײט דײטשעם  ,וויא גלותװקער פעל קורא פת'ש המלות ,
האט געמוזט מטרידזזײן דעם אלטין טאן ער זאל אים ךעם םאךשלו־ס
ג־ט אײן סןףן  ,אונ םישה פער האט זיך גוט איײן גענוטען אין
זינען  ,אז ער דאךןז גײן גלײך אװעךסט  12ווע ט^ רקומק צו אטײך
מיט א^יילןל  ,איס איבער גײענדיג  ,זאל ער זיןד נעמען רע:כטס  .אפ
גײענךיג אװע.־סט  , 8וועט ער האגין  2וועגלער׳ זאל.ע י ז?נע שען
לעקס  ,דאךט וועט ליר פון וױיטען זעהן א?ר1יסען פאךנ  ,זאל ער
נײן צום באךג  ,אונ ראן קו־טט ער אין שטאט .
משה בער האט דעם אלטין בעדאנכןט ,אונ איז אוועק
גע^א^ען  ,ךער זײגער איז גיווען האלפ ^לף
דער טאג איז ניװען אײנער פרן די װאךעטסטע אונ שאהנסטע
פריהליננס
(דער פעטער)
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פריהלײגס טאנ איץ;ענעם.קא;נט ך מאד;ע בוי§ערל ,די משז^ח׳ריגע
פוץלעןי מיט ך נאגלע װאזנרער שיינע נאטור האט אפ גיפריסט
םשיה בערס פוחות  .אזעלןנע פויגלען  ,אזעלכע בױ^ער  ,ןױט אזעלכע
?מעקעךגע ריח גן עךנךי^ע ןואןין האט ער  ГЧנלימגקע.קיין מאל
^יט ניזעהן  ,ער איז;יג אננ ק אמ$עקו,קט  ,געקז^ט אונ נעןזרא^ט ,
וואס איז ךאס פאו־ איועלט ׳  $אי אגן עדן ?
םשה פער  ,האט ךך ש1ין גוט רער װאיע?ןט ,לי פים  3יע?ק
שוין גײןגגףג  ,ער איז שוין היפש םיד  ,ער איז םשער  ,אז דער
מײך ?זיט ’ דעם בריק דאךפין שוין כאלד ייץ ׳  чуהאט אוזיפ
;ענוםק זײן זײנערל  ,אונ האט זיך נעהרושט  ,איז משל־ר ? . . .
לויפט !
דרײא ? *ער ;
נואלפ ו “
*• »
ער איז אפ ^ענאנ;ען  ,נאך א^טיק װעג  ,אמ גיט ךא גןיין
טײך  ,מיט.קײן ?ךיק  ,ם־שה פער האט זיןד אבי^עלע צוא געזעץט
אונ זיך פאר טראכט  . . .״בק איך ;יט אשוטה גםור״ ?  . . .וואלט
#יך שוק לאנג דארט גיט ניװען ? וואס כק איך לןלינער פון אלעמען?
ןןיז א^ער מץלעך דער כײטש  ,זאל מיר א 3 £א ח ? ^אל/ע ךעך-
פאר ׳ לאז ךער איד וויסען !  . . .האט ער גיט נעזאלט כןאךגען
ארו^ל ! אונ איצט 1זאל איך ךך אומכןערען ? אדער גיק װײ^ער ?
יױךןן I
טויזע^ןער ןעדאנ.קען האפק זיך 3ײא אים *^ין יקאפ ^עטישט ,
אונ האט.ניט ג;קא; נט  ,ײך געפען איץ מצה .
ער האט זיך א?יקעלע אפ ;עההט אינ זיך ןעלאזען נײן
צו געקומען
װײטער  ,אזנ אפ נײע^דיג 3ײא אשעה צײט  ,איז
צו אײן נןלײגעם ניט נןײן טי^ען טײ^עלע פמעט וואלט אהון  ,ניט
אײן גינעןיט אירע ^אפלעך  ,נאר.קײן בױק ׳.ק״ז חלאךהע  .איז
ןיט צו זעהן  ,אונ אױס ווענ ♦  ;.האן^ש ^עס אונ יקער זיך אום  .״ ,
ךער ןייגער ^יז ^יװען פיר ניט נאר ^זפעט ; נאר אוי$ען
סימעל׳ ל׳א?ען!יר^ענןלי^ען שװארצעזש?ינ?לעךלשאיע  ,אונ ךי
זון האט זיןד ןעהאלטין או;נטעד אגרױםע שטיק שװאך^ע װאלקען .
םשח פער האט נעװא^ען ך האנר  ,אונ האט געפמען גןאר
נייטע
ר־ער פעטער)

,

,

,

,

,

— 26

—

נײטיג  ,דאדאװנען ט^חה׳ אונ בייא זיך פעםט בעשלאמען  ,וואס
פאר אמחשכה  ,אים וועט אכיין קומען ? ,יים סוף דאװנען  ,אזוא
זאל ער טאהן .
װיא זיין ךאיו;ען.אין גלות?וכןער פית המךךש  ,אזוי האט ער ךא
נעדאװיגט  ,אונ אפשר נאןי מיט מער האךץ  ,מיט םער בטהון .
פיים םו־ף דאװנען  ,איז אים ארײן אטלו־שבה  , ,ט ק מוז 4יין
וױיןזער ! אךיבער גיץ דעם טײןנל  ,אונ גײן {לייך  ,אן אװעג ; א«
מיט אײעג  ,איז  :י ט ךי װענ  ,וועט אפיעזר אן אוועג  ,רןנןא זײן
ךי ורעג 1גאט איז אומעדום . . .׳ י
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ער  $ל א  $ט א 1יפען א 1יבען ♦
אפנײענדיג אהי?ע>ען מהלןד  ,אױף יזעגער זײט טײכיל  ,האט
טשה פער דער זעהן פױמער  ,הויקע גיאבע בױמער  ,אונ אםאןז ,
״דא וועט באלד זײן א^זטאט !״ האט משה פער צו זיןד גיזאנט  ,״די
וואס איןז דארף  ,אךער ניט  ,אפער אישיב מוז ךא געיױס זיין  ,רי
בויםער  ,דאס מוזנא^נים זיין אםאד,וויא אין אוטערע.קאנ^ין  ,אפישר
נאןד אפעםערער .
ער האט אנגעהײפען סאכען ברײטערע טריט  ,האפעמ־יג אז
אט באלד קומט ער אין א  $ט א ט׳ אונ וױדער װײל עם גײט צום
גאכט ,ריא זון איז §אר צוינען טיט ױאלכ)ינס  ,עס לןלײפט זיך
אױף רעגען . . .
ךאס איז שוין אשעה צײט  ,וויא משה פער גייט אין סאד ,
אוג וואס וױיטער איז דער סאד נעדיכטער  ,מיט נרעםעיע  ,מיט
ךיהןעיע פוימער  ,אונ עס װעךט פינ?טערער  ,אונ פי?3׳טערער ; . .
ער האט אגגעהײפין פאר ישטיין ׳ אז דאס איז ניט כןײן םאד  . . .נאר
אװאלד ! אונ אוואלד איז אמקום םפנה ״ אפילו אין אונזערע מקומות
? פ ב מן א !  ....אפני ם מיר איזאן נעהתטט ! האט אטלזישכה •<2יהם
יעפיקט
(דער פעטער)
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געפינןט אי^קאפ״  ,אז ®יין_קגר זאל דץ אין אג ױ ך ,איז ניט איןץם־ש
нуч !♦»4
פיין
ב1יף  ,איז אין רי פױך פון אליודאיעד
אין װאלד איז ־שױן ^רענןליף פי^טער $ ,אד משה״כער ,
^טופט זיך  ,אונ ךו־ײט זיך ,אוננ ף כ ט ?וױשען די בוימער אלץ
וױיטעי ,אונ ווײטער . .
?לוצלונג איז  чуשטײן נעבליבען !
אין גא:נצען װאל , 4איז אױגענבלי^ליך ליכטינ געװאיען  ,אונ
באל 4וויךע 4אהשןי אונ אין דעם מ41א׳ד;גען חשןד  ,האט ניגעכען
אלןלאפ  ,אײנע^ 4וו ײ ט ע 4אונ אדךיטע 4אז רי  3אןצע װעלט האט
{עציטעןט  ,ןףא אפלאט פון א׳טטוךים ךריבד .
משה  чузלי?ט אױף  чучעלד  ,ניט טויט  ,ניט לעבעךג ׳ נ א4
אז די זעלביגע ליכטירףט מיט לי זעלליגע כןלאפ ה א פ ק זיןד чузж
ג^חזךט у?|6־  узנןאל  ,האט משה  чуз 3א 4ש ט אנ ק  ,אז דאס
זײגען ךי אפלילןאנע р у ; п 4אונ לליצץ  ,װאס ה א פ ק בבוח חרכ
וםוחלב ?ןאכען לי ומ^ט !
איןוואל 4איז  ;ужгууאבעלט  ,אפתמעכײא ,אנעשיײא ,
אזודעױיא /פון פא/ 4טײדענע ניחאים  ,אונ ח ױ ת .וואס אזז^כעס
האט משה  чузניט וײהק־ט זיײט  чуל ען ט  ,אפילו אין נלותוופ^ו־
לית הםדליש פעת.קליאת התיךה .
פישה  ч у зהאטאננעוז ײפק  , рчу^чװ א ס טו ט מען ? גיין ?איז
אומ^ליך  ,דא ליגען ? וועט ?יז טאג אײן פײנדעל чуур уאויןד ניט
פל ײבק_ ,קיק  пуу чучум׳ מען טוז קרילען אױה אבוים . . .
פא 4ךי לילטיגקײט פון דיא  уучуууучзפלי^ץ  ,האט ט׳טה
 чузן ^ ל א כ ט אז  чучפױם  ,פייא װעלכען  чуלץט  ,איז משוגה
גלאפ אונ הויך  ,מיט אסאןד זײע? урл уэхчу 4װײגעןי чу ,האט זיןד
ןעשטעלט  ,אונ מיט ןו־ויס מיהע  ,זיך א14יף  юуехлууאויף אײן
נךאכק  ;уррчуружצווײג  ,אונ עײל  чуץיז גי װק צוא ני 4^ 4ינ
אויךו^יט  т״ чуגוט צו זיצץ ׳ האט  чуאהיף גינקילעטעךט מיט
^ לי ב ע ?יווײגען  , чузулאונ איז געפליפק זי צ ען.י
פאר ךי ליכטיג.קײט פון לי ? уррхליןיץ  ,האט מ ע ה чуч чуз
;луг
*
י
( чучפ ע ט ^
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זעהן  ,אז או ^ עו » } ד ע ךן ײ ^ ען צװייג * ,יז *גרויסע לאןו  ,אזוי גח-יס
אז דער גרעסןזער $א*ש  ,זאל ,קאנען  8ייץ כ^־יכען .
— ״א$נים אז דער בױם איז א פו ^ ע ר  ,אליידעער ף חאט משה
זיך איץ ברעכין
פער ?ויט זיך{י?»כא?ט  ,׳&ון ן^רױםען װי:נט« זקאן
אוג אראפ פאלענךינ זקאן ןזען געהרגעטיוועוײן  ...פע$ער וועל איןד
זיךזעצין ניךעךיגער ...אונ איז אראפ דנןיא?ץ« מיט אצוױיג
ױלעף^ער .
דער רעש אין װא^ז־  ,דעױ ^עשיײ פון ךי לײ?ץ  ,דער ?רוטעריי
פיןדיבערין ,אוג א^דערע חױת רעו־ת״ איי ?יװען קאױןש׳דינ אונ
ץוױשין ךעם ש־ע^ליכץ טו^יל  ,טיט ךי מתוםה . ,איזיןיןד טשה פער
ניזעםין אויףו א:צווײנ  ,אוגגעךאוױ^ט מןגףב ,וואךט פײא װאךט .
נאר ךי אלע ווילדע גריאיםי ,ךי אלע חױת ךעות  ,זײנען מיט
אײן ?אל פאר ^זטוטט {ע{לי?ען  ,אשךענןל^ער שלאקס רעגין  ,האט
זײ אלעטק פאר ש^אפט ך א מיילער  ,יעךער י ןריאה האט זיך
פעחאלטען  ,אונ '&אר ^ ע נ ן ט  ,װאו ןןס האט זיך גיעפונען אנאהעל־
טענעס  ,נאר אײן טשה פער  ,זיןיט אויפין בױם  ,דורך ני;עצט' ,
תךך נעווײנןט 1ייז ךי ^שמה  ,אינ חאט שוין״קײן פ 1ח ך ט ,זיך צוא
האלטען ארים צװײנ .
דאס איז שוין  2ש^ה צײט  ,וויא די דונערץ ועצין אים אין
כןאפ  ,ך בליצין פךע^ען אים אױס ךי אוינען  ,אונ ךער רענען צוא
וױינןט אים«יינע פײ^ער  ,אונ די פוחית ; 1״ *$ $יט אויט פון שךעק .
אונ פון צרות .
 ״®״ן לעבען איז  5אי ןסאי.קיין לעבען ניט ף האט אנעדאנקןיןד ^יפלא^עןט פײא אים אין כןאפ  ,איף וועל ^ א פייין צו נןרי?ץ ,
צו ך א לאך,י אוג ארײן קריכען אין פוים  ,לפחות וועט דער רעגען
?ויט ךי כןאלט ^ т д ,יט טצצר זײן  ,אינ ךער בויס  ,וועט טאקע ? Т
סײן ארוץ  . . .א^ײעךער .קבר ; , .
צו ױגןראכין צום ץוױיג  ,אונ א ^ ע־
מיט ?רױם טךחה }« г
הײפין ןיןז ארײן צו לאזען ^יט רי פיס  ,אינעװײנינ ארײן  .אוג טיט
ךי האנד זיך האל^ענךינ פײס צוױינ .
משח
(דער פעטער)
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משה בער האט אנךעךש ניט גע?»כא?ט  ,אז ^גר;ועט נ ען ען
אהיפשין פאל אראפ  ,נאר װיא האט אים נעחדו^ט  ,אז ן ך האט
ךער ן״הלט אוןטער זיינע ?יס אחארטע זאך  ,אויף װאש ער איז
^טײן געבליגץ  ,ער האט שויין אפ נעלאזען זיינע האנד פין ?עוײנ ,
אינ שטײט גא^ץ זיכער  ,מ׳טה בער האט.ןיןד םיט נרויס טיהע ,
עטװאם אײנגעכו־עען  ,ער זאל טיט אהאנד כןאנען אן טאפען  ,אױף
^טײט אויף
ײאס ער שטייט  ,אונ האט ארוים געפינען אז
אהילצעךנעם לײטער ...אונ האט אנניהײביןנײן נידעךיגער אונ טיפעך.
— אפנים אז אין ך י מקוטות טיע? ט זײער אפט  ,אז מא:גשין
פאר בלאנךזען אץ ךי װאלךער  ,אוג װאו זיך צוא בעהאלטען פון
אזעלכע שרע:קליבע אונװעטערץ  ,אונ פרן ךי חױת רעות  ,איז ^יט
ךא  ,אט נעפינט מען אזעלכע פוסיןע בױמער  ,מען לאזט ארײן
אי;עװײגיג אלייטעייל  ,אונ רער ארימער מ ק ש נעפיןט א1יך
אשט;קעלע ?אהעל^ענעס ? ,יז ך שלעכטע צײט גייט פאר נײא ,
אךער ביז עס װערט טאג . .
טיט ךיא טסישבות איז משה בער אראפ ןער^אכען ביז דעם
לעצטען שטאפיל  ,אז ער האט ^עשפיךט אז ער שטײט שוין אױף
ערד  ,האט ער אנגעהײ?ין ארום טאפען  ,ער חאט גיוואלט א?טא§ין
ךי וואנט פון דעם בױם ; -אר טאפענריג  ,איז ער רער נןראכץ ביז
אטיר  ,אונ האט נעפו^ען י י נןל!א ,9קע  ,אונ ןיא ניע?ינט .
משהכער איז אריץגעקימעןאין א ח ד ר ׳ װאם דארט אי1
ניווען אנרױםער א1יבין  ,אמין קיןד ; אונ אויף אטישל איז ני^טאנען
אלאמפ  ,אונ האט מיט אכןלײן פײ^ךל גיןיע^ט  ,טשה בער חאט
איפ אויף געדרײט  ,אויפין טיש איז נעשטא;ען אפולע ?לאש מיט
נש  ,ךער בײא אױף אטעלער עטליכע העליננ  ,טשה כער חאט
געמאכט אכוסע  ,פאר ביםען א׳?ט;קעלע העריןנ  ,איז צו גיגאנ^ען
צום א 1ייען  ,זיךגעמאבש אין אוױנ.קעלע אגעליענעי  ,אפ געלײענט
קייאת שמע געישמאק ; דעם לאםפיל אראפ געךרײט יויא 3ירוען  ,אונ
איז  2אנץ גיך אײנגעשלאפק״
װיא
(ר־<ר פעט?נר)
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רויא לאננ טשה בער איז נע^לאפין  ,האט ער אלײן  ,אויך
ניט געװאוסט  ,נאר אז מען האט אים אױף גיווע.קט פון שלאף  ,אונ
 чуהאט גיעפץט ךי אויגען  ,האט ער  чучזעהן אקומפאױע פון אמאן
, , 15זיצען נײם טיש  .אונ מען טךינלןטג ••
פוןזײעלע וױלךע אכזךױתע פנים-ע , 4אונ פוןליא שפיזען ,
לא:גנע ש^יציגע עןאלפעמעםע , 4מיט נאך א?דערע גיווע 4װאס אױף
די א,ה אט מ׳טה  чузפא 4שטאנען  ,וויא ;4ױם זײן ככנה איז ,אונ
 чугדיא לייט זיי^ען ־. . .
מ ק האט אים ניט ג ^ א ז ק לאןנ הןלעןין  ,מ ק האט איהט
גענומק צום דאפראס ! . ; .
מישה  чузזשאט  чучצײלט  пучאמת .
״»? чузזאנ אונז  Iװאס ב ^ י ט § чучאנצי , 4וואס מיר האניין
גיזעהן אויף זײ 4די גא^צע נאכט  ,אונ וויא נא 4טאנ איז  чуפא4
״איןד װעל אײןד ז אנק מײנע העלין!״
־שװאונךין ג^ואךין ?
האט משה  чузגיזאגט ; מי 4איךין האפין אתפילה  ,וואס מי 4םוזין
זיא זאג׳־ן.פאךין ישלאפין ! אין ך א קפילח װעו־ט אזוי גקא^ט ;
? אמי תו ;םןזלך  ,מיט זיין גאטליכין פ,ליגיל  чу юугךי 3 4א4עקין ,
ןתחת פנפױ תחסה  чугзучх ,זײנע פ לינ ^  ,וועסט דו כאשיצט זיין I
צנה ןםיחךה אמיתוי .#װיא  чуй^кאיין עפטין פאנציל ! אוג וױיל
איך פעט ךי ו^פלה אל уטאל  ,מיט אמת,י מסתמא פאשי4־ט טי, 4
 чучאלמ^כטיגע , 4מיט זיין פא;נצי. 4
גאנצ״ע  8טאג  ,האפין לי חפךה  ,אפ געהאלטין משה פערין
?ײא זיף־  ,אונ האבץ ניט ױקאנט זיף אפרז4ישין ׳ פון ךעםװאונךער
?טײנעם פאןציי  чугмж .ײעל^ין מ׳םה  очузגוף װ^־ט פאדעכןט ;
אז  чуל ײענט ויי ג ^ ע נן לי א ת ׳ «удеװעלט 3אך¥נןט чуужзчуч
גוש
( чучפ уט)чу
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נוף; פון האלפ ק״ש  ,אהאלןער נוף  ,פון אישטי^ל ק״ש; אשטיכןעלע
נוף ,אןק״ש  ,אין א 1יפפאנציר , . . . I
אױפין  9טאנ  ,הא^ין זײ משה בערין ארויס נעלאזין .פרײא ;
זיי האפין אים גיגשיין צרה לךו־ןי אפולע פײטל מיט געלד ; אונ ער האט
זיי געמוזט ^עבין ׳ !ײן סײליג וואךט  ,רןינעם ניט מגלה 1ײן ׳ זייער
כאהאלטענעם ; אײנער פון ךיא הביה  ,האט מ׳שה פערין ארױס
ןעפירט  ,פון וואלר  ,אונ אים געוויזק אךויסע אגלײכע וועג  ,אין
שטאט אייץ .
מער פון אלע הדושים  ,האט משה פערין גיחידזישט ; אױף
ךעם מאגשען  ,וואס  2גזלנים פוןךי חבךה  ,האפין אים גיבראבט צו
פיךין  ,אין ךי זעלפיגע ^ינוט ,װאס מען האט אים פעפרײט ; אוג ךער
מאנ'ש איז  . . .דאכט זיןי ; זןר וואלט שוועךין י ...ךער ליטוואק . . .
אפער װיא קומט ער אהער ? 9 — ...יט ךי מחישבות איז מי׳טח פער
ארײן ניקוםען אין מאראגאסקאר.״ אונ פאר גײא אהאלפע שעה צײט
איז ער גע'שפזא;ען  ,פאר דין פלימעגיק שלום פער מציל-עױ ; וואס
יענער האט ךער זעהע:נךיג ?לו^לונג דעס פעטער  ,ארם גע׳שריען
ניט מיט זיין קול » :אט ךער  ,איז דער אמת׳ער פעטער " I
 ьמײט אהאלפע שעה נאך דעם  ,אז ךער פעטער מיט זײן
?לימעניק  ,האפין זיך בערוהץט ; האט שלום פער ךער ציילט ךעם
פעטער  ,פאלנעגךע געשיכטע :
— מיט אחוךש צוךיק  ,איז צו מיר גיקומען אפעטער מישה
פער  ,נאטור איר  ,ןױא אײן טראפין װאסער; ךרײ וראכין עײט אין
ער 3ײא מיר גיװען אנוטער גאפט ; ךער נאך  . . .האט ער מיי
פאגנבעט אויף אפאר טויזענט רו;פל אונ ױברח !  ...אשטײנער האפ
איןז גיט ױנלויבט אחר המעשה  ,אז דאש איז ;יווען מײן אמת׳ער
פעטער  ...נאר פאר פרעפךע טא;שין איז ?ןיר גיווען זײער מיאוס י•
;אר וויא קומט צו אים עײנע פריף  ,םיט נאך אןךערע יךעו ת
פדן מײן צןינדהײט ? , . .
רא
י (דער פעטער)

—

—
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דא  ,האט דעי $ע$ער דעךצײלט די״גאנצע נעשיכטע  ,וואס
מיר ווײןױן שוין  ,אויןד אז ^נױ האט אים ןיןעהן >ךן וגאלד־ . . .
•

•

צעהן טאג נאןד משה בערס קימען צום פלי^עניק  ,האט ער,
טשה בער  ,ארויס נעש;קט אשיף לןאךטע פאר זיין גאנ^ע פאמיליע ,
אז זײא זאלען קימען צו אים  . . .אוג זײ זײנען בשלום גיקומען!׳.
די ױנגע קי;נךער הא?ין זיןר ךעךזעהן  . . .אונ נעפעליין גײואךץ ...
ךער פעטער מיט דעם פלימעךק זײנען גיײאל׳ין  ,שווער אונ
אייךם  ,ךער .נליק האט זײ באנלײט אין זײערע אלע עםקיט ; זייא
זײנען געװאךען די ?יעםטע ?ביךים !
אצ ײ ט; א רק פםךר  ,האט משה בער .ני^ױכןט אין זיץ שטאטיל
פאר פסח  ,צו ךרײ הו^דעךט ריפל מעות ח?זים 1
אןף ם רער װאיט איז רילטינ ; אז גאט העלפט דעם נוטען ,
יועיען אסאך ;עדואלפין !

ענדע
ן

ף ן ו נ !

א כןאכבוך פיר פרױען .
,עם א'< וג־שט ארוים פון מײן ךרוק »;®1אךנאנײעעד גןאץבוןו
פיר אללעךלייאזאךטעןגעריכטק׳ ג עןעק׳ צ^קעמעןעק׳
כןאג^עט^ען  ,נואךע^עס׳ אונ גע^רע^ע אללעס בעזר אונ
װךישליף ,בילליג צו ב ע רי ^ ק׳ $יז ; 700עריכטין,געזא?!מעלט
פון פעךישידענע $$כא$ק  ,פעךפאםט פון דעם בעװאוםטין
שךיפט שטעללקר עוזר ב ל א ^ ט ײן  .פכײזמיט ^ארטע פײן
געבונדין  к 20 .1.ררכ§ .יר בוכהעװ־לער ראבאט .
נעהילטע ,אונ אין אײן פראןוטערען נאגד צו׳ ?יליגירע פכײזין .
אדרעססע Типографу Л. Ж , Мацу. Вильну.

