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.׳טטרײמעלמאכער א - ?ניכך ךער נרר ,קיךזשנער א איןז בין זײן
 סיעךטיענגיס פױערשע פון איף האב §ךנסה רוב ךאם אז ,איז אמת

.טךאגער־פעלצלעף אונ
שאפפען-פעלץ... מיט׳ן ליב-מילנער ארײן מאל א אױך פאלט עם

 ;זעלטען ז/ןהר ,זעלטען זיף טךעפט ^&רײ^על א אז ,איז אמת
 שטךײמעל א אונ אךב! אשטרײמעל? הײנט טךאגט וואךים-ווער

.איבער שטאנךיג איהן לעבט , .
< שטךײמעל א שױן זץ־ ?וךעפט .עם ווענן אז ,א.?זת איז אויף

ת- לכל .אוקוזא^ט האלב אךער ,אומזא^ט עס?נףטט/ אץ־ מאך  הפחו
 בין ד־אף אונ ,מוךה אץ־ בין אללעס ךאם .צו ארןײט מײן איף לײג
 איךליפ האי אשטךײמעל וױיל , שטךײמעלמא?ער א ןןיינןר ךער איך
מא^עןו צו

 בלותי״- ״אדורי איז אךײן, דוא^ד די אין מיר קוקוט ?ןם אז
!נןאנן איף װאס אונ ,בין אין־ וראם .ןגךשט איך פיהל

ק הנאה איןל זאל - אלײן גט:זא - ךענן װאם פון אנ ? ה
.םיערמיענגים פױעךישע פוץ הא^ק נדות מאל א פלעג איך . .

? ניט װאם פאר :.ער^טענס
 אונז גיט פױעריל ״דיאם געטראכט: מיר אץ־ האב צווײטקם,

 כןאנן איןל אונ ,ביטטער אונ שװער אזוי זומער אךבײט /ןר , ?רױט
 ?ןר ווענן - װינטער חאטש איף וועלל ׳ ז^ן פאר.ךער שיצען ניט איהן
נןאלט!״ פון אבהיטק איהן ,אב זיןז רולזט

ךערצי! ליעךעלע $ײן א געהאט איך האב ךריטקס אונ



 װי געהאט איף האב קול א געווק« איך נין מאן אױננער
 :זינגען אונ נײהןןן פלעג אץי אונ ,גלאק א

,שטעף ,נאךעל ״שטעף
,בלעף א ווי לעךער א

 ן בארשט א ווי פוטטער ״א
ע א זיף «?׳מאלט ע ^ ך ע  פײן טי

״■ .זײן װארעם פומןריל ךעם ״ס׳װעט
!״ ךארשט מץז ,״מרים-לעפ

.סטךאפען .עטליכע נאף ,ווײטער אזוי אונ  גאנצע דאם אונ , .
 ״מאמר פאר׳ן געװארען געמאכט נור איז ,זיף פערשטייט ,ליעדעל

 מיןי , ״מרים-לעב - דער קומען אױם זאל .עם ,װעגק המוסגר׳ם״
ךאו־שט!״

 מרת אשה-צנח$ה הײנטיגע ךי אז ,וויםטען מ»ט אי׳הר ,ווייל
 מיןי האט זי ;געװעזק ניט גבאי׳טע נאףנןײן דעמאלט איז דבשה מרים

 איף אונ ,״בערעלע״ נור ,נןאלבאס״ ״ןעריל היינט ווי געח§ען' ניט
 געלועזען הרבים׳ בעונותינו איז, אונ.>גם ״מךים־לןןבף רופען ןי פלעג

 ךען דעךהארט זי האט קוים אונ אונז, צוױשען ליעפשאפט גרוים א
 דערלא^ט פאלד מיר זי האט דארשט מיף אז המוםגר״ ״כואמר

 כח אױף׳ן פעולה גרױסע א האט שנאפם !וױינשעל־שנאפם ביםעל א
 ״ ןןלײד פײם אנדואפק ךגנור פךי תוף טאלןי זי פלענ אין־ אוג ,הדם

 אוג .אריץ., קיךשען רויטע די קושאין גנױענענךיגעץ א ךעךלאנגען
!סיערמיענגע דער צו צװ־יק זיף נעמען ,דעןפרישט ךאןעלט

!קירשען אױם - הײנט
.ךבשה״ ״מךים זי נןאלנאט׳/ ״נעריל איןזהײס . .

,ווײניג ךא איז ?$רד אז ,געװארען געװאהר איף בין אויך
.םף א - פויןןרץ . .צופיעל :זאגט מען . . פוי^רין ״איבריגע״ ךי אז .

לעבען אינ ליטעואטװ



 ניט אױך מען נןאנן מאךג.עךד זעכןם פון אפילו אונ ,הונגער לײרען
 ניט. פױעריל ךאם רודזט , ךעראינער , ווינטער אז ,לעננק

א״ןװאזנןע״! >גרשט גײט עס
 נאכט אונ טאג גאנצע וױנטערו щ .ער האט חה שאנע א

אךײןו מיהל לײביל׳ם אץ ווייץ >גר פיהרט
 מיין אז ,האבען נחת םף א הןאנן איך ? איהר ןןלעךט וואם

 אױסגעװיינןט, וױנטער גא?צען א ױעךט ,פראצע מײן ,סיעךמיענגע
 מילנעך׳ם ליי־ביל שלעפען וואם ,פעךד פגיךה׳שע פאר א נאכקךיבענףג

װעגםו מײל 5 פאר זאק, פער גךאשין 13 פאר אהזהבו
 ? טךאנער־פעלצעל א פון נחת א פאר אץ־ האב װאם ארנ \ פיש

 לייןעל אין מעהל מיט זאק .ןןם טראגט וױנטער אגאנצק
ט זוממער גאנצען א אונ מיהל מילנער׳ס  שע;ק אין פעהעצט щ ל̂י

• גךאשען ח״י פאר
 איך װער ,צוךי?טק9אוי מיו־ בךענגט.עס מען אז ,צײט אלול

בךאנפעןו עולעלטיק 1יפ ךיח פון שפור נאןז
,ו^ןצמו פבבודו שאפןענפעלץ, מילנער׳ם לײבעל אז אונ

? דעךפון נחת איף האי איהר מײנט ,אךײן האנד ךי אין מיר פאלט
щ מען. ,ןבוד א טאקי איז .עם ,שאפפענפעלץ א טאקי איז

 ךערפון קומט מיר גרר ;שטאדטיל אין אךץ ךךך דערפאר טאקי האט
.ארוים גוטס״ניט הןײן

,דעה אץל װאם איבער ;גענןריגען טבע ׳ע9מאי א האב איף
 ױואפ פאר ? קוטט ?גם ע*ן נ נ א ו_ו פון קלערק: צו ליעב איף האב

ש ניט נןאנן צו אזױ? איז עם ך ע ד נ  קךיעג וויאיף אזוי אונ ?זײן א
 :קלערען צו אן אי־ הײפ ,ארײן האנד דער אין פעלץ מילנעך׳ם לײבעל

 פיעל אזוי בעשאפפען דו האםט וואס נאף !עולם של ךנונו
 ץװײטער .ךער ,שאפןענ^עלץ א אײנער האט װאם פאר ? פעלצען מינים

? םיעךמיענגע א גאר ךךיטער אונךער טראגער־פעלצעל א

שטוײמעל ראם



 ךי ;זיף״ איף פעךקוראלט ,קלעךק אן איף היינ קױם אונ
 װאךפט תח;ה מרים מרת עהזהאשה-צנו אונ ,שטעהן כלײבט נאדעל

• • • אי־ײן קאפףז אין - האן:ד ךער אונטער גיר איהר קומט ״עם װאםז ,מיר
 מעהר אונ קלערען װײניגער זאל קאלבאס״ז ״בעריל אז װיל, ןי

,אךבײטען . .
 וױיט אץי אז !כןלער־ען מח איף טהוןאז אץ־ זאל וואס נור

 איןעךשטרײכקדען ?ריהער ניט זיף לאזט מילנער ליןעל אז ״ פארט
 ךער זאק פון גראי^ען א אב ניט רײסט ביז.ןןר ,שאיפפענןעלץ

ק אונ ,םיעךטיענגע .פעלצעל דעם פוד פער גךאשען אײגענעם ד . .
חת איף זאל םנ ךע ן ? האבק פו

לעבען א« ליטעואטזו

!פערגעקען ניט שיער האב איף ,אה
 נימג א געמא?ט ניט שיער מיר זיך האט סליחות פאר וואך א
.ארבײט מאדנע . .  פךײדעל אךיץ קומט ם1? !כןאננק װײבער וואם .

 איך - לןאנד ךי אויף ך,אנך^קים גרױשע שרעקליך מיט גבאי׳טע ךי
 ,געמײנט האב אץז — שטי?על פױעךיןע אפאר איז .עם ,צו מיף קוק
. געלאכטער פאר פלאטץ איף אז

 זיםס-אננגעךיםק איהר מיט מיר צו זי מאטט !מארגען גוט -
!בעךעלע !מאךגען גוט .קול׳ענעל
 ךי ווי פונקט ,נוהג זיך איז אונ .חבךת׳ע װײןי׳ם מײן איז זי

ג מיף ת?ט אונ ,׳שטאךט גאנצע די אנ  :הײגט ;רןאלבאס״ ״ןעריל ^
 פעךשטײ \ פרעגלען צו דערפון אײגגעמאכטס ;זיםס אזױ אונ ! בערעלע

.מיר צו .עפים ךאךף זי אז ׳טוין איך . .
 ״אראנ־ װאגען א פון שטיפעל פױזגרישע די האט זי אז קלער, איף
 פושקע!( דקהזצ — פון געלד קלײן פאר ארגער ניט דאןל איז )_עם געצויגען״

-ןעהאלטען םחוךה ךי מיר בײ וויל אונ :זי איף פךאג !
י איהר װילט װאם — • : • т



 רינט האניג , זישפער נאןז זי פעךט2אנ? ,״יךגװן״ מיט׳ן באלד -
 אוג איהר?״ ווילט ״װאס באלד — ארױס״ צײן פױלע ךיא פון איהו־
'יאהר״ ״גוט דער איז װאו

- עק איץ נור ,יאהר״ ״גוט זײן זאל -
 - זיםכןער נאןז זי ^מײ^עלט - ןערעלע , ךיך דו אײלסט װאם

 .עטליכע גיט האטט דו אויב ,פךאגק ךיף געקוממען בין איף ,אט
- פוטטער שטיקלעך
? כיהאנ אז איז װאס אונ - т  : • т

^ק לאגען1אנגע? ךיר איף וואלט - ײן. - זי מאבט - א
!רעדט !מיט דער ארױם ? נו -
 אױס־ ?ןיר ח װאלסט ,נערעלע״/ גוטער א ז.ײן ןאלטט דו -

געהאט װאלט ף י א !פוטטער יטטיקלעף מיט >|[טי$על ך אט גענעטט
וואלװעל גאר דיר װאלסט דו אוג , םליחות צו גײהן צו וואס אין

!געקױפט מצוה א
ף מצוה ״װאלװעלע א ? מסחר א פערשטײט איהר

 נןאלבאס גפעךיל *£ז — איהר איף זאג — ךאןז ווײסט איהר -
פוצות? אויף בעל־ןןםקן ניטגןײן איז

? נעמען געלר דו װעסט ייכעגע אךימע אײן פון ? וואם נור -
גאר פאר טאן .עם אײף וועלל איף !געלד נןײן ניט ,נו -

ך !קלײנינקײט א ר אונ ךיקטיפעל, אויסןעטטק אײןל וועלל אי ה  אי
.;עורים חטאות אײערע פעךצײהלק מיר נרר וועט . .

! אײננינךער אײן צו׳ן אבגעשי?ןט זי איף האי ,ניט זי ווילל
 נמ^ם אויף אזױ מיר איז щ !אױס ^טיפעל כןײן ניט איף בעטט

 נישט האב איף אז ,ךאןז אונ ? לא?ט איהר !לעניען פאר׳ן יטאוס
 וואס אױף ? װאס װאר׳ן !ומאוס נמאס אללעס מיר איז ׳עטרײמעל, מײן

? וואט מיט אונ !אנצולײ^ען חומר קטיק ד־ען אלץ, ? איף אךבײט

שטוײמעל דאם



 גאנץ אונ נןאךטאפלעט אהן ברױט ,כןאןטאפלעס מיט אונ ברױט מיט
? פךאי !ברויט אהן _קארטאפלעם מיט נאף אפט

 יאהר 50 עהט אונ יאהרז 50 אךבײט מק:ש א אז ,מיר גלױבט
п ,נןאךטאפלעם טאג־^אגליף а דאס ווערק ומאום נמאש איהם 

 ליןעל אךער איץפאללען-זיף, אמאל דאף איהפ מה לעבעף
 מײנע רוהיג וױיטעו .עםס איף ארב אונ !טהון צו מעשה א , מילנער

 שטךײ^על דעם נור אץז.עס האנ , װײטער ארבײט אונ ,לןאךטאפלעם
!פעךיאנלןען צו

 מיר וועךט . ארײן הא^ד ךער אץ שטרײמעל א קליעג איף אז
 איף װאם נאף איף װײם ! אךערן ךי אין בלוט ךאם אױפגעפךישט

לעכז
!ער3שטרײמעל־מא גענױךענער א נין איך אז פיהל״ אץ־

 פױגעל א האלט איף אז ,איף פיהל , שטרײמעל ךאס מאןענךיג
 פויגעל ךער װעט ,אפפענען זי איף װעלל ,אט אונ ,האנד דער אין

׳ ךעדזעהן צו אױג מיט׳ן קױם \ הױ־ הױף, ארױףפליהען
 מײן איז ךאס :קוועללען אונ קיקכןען אונ שטעהן װעלל אץ־ אונ

!ײף5 איןדער ארויפגעשלאגען האפ׳ן איף ,געמאבט האב׳ן פויגעל,איף
 נןײן צו ,ניט עהזד קןיין איף האב ,השם ברוף ,שטאךט אין

 ,ניט שנײךער ״קײן איף בין ,גייהן אלײן ,ניט מיף מען רופט אסיפה
 ,ניט שטאט נןײן האב איך !ארײן גאם אין ארוים כמ.עט ניט קום איף
 אױף האב איף !כונין א נײ׳ן ניט ,המךךש בית אין ניט ,שוהל אין ניט
.שאפען צו ניט .עתעץ אין ,ניט גאר . .  מרת איז הײם דער איז .

 רעדען צו מויל ךאס אפפענען פרוב איף אייךער !רײטערלןע ךי מרים
 װאסי שױן װײםט ןי קללות! מיט שױן מיף זי בעהאגעלט אוואךט״

:לןאכט אונ._עם ,מײנט קאלבאס״ז ״בעןיל וואט ,זא^ען וױל איף
 מאל א איף לאז ,ךאף אונ !ניט גאר א ? אין־ בין וואם ,נו

ו ךךימגן אין קהלז ױף פײגט - קקלז אויף א^ךײמעל ארױס

ליעטען אינ ליטעראטור



 שאקלן>גלט שטײימעל יוײן אוג ,שװײג אונ הײם ךער אץ זיץ אץי
 סעוךת א אויף אונ בןית א אויף ,חתונה א אױף אן אױבען זיך

 לןלפי׳ביי׳ן דער בײ עולט גאנצען איבער׳ן ןיף הױךעךט .עם מצוה...
!תוךה ךין א

 טארן מיר װאקפט ,‘גתלה דער אן מיןל ךערמאנן איף אז
האךץ... ךאס

* #
*י

.שמוקלער א וואהנט מיר עגען־איבער(ל .  אםור איהמ נין איף .
!.. מ_קנא ני׳צ(ט

ײן אויף ןאגק ,אשליפע אךער , אײן.עפאלעט זײנער זאל  א
 !זעהן לאמיר אךרבא ״פשר.!״ צװײטען אויפ׳ן אונ ״טרפהו״ אנןם
 !״,״טרפה :איעאנד דוךןז אלןםען 4 אױף זאגט שטרײמעל מײן אז אונ

םלען; _קצב דער וועו־ט עךי םג  ךי בעהאלטען העלןלןעך-יועק ךי אוי
 ,״נײן-טאג״ נימג האט שטאךטיל גאנצע ךאס ,בײטעל אין צײהן

 ,פלײש פולט א לראשק זעגןס פאר קךיגט ,קאזאקק םאטױע גאנצע א
טозм פעךפאללען אונ װארט!ו[ א ניט לןײנער רעך

!לנורה א הײקט ךאם ,אט
 פגיךה <' .געווק איז יאהרען א פאר ! ? ױשט דעגן גערענק איך

,שאף אױף
׳ הלןפות מאךנע אזױנע שא?אלעף די מאכק ,מען זאגט לגפעס,

 פין איף !טױךט אנילער פאלען אונ ךי.לןאפלעף פעךררימנן זײ ביז
 האט הםתם מן - נור פות׳/(״הל איז ״הקפות״ ;ךעךבײ געוועזק גישט
שאפען־פלײש! װאלןועל געהאט .קצב יענלןעל שױן

 מען \טרפה : געזאלט אוג .לעקוממען איז וועטעךינאר ךער
!ךי.קאץ ווי אבער איהן האךט

!שלי^עפ פאר א פיןןרערלײ.עפאלעטען, געבראבט אךאנ האט ̂ער

•‘,׳ שטוײמעל דאם



 ,האנד ךי אונטער פון פלײש ךאס אווע^ע׳גנב׳עט אלע זײ האט מען
 שטארטילגעהאט גאנצע ךאס האט טאג דךיטטען אויפ׳ן נאף אונ

!וועטישערע אויף פלײש כשר וואלוועל
,שליפעס _קיין דארף >גס !נישט מען גנ^׳עט ש^רײמעל מײן נײ

 פל אונ נישטפוןארט! אױף זיף ךיהךט אלײן ניט,.עם ײן;גפאלעטען(ר
 שטאךטיל.קײן אין זיןל אפפעגט !.עסס :נישט ןאגט שטרײמעל מײן זמן

!אויף מוילגישט

לעבען אינ ליטעואטװ•

 איז װאס ,ךעפ אין ש^עקט גבוךה ךי אי אפשר, מײנט איהר
!חזיר אסור ? שטרײמעל ן ר ע ט נ ו א

? איז דעראונ^ער װאם ,נישט אפשר וױיסט איהר
! ווײס ,ב׳׳ה ,איף

 שטאךטיל קלענערע א נאף אין פךיהער , ב״ה ,איז פריאה ךי
 האט .ער אײדער ,השלוס עלױז טאו^ע טײן אונ ,געוועז.ען מלמד א

 .ער האט ,זײן נישט לײט כךץ מיר פון שױן וועט .עם אז ,געזעהען
 געײעזעז איז .עם \ לערנק אױף פריאה דער צו געשיקט אהין מיף

 1 נישט .עם ®עךקואגט װעלט די וואס , שלים-מזל א ליצלן ררןמגא
ר ע נ ע ט ל ע מלמד! אז

 _קײן אױף ניט זיף כןענן אז.ער ,געזעהן האנען הבהים מןלי ךי
 ,ש?ירות האלפט א אןגעריסםען באלד איהם זײ האבען מ?ןבע״, ״צוךת

 פאר צװײערם אבגעריבענע מיט געצאהלט האלפט צװײטע ךי אונ
 ,געזעהען האט ךביצין .די ;פעךציגעךפ בלעבענע מיט אדער ,ךרייעןס

 ?אג איהם זי פלעץט ,ארויס גיט גוטען מיט איהם מיט װעט ןי אז
!אױםצופען באךךיל ךאם טאגליף

!האנען צו פעךאיבעל וואס איהר אױף ניט האט איהר אינ
 ױדענע א האט צוױיטענם פךנםה געפעחלט האט .עךשטענם

װאס .געהאט ניארךיל אז.א שוין ;ןר האט ,ךךיטענט ;צופען צו ליעב



 האט \.עש צופק .עש זאל מענן געחלש׳ט נמ^ט געןעטען זיף האט
 ניט אױף זיף האנען תלמידיש מיר אז ,געןעטען ןעשײנפעךליןי אזױ

 געמוזט אנדערער אײן זיף האט מאל אללע אוג ,אײנהאלטען געקאנט
 אױש־ אונ ןאךךיל רבין׳ש צום זיך צוכאפען ,טיש אונטער׳ן אראבלאזען

!האר א רײשען
? גבוךה א ^טער,ען פריאה אזא אין כןאנן \ אליץ אגטזז - נו

? ג_עװארק אנדעךש צײט .ךער מיט איז ?.ער איהר מײנט װאש אונ
 געשעהעןו ניט נג:גךעת;<ן שום איהם.קײן אין איז .עש !חזיר אשור

 בטל׳- , פערגאששענע איטער מיט פעךלא׳צענע״ ,קלײנע איעענע ךי
אױגען!.. ךעו;שךאקענע שטאנךיג ,נישע

,געשטאךפק וױיב .ער^טע ךאם איהש איז דךוקות פאר ,אמת
דאש ע ט ײ װ צ די איהפ צופט ? מינא נפקא מאי ? איז װאש טר т • ״ ־:т • I т : ־ : т V

 גועק >נט זאל מען ,סלש׳ט .עם ״ ייך בעט .עש באלד ווי \ בארדיל
 זעה איך ן נ ע ו.ו אלײן איף אונ ׳. אטאגק גיט קאנן.ןגשז ?וען אז
!טהון צו צופ א ,ארײן מויל אין שלינע ךי אױף טי קוטט ־ עש

 האב ף י א — נור מעהר ניט ? געשעהען איז דענן װאש ,נור
,געטאשט שטךײשעל א איהש . . !

!גיוועזען איז^ש .עצה מײן ניט אז ,ומךעךה מודה בין איף
!איץגעפאללען ניט גאר .עש װאלט טיר

 איז קויפ נור ;געמאכט האפ איף אונ ןע^טעלט האט קהלז
 ױי װאש < שטךײמעל דאש אז געװאךען געוואהר קהלז אײגענע ךאש

 כ־ןאלבאש״ ״בעךיל ארוטער איף וואש ,ןעשטעלט מיר נײ האנען
 אונטער וױאךשט א שוין איז אונ פאהךען צו קומט ,.^עמאפט האב
 ו גתלה א מיט ,שטחה א מיט ארויסגעלאפען איז.עש ,ש^אךט דער

 י ארױש בעטטען ךי פון זענען קראנפןע ,געלאפען ארױש איז קײט:הןינד-אונ
 אויף זיף האט קהל7 גאנץ אמ פעךד ךי אויםגע׳טפאנט האט מען

גאט !שטרײמעל מײן ^־לעפען אונ אײנש»אננען ^עוואלט אײנמאל

שטו״נועל דאפ
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 פאר וואס ! ארויס ד־ערפוץ וואלט .עם מדזלײןת א פאר וואם ,זײסט
.מפירות א פאר װאם , פעטש .  אײן האט חבם א וואס ניט ווענן .

г т ליציטאציע א מאלען זאל מען :גיגעבען !
 אונ ,ןהובים ח״י מאל דו״י געגעלען האט מילנער ליבעל אונ

!פעךד ךאם.ערשטע גיװעזען איז לר
? שטרײמעל כויין אין לבוךה א ניט שטעכןט ,נו•

לעפען «к ליטעלאטװ

 ב_על נאן־ ״קאלפאם( ןעױל חוץ )א מיך רופט עהזצנו אשה טײן
 די וואס אונ , בו׳ניק פל , נבול־פה׳ניק ,עזות־מחוצף׳ניק ,תאוה׳ניק

.אויײן.. מױל אץ נור איהר פרענגט שלינע
 הנאה האב איף ! ניט וזזיר נןײן איז מענש א אז ,אמת איז עפ

 ן י א , מילנער ליביל ליעננ מאל א האב אץז ;וואךטיל גלײך א פון
.שפילקע א ארײגצוזאצען אױגען, ךי אונטער אונ אויגק ךי

-אויך ,ךיענפט-מײךליך די - ? לײקענען ךא איף וועל װאם ,
 .זעננען ,פלולופ נײם געגענאיןער הויף אין װאםפער נעמען וואם

הון... אקוק ליענ האנ איף - ניט, תלענען אונ כיהנים ח״ו״קײן פ צי
!לעבען ײם3 מיף דערהאלט ם א ך ניט אז ,מיר גלױננט , נור
 לאז איף אז ,װײם איף :אײן.זאף לעבען גײם ךעךהאלט מץי

 דער אונ ,קהלז אויף זךה׳לע עבוךה אײן ארוים ױבל א אין מאל איין
!ידי״ז ״מעשי מײן צו ,איהר צו ןיף בוקט עולם גאנצער

 שליסםעליף ךי מיר ווארפט צטעה אשה מיץ ווענן אז ,װײם איך
 מיך געדוײםק! אזױ שטרײמעל מײן זי האט ךאם אז טיש, אינערן

׳ פאלגען זי מוז שטרײמעל מײן אנער .קאטץ׳ די ווי זי האךט
 אהן :אטנןע פון טוב ךום שנת .ערב הײם א קומט זי ןוענן

אז ,איף וױים - .קצנ ךען קללות טוילטע מיט שילט אונ ,^לײש

— Ю —



ײמעל ?ןײן אז ,שולךיג אמכה איז _קצב ךער  הײנט יי לאזט ש^ר
מא?ען! ניט קוגעל נךץ

 אונ טאפף טטען א נאר נאף נעמט זי װענן אז ,ווײס איף
 נור ,ןי ניט האט ךאס אז ,ארײן גאםם איץ ארויס איהן וואךפט

 אונ נעמט ןי װענן אז !ארױקוגעװאךפען טאפף דען שטרײמעל מײן
 פימןר אין щ װאךפט אונ טײג שטיק א ךאשטשינע פון אויס קנײפט

 צוס אױגען ךי פערגלאצט אוג דואנד ךי אױף הײבט אונ ,אךײן
 גאר .ךערפון הײבט באלקען ךער אז ,גוט גאנץ איך װײם ,באלקק

-װיססק צו אן ניט  ךאס שטרײמעל מײן גאר האט ךאס אז ,
פעךבךענט! טײג שטיקעל

* #

*

 בת לןײן ניט אי> צטעה אשה מיין אי ,איף וױים ךערנ׳יי אונ
 ל,הל אז גאט; בײ ;ךויד ןן לףן ניט איז קהלז אונ קהל/זגײ ןחיךה
 סןי א ,סף א האט , פ״ה ,גאט ארנ ,צדקנױת נשים אזױנע סף א האט

 מיליאנען אללע אינער האט שטךײמעל מיין אונ , קהל׳סז אזױנע
!שאפפען צו צדקנױת נשים מילי״אםסען

ען אנ לי  ױײןער מיליאנען געװאןפען, ווערען שליםםעל מי
 אין שטײנער ךי אויף פלאצען ?£אפ מיליאנען ,קוגעל רףן ניט מאכען
 גענומ^ען או^ער מיף איף וואלט חלה-נעהמען ךעם פרן אוג ,גאשס

!אפיונים פאלק א זיין צו מפןנם
 מײן אלץ !,ידי $עשי אלץ ? אללעס ךאס טהוט װער אונ

שטרײמעל!
* *

*

ךעם געגקאיבער .ער זיצט אט \ שמוקלער ךער וױיטער

שטוײטעל דאפ
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 שמאלץ מיט >ןש װאלט בוק גלײף גלאנצט, פנים .ןײן ;פענשטער
• געשמיערט
ע רי איהם פינקלק וואס ? גלאגצט^ס וואם ױג ^ ? אײגעלעף לוי

!^לי^עס גאלדענע אפאר אנגעךךײט האט .ער
 אונ ,איז מישורא װאס אונ גאלר װאט מיר װײםען ,.עףשטענס

 טעהר מאל 10 מוזען שליפעם אזאר אן У אי־ף װײם צוױיטענם,
 םיעו־מיענגעס — ׳שאפןענפעלץ ליןעליש וױ , זיף אונטער האגען זעלנער

 גאלךענע גראםטע ךי פרופען זאל הײ^ט אונ !פעלצליף ט־אגער אונ
 אוג קױלק ת .זאלטם אכןסק ״צעהן :גןדינ־ןאז א ארוי?ש.געפען ^ליפע

 נעפאסש פיעךעךלײ ,ת.עשסק זאלקט ״קרא^ק ך הןא^ען האלבק $
 ״פון !״;טעללער זײט ער(ליננ דער אױף .?גסשען מילץ ךי אונ דואבען
 וואסשער אין צו פײער אין שטיק א וואלפען ח אלשטזז ביםסק יעךען

אונ ,כלה זײן טײןען פךיהער מיר מוז חתן אךער: ארײןף
ר יעי־ע־ ׳&- ה י ^  אהן ,צהעצטערהייט אשילו אללעס׳ מיר דותןף״סיט £

לעקר א ניט מיר
 די ,פאנטאןיע ךי גאר וועט יצליפע גענעראלשנןי גךאסטע ךי

 פערןײק געמוזט זי װאלט ,אזי װענן אונ !האבען ניט דעךצו ה?גזה
 אניךעךשטעללען בעטט ;ערען $ײ :מךינה גאנצע ךי זעלנער נײע מיט

>ר ,פאר,קאזאנןען א דוא^ש  בײדע- אונ צ.וגײטק, דען היטען זאל א.
בעטטו ךאש

 פיעל ווי / ג>שעהען ^נבות נאןל ךעךבײ װאלט וױפיל אונ
,עולם של לנונו !אןגענאךט מען וואלט פיעל ווי ! קאנטראנאנדעז

ךאשו מענן פעךמאגט ווי
 אהן ,פײן אונ שטיל אוג אללעש, ךאש טהוט ש^רײמעל מײן אונ
!יןאזאנןען אהןז ,נאהײקעש

ײן5 אהן אז , װײש אונ ׳טטוב אין טיל3י גא?ץ מיר ןיטץ איך

לענען אװ ליטעואטוו



 גיט חנה׳לען לףן צו משה׳לע .קײן זיף װעט .ערלױבניט ^רײמעל׳ם
 !װאר$ק ניט אויג ן,י״ק ,צוךיהרען
! ושלום חם т : ־־

 משה׳לען אןא אן האנגט שטךיימעל מיץ פערקעהךט״אז אונ
לק אךער ה׳  איז-צום-טױטן ,נאז ךער אױף לונג-אונ-לעבער א אחנ

 לענען מיט׳ן גור ווערק פטור א^דעךש ניט איהר פון ה לןאנםט
 ת מ»ט ,וואךטען גישט לאנג אזױ וױלםט ת אוינ ,אונ !צחאממען

 ראטעװע!׳שטרײמעלע שטרײמעל: אײגעגעם פאר׳ן חלשין ,לעטק קומען
!תפיםה פון ארוים מיןי לאי !נןײטען די אױף מיר אפפען שטרײלועלע

# *■

*

.שענק א ךא איז גאסם זגק אין
 מיר גיםט אונ ■. נעװארען גבאי׳^ע א איז עהזצנו אשה מײן זײט

 אךיץ״ אכואל איףמיףךאךט חאפ אױף״ נישט שנאפם לףן ווײגשעל אױף
.תעגית א אין ב$רט ״ ךעךחאפען צו האךץ ךאם . .  פױיר פל זגל .
 אײגק מײן פאו־ט ךאך איז .ןןם פאםטען; צו מחױב ניט ךאף אין־

!שטךײטעל
ק .לאנג פון שוין איןי כןענן שענכןער ך .  אויף לעפט .ער .

.טובים! מ?גשים אונ מצות פון ניט .  אצונד איף בגין דעם אין נורניט .
.אויםען . .

טאטע־ איץ פון שװעםטער צווײ !געהאט ער האט טאכ^ער צװײ
—.ױד א פין איף ווי !צװילינג א ,איף זאג װאס !מאטע

 צו צוױיטער ךער פון אײנע געװעזען מאגליה .ךענן איז ןןם
ו מאכען צו בךכה א ,צוױלינג חךעווךעער א אונ ? ךק־קעננק

 בעשמעקט- אךאבו פאהן פון.א אפעלעך תוךה שמחת פניםילעך-װי
פאר צווײ אונ לולב׳ן׳ וױ אויפגעװאקסען !בשמיםזשקעטאליך ווי

שטויימעל ראט



לעטען אונ יטעראטיו1?

 דאכט ,בליק א ווארפט אײנע אז !זײן ומציל שומר גאטט זאל ,אויגק
 אין !.קינךער אןנטליכע ארנ ! גענלישטשעט האט בריללאגט א - זיף

!שעגק פרן ווײט דאך אונ שע^ק
 ער3זײניטבעסםעראונ.עהרלי וואלטמען אללײן קוךש ארון אין
י עךצויגק

# *
*

 האט .עם !געוועזען מלפות זעננען ךאס אונ געבאךען שענק אין
 אפילו געךעךט׳ ניט װאךט זיינךןשלעכט פאר שפור אײנציגער _קײן
 }ראםטער ךער געוועיק אללזז щ .י אקציזניק ר,ײן ,םטראזשניק כךין

 , מנהאט ניט ה^זה ךי ,ז_יף דאכט אויף, ער וואלט ,ארײנקומק מאנן
 מיט׳ן ניט ,הא^ד ךי מיט גיט :באקיל אין געבען צו קניפ א אײנער

 :געזאגט ניט שיער ,שיער האי איף \ מחשבה ךער אין אפילו ניט .אױג
ײ אין אז  איף אונ שטרײמעל! מײן אין ווי ^בוךה מעהר שטעקט ז

!געהאט טעות גראנען א װאלט
 טױזענד ,עגטאךנןער איז אױםגעוױזען, זיף האט ,שטרײמעל ךאם

!זײ פאר ׳«טאךקער מאל
* *• *

געוױזק. ניט זיף האט אנרערער אהןךער אײנע !צוױללינג א
 אײגענען ךען צװײטע ךי האט ,געטהון ווײ ,?גפעם האט אײנער אז

.געפיהלט שמערץ װי אונ . ך- א  זילערע זיך האבען ;עשןױנד ד
.צושײךט וועגען . .

.ךאף אונ , אנךעךש ?ןטוואם קױם געטאן איי־גענע ךאם . . :
 פכײליכער ז_ײ זעננק מאל א :פעךאנדעךט פלוצלינג זיןי האבען בײדע

-המיד ווי פעו־טךאקטער אונ טרױעריגער מאל א אונ געווארען ! 
טדי װאם ,אױםמאלק נישט קענן.אײף 'יאיך  ךי ,געשעךוען איז מי

ג ךער אױף מיר לייגען װאךטער רעכטע  נישט זײ .קענן איך נור ,צ̂ו
.;געלעךנ נישט האט אמענש אראפשאךען... . . איז אץזײ נור ט
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 ךא?ט ,נליק
אין !,קינךער

ונ.עהךליכער

 האט .עם !זען
 אפילו ,עךט

 ^ראקטער נר
 ,געהאט גיט
 מיט׳ן ניט ׳,

 :געזאגט ניט
אץז אונ ;לי

טויזענד ״ ןער

 .געוײזען ניט
אײגענען יען

זילעכע זיף

.ךאך ונ . . ! 
 פךײלי?ער ]ײ
 תמיז־!- װי

 ךי .עשעהען״
 נישט זײ ןענן

איז זײ אץ ד

שטרײמעל ח*פ

.געװאךען. זיםסער אונ ?פרויךיגער רועגם אין אונ פעסטער טיעפעה עפים
 קען ,ךעראיננען שולךיג איז >נם װער געװאיפט, האט מען אונ

 בײדע האבען װאס ,משה׳לעף צווײ אויף פינגער ךי מיט געטײט האט
 ;נפים נאך חן/עװדיגעה נאןל ,נעסםער נאף שאנער נאך חנה׳לעך

.געמא?ט סא?ער . !
 פא?£ט щ ;בעקומטען לשון אנךער אײן איף האב .עפעם \ עט

 אויגען ךי אין מיר זיך האט םךעהר א אלןיךזשנער! פאר ניט גאר
!יאהךען מײנע פאר נישט פעךךרײט,
•חאוה־ניק ב.על :זאגען וױיטער וןעט עהזצנו אשה מײן . . .
:פ_רײען ניט לאנג שוין אײך וועל איף

 ךאס ננהױה ,געטהץ אײגענע ךאם האנען שװעםטער בײךע
!געװעזען צוויללינג א ךאף זײ .ןעננען אומזיםט ניט ,אײגענע

ק נײדע אן  געממט האנען בײדע אונ ,ןעקוממען משה׳לעך ה
!כןלײדעלאף ךי אין קלינעם ארײנזעצען ,ארום צײט קורצע א אין

 גאטם ס׳אין אזױ איז עולם םדר ךער ,נישט אײף שאטט
בושה? ךי איז וןאס ,וריללען

 ^עשעהען יעךעךער בײ איז אנךעןש וױ ךאןי אונ
 אין גאטט פאר פךײ אונ פראנק געטראגען האט שוועסטער איץ

 אללע אונ אןלןציןגיק ,זשגיק:?טרא פארן ,גאפם אין לײט פאר ,שוהל
!שענק אין ^אםט

 ךי פק ווײט ךער אין ךערנאף זיף דואט שװעטטער אײגענע ךי
 װײס א אין אונ ,שטוב ע9װאךי <« אין שטוב׳ שטיללע א אין ׳ שנורים
,ארײנגעלײגט געטט

 אויס- שטרוי מיט גאסס ךי ?עךהאעק, ?ענסטער די האט מען ]
 ךאקטאר א נאך האט מען ;געקוממק באפע א איז .עס ,געלײגט

.גערו^ען.  !אשמחה הײסט ווי אונ .%,געװעזען שמחה א איז נאך דער .
 סשהילע- קלײן אגײ װאקסען א^זןהויבק האט .ןןס אוג
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 ?גם גוט ווי געזעהן האט זי אז אונ !טובים ולמעשים לחופה / לתוךה
 איז אונ ״ משה׳לעןז קלײנע־ םאמע \אהר בײ יאהרז זי שיטט < איז

.הזה הױם _עד מןל־הבית׳טע א . .
 געקריגען ווײהען ,םוהת פםוד געטראגען האט ךי»ווייטע אבער

לןאץ... אפגענוממעןאשװאךצע האט .קינד דאם א״קעללער״ אין
,פלױט א אונטער לאנג.ץךגיץ שױן ליגט מישה׳לע קלײן איהר

 גאטט אונ-אײן !זײן ניט איהר נײ משה׳לעך לףן שוין װעט מעהר
-געקוממעץ איז.אהין אלײן זי װאו ווײםט !אוועק איז זי !

 זי אז ,װעלט וױיטער דער אויף .עךגיץ ךיענט זי אן זאגט מען
 שוין לע^ט זי אז זאגען, טהײל .טעללער.. פךעמךע פון אי לעקט
.מעהר נישט , !נעהאט םוף מאום׳ן א האט זי .

 איז .עךשטע ךאם וואם ,געוועזען איז חלוק גאנצער ךער אונ £
 אונטער ,מיםט באתעל אלטען אױף׳ן ,הויף שוהל אויף׳ן געשעהען
ן נור אותױת... בעזילטעךופע מיט װאללענצײג שטיק אברוךיג ט׳  מי

̂רגיץ געשעהען איז צוױיטע ךאם אונ ~ ,שטרײמעל  זינגענ־ א אין ;
 אונטער ,בלומען פךישע מיט ^ךאז פײשען אױף ,װאלר ךיגען

 - נור ״ שטערעי :־ינע מיט אױםגעךיט ,היממעל בלױק ם ט ט א ג
.שפרײמעל אהנ׳זןם

 זינגענךיגער נןײן ,פלומען עױגע(שמעל נןײן ניט העלפען עס
У ^טעולען ןײנע ניט ,גאטטסהיממעל ניט וואלד,

ײ אין ניט  ו זי שטעקט שטױימעל אין ;^בוךה ךי שטעקט ז
 שאנערע טױזענד־מאל אין ניט ,שליפעם אין ניט פאגאנעס״ אין גיט

 איןז װאס ,שטכײמעל ךעם אין ,שטךײמעל אין אלץ נור דונה׳לעך
!מאף קאלבאם״ז ״נעךיל

 פק לעבען ;אררישק ײם3 ?׳יך דעךהאלט גור ךאם אונ
1 כןאןטאפלעס

. ל , , י זפ

לעבען אינ ליטעלאטװ





I כ־ןאטיכןם 
ע ן ב א ג ס ױ א

,צװ־יק יאהר טויזענד אײניגע מיט
.מענשען װילרע :קאראבטשעװםקי (2
.םוױדערםקי .קאפיטאל אין ארבײט (3
פאםינקאװ נאך נעארנײטעט אבענדען וױנטער (4

(Простое Олово о мудреннон наук'Ь)
,פרץ ל, ײ .שטרײמעל דאם (5
.פרץ ל, י• .שװײג באנציע (6
,פינסקי דוד ,משרת חײם (7

ו ע ם ם ע ו ד א
Книжный Магазинъ 

Б. Шейнфиниеля, Варшава Рымарская Л» 3 .

(Кудрявскаго : о томъ какъ жили 1) דורות הראשון׳ם אדם
люди въ старину) _

Ялышсвск1й נאך בעארבײטעט .לופט װעגק (3
 (Разсказы изъ лйра טהיערע פון לעבען דאם ,רובאקין (4

(животныхъ
. װאםסער װעגען (5
Джюванели פינםקי דוד דורך נאך בעארנײטעט ,םפארטאק (0
 ,בוים גרויםער א הערױם װאקםט קארנריעל קלײנעם א פון וױ (7

.מאםםאלםקי נאך

 בײ צובעקוממק
ן ה׳ מי בי בני ל צ ע ק נ פי ײנ א ,ש ש ר א א ,װ ק ס ר א מ к רי  з

ר ;אױסגאנע קהת׳ם ע ך נ ו א װ ף ״ ו ר א ע / ך ׳ ט ל ע מיט ;ררבאקין װ
ю שעפטעל בובהאנדלונג .קיעװ אין בעקוטמען צו .בילדער,

.Шевъ, книжный магазинъ Шефтеля

ען אין כ ען גי על ם ןו ערוי ק פון לז רו ע ך ך ך נ ע נ ל א ר פ ע כ י :ב

.פילאפאף גריכישער דער ,סאקראטעם (2

; אדרעפםא פעופאםםעום דעם
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