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פערזאנען:
בריניגער סנדר ר׳

טער5טןז זיין—לאה

ני>8גי ?זלטע איתר—ראדע3
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[ בתיה
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אטזלר5 זיין—נחמן
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־טער1

חסידים ־םער2

־טער3

יודענע בעיאהרענטע א

חתונה־אורח 8

ז דויקערדיגער 8
^רימצלייט ׳

1 קוליעס אויף איינער

היגקענדיגע א

ווייגער $רימע אלטע •  נ׳איינהאנטיגע8

בלינדע א

[ ווייבעל בלאסע אהויכע
ווייבזיד <ןרימע ונגע <

 | הענד די אויף קיגד א מיט ווייבעל. א

 חתונה־געסט, קרעמער, ,בעלי-בתים ,ישיבה־בחורים חסידים,

קינדער. קבצנים,

 פער- און דריטער דער גריניץ, אין פאר קומט אקט ?ווייטער און ?רשטער דער
 צווישען חדשים, אקט-דריי צווייטען און ערשטען צווישען מיד^פאליע. סער-אין
מעת־לעת* האלבער ערטען-א5 או; דריטען צווישען סעג, דריטק-דריי און צווייטען



$קט. ערשטער

 פינסטערניש, אלקאמער8 א ביי אויף, זיך הויבט פארהאנג דער יידער8
געזאע; מיסטישער שטילער א ווייט. דער ון6 ווי זיך, הערט

 וראם מחמת וואס, מחמת
 נשמה די איז
 הויך העכסטער פון

 גרונט? טיפסטען אין אראב
 טראגט פאלען דאס—

זיך... אין אויפקוטען דעט

אויף. לאיגזאם זיך הויבט רהאנג§5 דער
 “ארנ באלטען דער ווענט. שורארצע מיט אלאלטע זעהר שוהל, הילצערנע ג

 איבער׳ן באלטען, זמי־זזג 1י6 סלופעס• הילצערנע צוויי מיט טערגעשפארט
 שפרע. בימה, די הענגלייצטער. מעשענער אלאלטער אראב זיך לאזט בימה,

 וואנט, אדערשטער8 דער אין טישטוך. טונקעלען א מיט בעדעקט איז דיג,
 לאנגע א שוהל. ווייבערשער דער ון6 פענסטערלעך קליינע הויך, דער אין

 אויף ס&רים. מיט ערוו$רפען6 יש ט הילצערנער לאנגער א איהר פאר בענק,
 רואם ליכט, חלב׳נע שטיקלעך צגויי לייכטערלעך ליימענע אין ברענען איה□

 באנן דער נאך טטרים. אנגעווארפענע די ווי נידעריגער, אוים מען קו
 אנ׳אל־ וואנט זנק ביים מיוחד. חדר אין טהיר קלייגע א ליגקס, טיש, מיט׳ן
 פון לינקם קודש, ארון דער מיטען אין מס:5רע רים.-וואנט5ס מיט מעד

יארצייט־ליצט׳ ווזנקסזנן דיק א ברענט עם וועלכען אויף עמוד, ויער איהם



אנ-סקי. ש8

 לענג גאנצער דער אין בענק פענהטער. צוויי קורע ארון זייטען ביידע ון8
 גרוי־ 8 ל־גקס: וואנט שטענדערם. עטליכע זיי אנטקעגען וואנט, דער גון

 טיש, לאעער א באבק אנטקעגען באנק. א איהש ביי אויווען, קא״לענער־ סער
 8 ריע. 8 אין האגטוך 8 מיט האניפאם 8 ספרים. מיט פערווארפען אריך

 ער־6 8 אין איחס איבער קאשטען, א מהיר דער נאך גאם. פון מהיר ברייטע
תמיד. נר 8 רענט3 ונג6טי

 8 סערטיפט^אין שטארק ך ע נ ע ה זיצט שטענדער 8 ביי עמוד ון6 נאהנט
ה ב י ש י פינף־זעקס זיצען וואנט פאדערשטער דער ביי טיש ארום ספר.

 פער- 8 מיט שמיל לערנען און זעס,89 מידע אק צולעגט האלב חורים, א
 לענם און ר י א מ איינגעבויגען שטעהט בימה דער ביי גמרא. גגון חלומ׳טען
 לינקער דער ביי טיש, ארום תפילין. און טלית מיט זעקעלעך בונאנדער

 פער׳חלומ׳ט, אינגאנצען בטלנים טער-3 און ־טער2 ־טער,1 זיצען רואנט,
 דער ליגט אויווען ביים באנק אויפין זיגגען. און אויגען פערגלאצטע מיט

 זיך האלטענדיג רים,6ס מים אלמער ביים צוקאטענם. זאק א מיס משולח
 פער- שטארק שטעהט אלמער, ברעג אויבערשטען ביים האנד דער מיט

 שסימונו מיסטישער א מיט בענומען איז שותל די אווענד. חנן. גוראכט
שאטענם. ווינקלען די אין

בטלנים. ״טער,2 !־־טעה
זיגגען ענדיגען

 וואס מחמת וואס, מחמת
 נשמה די איז
הויך הויצער פון

 גרונט! טיפסטען אין אר^ב
 טראגט פאלען ד^ם

ר•••זי ןא, אויפקומען דעם

םער׳חלופ׳ע< שטצרק אומבעוועגט, זיצען דריי אלע פויזע. >אנגע

בטלן: טער~1
מעשה 8 דערצעהלט מען ווי

 גיל• א געווען אי^ז עלינו, יגן זכותו ט^לנער, דוד׳ל ר׳ ביי



9 דגרק. יער

 "דוד, אויסגעקריצט: געווען איז #יחם **ף און שטוהל דענער
וקים".-פריז?. חי ישראל, מלך

בטלן. ־טער2
ט$ן ען1דעמזעל מיט

 אוישגעפיהרט האט לברכה, זכרונו רוזינער, ישראל ר׳
 געשפיעלט שטענדיג האט טיש זיין ביי מ^נארך. אנ׳אמת׳ער ווי
 ארויספאהרען און כלי-זמרים צוואנציג און פיר פון קאפעליע א

נא־שפיץ. פערר זעקס אויף ווי אנדערש גישט ער פלעגט

בטלן. ־טער3
התפעלות מיט

 ער אז מען, דערצעהלט קאמינקער שמואל ר׳ וועגען און
 גיל• אין )ענטציקט( סאנטעפעלעך, גילדענע אין אומגעגאנגען איז

פענטעפעלעך! דענע

משולח. דער
 נש־8ז רוהיג 8 מיט אויסגעגלייכט. זיצען בלייצט נק,81 פון אויף זיך ^ויגט

ווייט דער פון תיי קול, טען
 געווען ימיו כל איז אניפאלער זוסיע ר׳ הייליגער דער

 פויער- א אין אומגעגאנגען איז נדבות, געקליבען האט אב׳אביון,
 פונדעסט- האט און ארומגעגארטעלט שטריק א מיט טיזליק שען

 רקד $ד^ר כפלגער דקר ווי אויפגעטהון, ווקניגקר נישט וועגק
רוזינקר.

טער-1
קאנטעט ניעט

 ווקגק נישט ווייסט נישט, פעראיבעל קיין ד^ט איהר
 ווע- דערצעהלט מען אז אריין. זיך מישט און רעדט מען וואס
 זיך רעדט רוזינער, אדער טאלנער פונים גרויסקייט דער גען
 אויף ד$ איז אדירים גבירים וועניג רייכקייט? זייער וועגען דען
ג^ל- דער אין אי אז פערשטעהן, ד$ך דארף מען וועלטז דער
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 פאב- גילדענע די אין אי קאפעליע, דער אין אי שטוהל, דעגער
הכמוס. טעם א סוד, טיפער א געלעגען איז טעפעלעך

בטלן. ־טער3
גישט! דאס פערשטעהט ווער זיך! פערשטעהט עס

בטלן. ־טער2
 געזעהן. האט דער אויגען, אפענע געהאט האט עם ווער

 ער־ צום זיך האט רב בטער8 דער בשעת אז דערצעהלט, מען
 א זיך ער האט רוזינער, מיט׳ן וועג אץ בעגעגענט מאל שטען
 מען אז און וואגען. זיין פון רעדער די קושען געטהון רי^רף

 געשריי א ער האט בעדייט, דאס וואס געפרעגט, איהם האט
 מרכבה די איז ראם $ז נישט, דען זעהט איהר "טפשים! געטהון:

מעלה?" של

בטלן. ־טער3
ענטציקט.

אי! ,יא אי,

בטלן. ער !"ט
 שטוהל גילרענער דער וואס דעם, אין דאך איז תוכן דער

 און קאפעליע קיין קאפעליע די געווען, נישט שטוהל קיין איז
 געווען איז אלץ דאס געווען, נישט פערד קיין זענען פערד די

 זן חי בגד, א ווי געדיענט האט און אנ׳אבשיין, דמיון, א נאר
גרויס. זייער פאר שייר

משולח. דער
בגד. שעיעם קיין האבען נישט דארף גרוים אמת׳ע

בטלן. טער=1
פאסיגען א ה$בען מוז גדלות אמת׳ע טעות! א האט איהר



9 דבוק. וער

בטלן. ־טער2
פלייצעם די מיט קוועטשט

זיין? צו משער דען איז עס תקיפות! זייער גדלות! זייער

בטלן. ־טער1
 מיט מעשה די געהערט האט איהר תקיפות! זייער חדוש א

 אמאל הערען. צו כדאי קאנטשיק? ניקלשבערגערם שמעלקע ר׳
 א מיט אנ׳ארימאן זיך לאדען געקומען שמעלקע׳ן ר׳ צו זענען
 אלע וועמען פאר און למלכות קרוב א געווען איז וועלכער גביר,

 צדדים ביידע אויסגעהערט האט שמעלקע ר׳ געציטערט. האבען
 געוואונען האט ארימאן דער אז פסק״דין, א ארויסגעגעבען און

 געזאגט, האט און געווארען ברוגז גביר דער איז משפט. דעם
 ר׳ רוהיג אב זיך רופט זיין. פסק מקיים נישט וועט ער אז

 מען מוז הייסט, רב א אז זיין. מקיים וועסט "דו שמעלקע:
 האט און געווארען כעס אין גביר דער שוין איז זיין". מקיים

 אייער מיט אייך פון אוים זיך לאך "איך שרייען: אנגעהויבען
 קומתו מלוא אויפגעהויבען שמעלקע ר׳ זיך האט דא רבנות!"

 אז זיין! פסק מקיים זאלסטו הרגע "בזה געטהון: געשריי א און
 אינגאנצען גביר דער איז דא קאנטשיק!" דעם איך נעהם—נישט
 דעם זיין ומגדף מחרף אנגעהויבען האט כלים, די פון ארוים
 קע- דאס ארויס ביסעל א רוקט און שמעלקע ר׳ נעהמט רבי׳ן.
 דער ארויס אמאל מיט שפרינגט דארטען פון אז טיש. פון סטעל

 ארוס זיך וויקעלט און שלאנג אוראלטער דער הקדמוני, נחש
 ביסעל א דארט שוין זיך האט נו, נו, האלז. ארוס גביר דעם

 מיר זייט רבי, "גוואלד, וויינט: און שרייט גביר דער געטהון.
 נעהמט נאר הייסען, וועט איהר וואם אלץ, טהון וועל איך מוחל,

 וועסט "דו געזאגט: שמעלקע ר׳ איהם האט שלאנג!" דעם צו
 פאלגען זאלען זיי קינדס-קינדער, און קינדער די פערזאגען שוין
 האט און קאנטשיק", זיין פאר האבען מורא און רבי׳ן דעם

שלאנג. דעם איהם פון אר^בגענומען



סקי• נ3 ש. £

בטלן. ־טער3
)•׳יזע(. קאנטשיק! פיינער א כא>כא*כא!

בטלן. טער~2
ערשטען צום

 האט מעשר. די געהאט. טעות א אוים, ווייזט האט, איהר
הקדמוני... נחש דעם מיט נישט פאסירען עמוזט1

בטלן. ־טער3
פארוואס? יוחסין

בטלן. ־טער2
 ניקעלש־ שמעלקע ,ר אז זיין, נישט קאן עם פשוט. גאר

 נחש דער הקדמוני. נחש מיט׳ן בענוצען זיך זאל בערגער
 רחמנא אחרא, סטרא די אליין סמך-מם, דער דאך איז הקדמוני

אב(. )שפייט לצלן.

בטלן. ־טער3
טהוטז ער ור^ס געוואוסט, מסתמא האט שמעלקע ר׳ פטור! ו,1

בטלן. ־טער1
בעליידיגט.

 א דערצעהל איך רערסט! דו וואם נישט, פערשטעה איך
 מעג- צעהנדליגער ועדה, עם בל לפני פאסירט האט וואס מעשה,

 און קומסט דו און להן, געז אויגען זייערע מיט דאס האבען שען
 דעד אין גלאט פאסירען. געקאנט נישט האט דאס אז זאגסט,
גערעדט. אריין וועלם

בטלן. ־טער2
 נישט זענען עם אז גערעכענט, 3הא איך נאר ושלום! חס

 ארוים. קאנען זאל מען וואס צרופים, און שמות אזעלכע סארהאן
•וים(. )שפייט סמך•מם. דעם זיי מיט רוסען
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מ־שילח. דער
 גרוי- דעם מיט נאר מען קאן טייוועל דעם ארריסרופען

 אין שמעלצט-צונויף וואט שם, אויסגערריקטען צייייפאכיג טען
טהאלען. טיעפכטע די מיט בערג-שפיצען העכסטע די פלאם זיין

אויפמערקזאם זיך הערט און קאם דעם אויף הויבט )חנן

בטלן. ־טער3
אונרוהיט

שפן גרזיסען דעם פענוצען צו נישט סכנה קיין איז עס און

משולח. דער
ערטראכט.6

 דער וו^ס גלוסטיגקייט, גרוים פון נ^ר ניין... ...סכנה? א
כלי... די פלאצען קאן פלאם, צום סט גלו פונק

בטלן. טער~1
 בעל- ווילדער א בעל־שם, א דא איז שטעדטעל מיין אין

 פער- און שריפה א אן ער מאכט שם א מיט דהיינו, מופת.
 טהוט עם ווןזס זעהט, ער שם. צווייטען א מיט גלייך זי לעשט

 וויין פינגער מיט׳ן צאפט איהם, פון מייל הונדערט פאר זיך
 וויים ער אז געזאגט, אליין מיר ער האט וכדומה. וואנט פון
 גולם, א בעשאפען זיי מיט קאן מען וואס שמות, אזעלכע פון

 נישט- ארויסרופען נראה, ואינו רואה א ווערען זיין, מתים מהיר.
 זיין פון ד$ם האב אין אוים( )שפייט סמך־מם. דעם אפילו גוטע...

געהערט. מויל

חנן.
ןירגעהערה! זיך און אומבעוועגט געשטאנען ציים גאנצע די איז ער5וועל
 אוי&׳ן נאכדעם משולח, אויפ׳ן קוקט טיש, צום טריט א מאבט ק$פ, סים

קוא פערטר$כטק ווייטען א מיט בטלן. ערשטען

עת איז וואו
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ציי© ןי5ג#נ די ל^זמ און חנן׳עץ אויף ליק3 זי״ץ 3$ שטעלט משולח ד/ר
אייגע. די 3ארןן נישט איחש £ון

בטלן. ־טער1
עררואונדערט:5

מער!

חנן.
פעל-שם. וער

בטלן. ־טער1
 ער אריג שטעדטעל, אין מיר ביי זיין! ער זאל וואו

נ$ך. לעפט

חנן.
דאנען? פון מייט

בטלן. ־טער1
פאלעסיע! טיעף אין רב! מהלך א ווייט! שטעדטעל? ד^ם

חנן.
גאנגז מיפיעל

בטלן. ־טער1
 )•ריזא(. מעחר... נישט אויב חודש, גוטען א וויפיעלו גאנג

 איהסן צו געהן אפשר ווילסט ד$ס? פרעגסטו רו$ס אנטקעגען
 געל-שם דער קראסגע. זיך רופט שטערטעל דאס שיוייגט(. )חנן

אלחנן. ר* מייסט

חנן.
י* פאד פערודאונדערס,

^4חנן פון גאט חקן... אי אלחנן!
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בטלן. טער1
בטלנים די ו1

 געפרובט ד.^ט ער מופת! בעל א איז דאס אייך, זאג איך
שם... א מיט טאג העלען מיטען אין

בטלן. טער~2
ער3<.י איוט שלאגט

 דער צו זאכען אזעלכע וועגען ריידען צו גענוג זיין זאל
 אום־ ושלום חס זיך מ׳קאן קדוש. מקום א אין נאך בפרט ט!5נט

 גע־ וועט עם און צרוף א מיט שם, א מיט ארויסכאפען גערן
סבות. אזעלכע לצלן, רחמנא געתען, שוין אנ׳או^גליק... שעהן

ויזע.3 נ$ך. איהם קוקען $לע ארוים. ל^נגז^ם געהט חנן

משולח. דער
בחור? דער איז ווער

בטלן. ״טער1
ישיבה-בחור. א בחור, א

טיש. צים צו געחט און בימה ון5 טהירלעך די צו מ^כט מאיר

בטלן. ״טער2
אנ׳עלוי! כלי, טייערע א

בטלן. ־טער3
 אויסוועניג גמרא בל^ט הונדערט פינף קאפ! אנ׳אייזערנער

פינגערו אויפ׳ן

משולח. דער
ער? איז וו^נען פון

מאיר.
 לסר *יד געלערבט לימע. דער פון ערגיץ איז ער
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 אויף סמיכה בעקומען י־־־'. ערשטען פאר׳ן גע׳שמ׳ט ישיבה,
 האט און געווארען, פערשוואונדען ער איז אמאל מיט וראה. ד

 אוועק איז ער געז^גט, ם׳הןם געוויזען. ט וי? יאהר גאנץ א זיך
 גאר- אומגעקעהרט. דן ה$ע לענג נישט גלה.. אבריכעען

 פאסט שערטראכט, שטענדיג געווען. וואם בחור, יענער נישט
 ז3 מ׳ז^גט, )שטילער( מקואות... פראוועט לשבת, משבת הפסקות

קבלה... מיט זיך עסק׳ט ער

בטלן. טער~2
שטיל

 שוין מ׳איז דעם... וועגען אויך מען רעדט שטאדט אין
נישט... גיט ער ג$ר קמיעות. איהם ביי בעטען געווען

בטלן. ־טער3
 ווער גדולים! די פון אפשר איז? ער ווער ווייסט ווער

)פויו?( סכנה... א איז נאכקוקען און וויסען! •אן

בטלן. ־טער2
געגעצט

 9 מיס סלן3 ערשטען )צום שלאפען... זיך לעגען צייט שפעט...
 וו^ס בעל־שם, אייער נישטא איז דא וואס שאדען, א שטייכעל(

 זיין מחיה איצט זיך וואלט איך וואנט... פון וויין צאפען קאן
 נישם ט^ג ג^נצען א היינט 3הןן איך בראנפען. קאפעלע א מיט

מויל! אין געהאט

בטלן. ־טער1
 נישט, מער תענית. א כמעט אויך היינט איז מיר ביי

קיכעל. הרעצענעם א אויף שהכל געמאכט דאוונען ג^צץ

מאיר.
קאנטעט גסוד, ושלג
 8 האבעץ באלד זיך, דוהט לען;5י2_מיר
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 זיין פאר חתן א זעהן געפאהרען איז סנדר משקה. גיסעל גרט
 שוין ער וועס תנאים, למזל שרייבען נאר ער זאל בת-יחידה.

תקון. סיינעם 8 שטעלען

בטלן. ״־טער2
 תנאים. שרייבען איז עס רוען זאל ער נישט, גלויב איך א!

 מיט זיך אומגעקעהרט אלץ און חתנים זעהן געפאהרען מאל דריי
 6קנא איהם איז דאם חתן, דער נישט איהם געפעלם דאם גורנישט.

אויסקלויבערו אזא זיין נישט טאר מען נדן... וועניג ד^ס יחוס,

מאיר.
 מיוחס,, א גביר, א הרע עק אהן פערגינען. זיך מעג טנדר

תואר... יפת א גער^טענע, א בת־יחידה די

בטלן. ״טער3
ענטציקונג מים

 *3 פון סאקע חסיד, אנ׳אמת׳ער סנדר׳ן! האלט האב איך
ברען!... מיט׳ן חסידים, מיר$פ$ליער

בטלן. ־טער1
לט8ק

 די נאר ריידען. צו וו$ס נישטא גוטער, א ער איז חסיד א
אופן. אנ׳אנדער אויף אויסגעבען געמעגס ער ה§ט זיינע גת״יחידה

בטלן. טער~3
וו^סז וו$סי?

בטלן. םער-1
 פייבער א פון נאך און גביר, א אז צייטען, אמאליבע

 זוצען נישט ער פלעגט טהון, שדוך א דארפען פלעגט משפחה,
 פלעגט עצמו. יחוס נ$ר אבות, יחוס קיין נישט געלר, קיין נישט

 ראש׳ דעם אבגעבען ישיבה, גרויסער דער אין אוועקפאהרען
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 אויסקלוי- שוין איר,ם פלעגט יענער און מתנה שענע די ישיבה
 געקאנט אויך האט סנדר דשופרא. שופרא די פון בחור א בען

אווי. טהון

משולח. דער
 א געפונען אויך ישיבה דער אין ד$ אפשר וואלט ער

חתן. פןןסיגען

בטלן. ־טער1
פערוואונדערנג

איהר? ווייסט וואנען פון

משולח! דער
משער. בין איך

בטלן. ־טער3
געאיילט

 אנשי וועגען בפרט הרע לשון קיין גערעדט נישט נו, נו, נו,
 בעשערט... איז וועלכער דעם, מיט מען טהוט שדוך א שלומינו...

 יודענע, ^נ׳עלטעי־ע אריין לויפט עם און .טהיר די האסטיג זיך עפענט עם
קינדער. קליינע צוויי הענד די פאר שיהרענדיג

יודענע. עלטערע
געוויין: א מיט שרייענדיג קודש, ארון צום קינדער די מים לויפט

 קודש( ארון צום )לויסט מיר! העלף עולם! של רבונו אי-אי,
 וועלען מיר קודש, ארון דעם עפענען וועלען מיר קינדערלעך!

 ווע- מיר ביו אוועקגעהן, נישט און תורות ספרי די צו צופאלען
 דעם )עפענט מאטען! אייער פאר שלמה רפואה א אויסוויינען לען
 וויינענדי־ א מיט אן ט3הוי און 8קא מיט׳ן איהם אין זיך ווארפט קודש, ארון
 קוק יעקב, פון און יצחק פון אברהם, פון גאט רעטשיטאטיוו(: גען

 קינדערלעך יונגע די פון צער דעם אן קוק בראך, מיין אויף
וועלט. דער פון יונגערהייד מעמען זייער צו נעהם נישט און
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 היילי. אלמנה! ביטערער א פאר איין זיך שטעלט תורות, הייליגע
 עולב, של רבונו צום לויפט געהט, אמהות, ליבע תורות, גע

 ארויסגעריס;ן נישט זאל בוימעלע שענע דאס אז בעט, שרייט,
 ארויכי- נישט זאל טייבעלע יונגע ראם אז ווארצעל, מיט׳ן ווערען

 נישט זאל שעפעלע שטילע דאס אז נעסט, פון ווערען געווארפען
 איינריי- וועל איך והיטמעריש( טשערעדע!... פון ווערען צוגענומען

 אוועק. נישט וועל איך הימלען! שפאלטען וועל איך וועלטען, טען

 פון קרוין די אומקערן נישט מיר מ׳וועט ביז דאנען, פון געהן
1 1 ...1קאפ מיין

מאיר.
געל?סען רעדט ?ן, שטיל זי ריהרט צו, געהט
תהליסן זאגען מנין א אוועקזעצען אפשר חנה־אסתר,

יודענע. עלטערע
 עד-6 נישט מאיר׳ן אויף קוקט קודש. ארון ון6 קאפ דעם ארוים ציהט

געאיילט אמאל מיט שטעהענדיג,
 גי. זעצט!*אבער זאגען, תהלים יודען מנין א זעצט אי,

 זי ווי טעג צוויי שוין טייער! איז מינוט יעדע גיכער! בער,
טויט! מיט׳ן זיך ראנגעלט און לשון א אהן נעבעך ליגט

מאיר.
 ׳מםענ א ומי־ מענשען! צעהן איך זעץ גלייך אט רגע! די

 טרחה דער פאר געבען עפעס זיי דאך מ׳דארף אבער קול( ייגען
לייט. ארימע

יודענע. עלטערע
קעשענע. אין זוכט

געזאגט. זיין זאל עם זעהט, אבער גילן! א אייך נאם

מאיר.
 וועניגליך." פארשוין... א אויף גראשען דריי צו גילן... א
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יודענע. עלטערע
אימם הזנרענדיב גישס

 קאיזקן אנדערע אין לויפען לאמיר קינדערלעך, קומט,

ארוי#. געשרוינד ג>ומ

משולח. דער
טלן1 דרישען צום

 ^רון דעם עפענען יודעגע א געקומען איז אינדערסריה
 קאן און קינד צו סעג צוויי געהט וו^ס סאכטער, א פאר קודש
 קודש ארון דעם עפענען געקומען איז איצט זיין. מוליד נישט

 מיט׳ן סעג צוויי זיך ראנגעלט וואס ט^כטער, א פאר יודענע א
סויט...

בטלן. ־טער3
וו^סז איז נון

משולח. דער
פץ־מראכס

 געשטאר- נישם נאך איז וואם מענשען, א יןם נשמה א אז
 גע־ געבוירען נישט גאך איז וואס גוף, א אין אריין דארף בען,

 ווערט קראנקע, די שטארבט געראנגקל. א פאר קומט אארען,
 גקבוירען וועט גקזונט, קראנקע די ווערט קינה דאס געבו־רען

קיגד. טויט א רוערען

בטלן. ־טער1
אימרראשט.

 מ^ס נישס זקהס ער איז! מענש א בלינד ווי אי! אי, אי,
זיך! טהוט איהם בעבען

מאיר.
סיש. צרם צד געהט

 -35 מקין־ אייד צוגעשיקס אויבערשטער דער האס $ט נו,
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 זיך יועם אויבערשסער דער און לחיים, מאצען מחלים, זאגק
שלמה. רפואה 8 קרענקער דער צושיקען און זיין מרחם

בטלן. ־טער1
5טיש גרזיסזץ ביים ם!רשלן*ען זיצען ווןןט !חורים, די !ד

 יע- בעקומען וועט איהר תהלים? ז^גען וויל ווער בהורים!
 $רם( פון אויף זיך הויבען בחורים )די קיצעל. הרעצענעם א צו דערער

מיוחד. חדר אין געהן ורעלען סיר
<רועק געהען תענעכץ חוץ ישיבח־בהרי די און מאיר בטלנים, דריי די

 וויינענדע £ דןרס ון6 >ץ וי $רן זין• הויבט סלד מיוחד, חדר אין
 ארמבעווזנגש ציים נצע8ג די בלייבט טיש קלענערן ביים האיש". ,"אשרי

לצעע קודש. ארק פק בליק דעם 3ארןן נישט לאזט וואס משולח, רער
חנן. אריין געהם קם פויזע.

חנן.
 בעמערקט• קודש. ארון צום !יל, א אהן ווי ■זירסראכט, געהט מיד, ף!הד

איבערראשט. אב זיך שטעלס ען8א איז ער אז
פאר געעפענטז איהם האט ווער $פען? קודש $רן דער

אין )קיקס נאכט? האלבער אום געעפענט זיך ער האט וזעמען
 די צו איינע צוגעטוליעט זיך שטעהען תורות... ספרי קודש( ^רון

 פערבארגען זענען זיי אין און שווייגענדיגע. רוהיגע, אנדע־ע,
ביז בראשית ימי ששת פון צרופים אלע רמזים, און סודות אלע
 דערגעהן צו איז עם שווער ווי און דורות. אלע פון סוף דעם
תורות( ספרי די )!!הלט שוועד! ווי רמז, א אדער סוד א זיי פון

 ספרים. ניין אכט, דבען, זעקס, פינף, פיר, דרי/ צוויי, אייגס,
 פיד—ספר יעדען אין און קטן... מספר אין "אמת", ווארט דאס
 איך שעה, קיין נישטא דרייסיג! און זעקס ווייטער חיימ׳ם... עץ

 זי יר^ם און—צאי׳ל דער אט אויף אנשטויסען נישט זיך זאל
 ליגט איהר אין אז פיהל, איך נאר נישט. איך ווייס בעטיים,

 ״36 מאל דריי לאה. פון צאהל די איז 36 תוכן.״ גאנצער דער
 גאט...׳ דורך נישט גאט... גישט ה׳", "לא מאכט לאה חנן... איז
?יהמ< ער ווי און געדאנק, שרעקליצער 8 פאר דו^ס ציסער( * )ביט
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דך,.. דו פיך

הענעך.
חבנ׳ען. <ויף ק^ש מיט קוקט י׳א/ ידם אויף הויב

פיר׳חלומ׳ט." צייט גאנצע די אום געהסט דו הנן!

חנן.
י1 מעלם ש מנעכ׳ן. ו3 צו ם8נגז8ל געהט קודש. #רון פון #ב נירעט

כט.8ערטר6 .3ןן
 מען זעהט וועג גלייכען דעם אדן סוף 8 אהן רמזים סודות,

 בקל ד?ר קר^סג^,. הייסט שטעדטקל דאם פריז?( )קליינע נישס...

ן... ח א; ר׳ שם

העבעך.
קגסכה /זרס

הנן.
רו$כ?נריג8או ווי

געטר&כס... 3$ד< ג^דנישס... זדךז

הענעך.
י,8ק מיס׳ן ש^קעלה

 דו דבט חנן... קבלה, אין אריינגעטהון פיל צו זיך האסם
 גע- נישט האנט אין כפר קיין האסטו אומגעקעהרט, דך והז?סט
ממען.

חנן.
נדיג9ערשטעה8 נישט

ספרג 8 פ§ר רואם גענומען? נישט האנד אין ספר קיין

הענעך.
זיך..; פערשסעהט פוסקים, גמרא, פרעגסטו? וואם
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חנן.
זיך. גו קומענדיג נישט ולץ

 איז גמרא גענולען?... נישט האנד אין פוסקים?... גמרא?...
 מיט )קומט טרוקעו. און קאלט זענען פוסקים טרוקען... און קאלט

 אזא אקוראט דא איז ערד דער אונטער לעבהאפט( זיך, צי מ?ל8
 וועל־ און פעלדער דא זענען דארטען ערד. דער אויף ווי וועלט,

 סעלדער די אין דערפער. און שטעט מדבריות, און ימים דער,
 שטורם־ווינטען, שטארקע אום דארט זיך טראגען מדבריות און
 גע׳ די אין און אקרענטען גרויסע שווימען ימים די אויף און

 דו. דונערן עס און פחד, אנ׳אייביגער הערשט וועלרער דיכטע
 הויכער קיין נישטא נישטא. דארטען איז זאך איין נאר 'נערן...
 בליצען, פייערדיגע טראגען זיך זאלען עם וואנען פון הימעל,

 איו זי גמרא. איז אזוי זון... די בלענדען ז^ל עם וואנען פון
 דער צו שמידט־צו זי אבער הערליך. און גרוים איז זי טיף,
 קבלה! און התלהבות( )מיט הויך. דער אין פליהען נישט לאזט זי ערד,

 הויבט זי ערד! דער פון נשמה די אב רייסט זי קבלה! און
 די פאר עפענט זי היכלות, העכסטע די צו מענשען דעם אויף

 זיך ציהט זי פרדס, צום גלייך פיהרט זי הימלען, אלע אויגען
 פארה^נג..! גרויסען פון ברעג א ענטפלעקט זי אין־סוף! צום

חלש׳ט... הארץ דאם פח... קיין נישטא זיך )ווארפס

הענעך.
ערנסט. זעהר

 א מיט ארויף פליהען אז פערגעסט, דו אבער אמת. אלץ
 און ^ברייסען זיך לייכט מ׳קאץ סכנה. גרעסטע די איז התלהבות

 דער אין נשמה די הויבט גמרא אריין... תהום אין אריינפאלען
 געטרייעו. א ווי מענשען דעס שיצט זי אבער פאמעליך, הויך,

 4נעהמ? זי נישט. דרימעלט און נישט שלאפט וואס וועכטער,
 איהם לאזט און פאנצער אנ׳אייזערנעם מיט ווי מענשען א ארום
 אבער לינקס. נישט רעכטס, נישט וועג גלייכען פון אבקעהרן נישט

 אריין זעגען "פיר גמרא־נגון( ן )מיט גמרא. די געדענקסט דו קבלה?
עזאס בן עקיבא. ר׳ און אחר זומא, בן עזאי, בן פרדס: אין
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 אריינגע- האט זרמא בן נעשט^רבען. איז און אריינגעקוקט האט
 יי אונטערגעהאקס האט אחר זינען. סון אראב איז און קוקט

 עקיבא ר׳ איין נאר ארן געררען" בעיקר כופר האט פלאנצונגען,
בשלום.,. ערוים און צריין איז

חנן.
 זע- זיי ווי נישט, ווייסעץ מיר זיי. מים נישט מיך שרעק

 זענען אפשר געגאנגען. זענען זיי וואס מיט און געגאנגען ען1
 אנקוקען, געגאנגען זענען זיי ווייל געווארען, געשטרויכעלט זיי

 גע- זענען זיי נאך אז ד$ך, מיר זעהען אט זיין... מתקן גישט
 —הקדוש טוב שם בעל דער הקדוש, אר״י דער—אנדערע גאנגען

געווארען. נכשל נישט זענען און

הענעך-
זיין בו זיך גלייצסט דו

חנן.
ווע□^ עיין פיט געה איך גישם. זיך גלייך איך

הענעך.
וועגן 8 פער וואס מיט

חנן.
פערשטעהן. נישט פיך וועסט דו

הענעך.
 צו אמך זיך ציהט נשסה מיין פערשטעהן. דיך וועל איך

מדריגות. הויכע די

חנן.
רו״ילן 8 טראכנתנדיג

 ריי- זיי רו^ס דעם, אין בעשטעהס צדיקים פון עובדה די
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 קליפה די אראב ויי פרן רייסען נשמות, מענשליכע 3א ניגען
 די מקור. ליכטיגען זייער צר אויף זיי הויבען און זינד פון

 זינד". די הויערט טהיר ,ביים וו^רום שווערע, א י)יז עובדה
 א אנ׳אנדערע, $רט איד,ר אריף קומם נשמה, איין אבגער״יניגט

 דור, איין תשובה צו געבראצט זינד. מעהר נאך מיט בעפלעקטע
 הארטנעקיגער... מעהר א נאך אנ׳אנדערער, ארט זיין אויף קומט

 שטאר- אלץ זינד די און שוואכער אלץ ווערען דורות די און
וועניגער. אלץ—צדיקים און קער,

הענעך.
טהוןן ך1גן שיטה דיין נאך מען דארף זשע וי$ס

הנן.
זיכער זעהר נאר שטיל,

 זינד, יער סיס האלטען מלחמה קיין נישט מ׳דארף
 שטאר- א אין גאלי לייטערט ג^לדשמיד א ווי זי. אויסבעסערן

 פון קערנער פולע אב זיפט אנ׳ערר-ארבייטער ווי פייער, קען
 איהר פון זינד די אויסלייטערו מען דארף אזוי קאסטרע, פרסטע
קדושה... נאר בלייבען זאל איהר אין אז אזוי, טומאה,

הענעך.
פערוואונדערס

ד^סן קומט וואנען פון זינד? אין קדושה

חנן.
 פרן פונק א זין אין האט בעשאפען, ה$ט ג$ט וואט אלץ,

אייליגקייט...

הענעך.
אחראן סימרא די נ$ר ג$ט, נישס בעשאפען ד^ט זינד

חנן.
גאט. אויך בעשאפען? אחרא סיסרא די ה^ס ווער און
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 1אי י1 לד3ב ווי גאט. פון זייט צווייטע די הייסט אהרא סיטרא
קדושה. זיך אין האבען זי מוז גאט, פון זייט א

העבעך.
ערשיטערט

 פער- איך נישט! קאן איך אחרא!! סיטרא דער אין קדושה
 ציגעדריקם קן<□ דעם אר$ב )ל^זט בעטראכטען! מיך לאז נישט! שטעה

פויזע(. שטענדער. אויפ׳ן הענד, די גו

חנן.
קול גיטירנדיגען א מיט איהם, צו צו זיך צויגט צו, געהט
 שווע• איז זינד וואסער ע?1 שטארקה די איז זינד וואסער

 3 צו גלוסטונג ע פון זינד די זיין? צו מנצח אלץ ווי רער
יא? נקבה?

הענעך.
8ק? דעם אויפהויבענדיג וישט

יא...

חנן.
 שטארקען £ אין זינד די אט אויס מ׳לייטערט אז און

 קדושה, העכסטע די טומאה גרעסטער דער פון ווערט פייער,
 השירים"! ,שיר $טעם( פערצאבטען 8 )מיט השירים״ ,שיר ווערט
 זינגען( שטיל אן ער הויבט אניענטציקונג־התלהבות מיט און אויס זיך )גלייצט
 טוי- ווי אויגען דייבע ביזטו. שען בעשערטע, מיין ביזטו ,שען

 האר דיינע אויג־ברעמען. דיינע אונטער פון ארויס קוקען בען
 בארג פון אראב לויפען וואט ציגעלעך, טשערעדע א ווי זענען
 זיך האבען וואם שאף, טשערעדע א ווי זענען ציין דיינע גלעד,

 קיי! א? צווילינגען זיי זענען אלע און אויסגעבאדען, נאר-וואס
זיי... צווישען נישטא איז אומפרוכפערדיגע שום

 אין קלאם שטילער א זיך הערט עם מאיר. ארויס געהט מיוחד חדר ון6
פאר׳ן פיהרעגדיג לאה אריין געהען עם אומזיכער. זיך עפענט וי מהיר,
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מהיר. ביים אב זיך שטעלען גיטל. זיי נאך פראדען, האנד

מאיר.
 קול חניפהדיג־ענטציקטען א מיט פערוואונדערט. זעהר זיי, דערזערענדיג

לאה׳לע?... טאכטער?.,. סנדר׳ס ר׳ זעה?...

לאה.
פערשעמט

 אל־ די מיר רוייזען צוגעזאגט האט איהר געדענקט, איהר

פרוכת׳ן... געשטיקטע טע
 ער זינגען. דעם חנן איבער האקט קול, איהר זיך דערהערט עם נאר ווי

 אדער—צייט גאנצע די לאה׳ן. אויף אויגען געעפענטע ברייט מיט קוקט
 איין אין אויגען נעשלאסענע מיט שטעהט ער אדער איהר אויף קוקט ער

עקסטאז.

פראדע.
 שענסטע* די אלטע, די פרוכת׳ן, די מאיר׳קע, איחר, ווייז

 מא־ דער צו אויסשטיקען צונעזאגט האט לאה׳לע איהר... ווייז
 גיג־ מיט איהם זי וועט אויסשטיקען פרוכת. א יאהרצייט מעם

 אויסשטי- אמאל מ׳פלעגט ווי סאמעט, בעסטען דעם אויף גאלד
 דעם אויפהענגען מען וועט אדלערם. מיט לייבעלעך, מיט קען

 פרע־ נשמה כשר׳ע מאמעס איהר וועט קודש, ^רון אויפץ פרוכת
עדן. גן אין זיך הען

 אויגען די אראב לאזט חבב׳ען, בעמערקט ארום, זיבער נישט זיך קוקט לאה
אנגעשטרענגטי אייגען, אראבגעלאזענע מיט צייט גאנצע די אזוי בלייבט און

מאיר.
 דען! ווי דען! ווי פערגעניגען! גרעסטען מיט׳ן אך,

עלטסטע. די שענסטע, די פרוכת׳ן, די איך ברענג רגע
ברוכת׳ן. ארוים ד$רטען פון געהמט און גאם־טהיר ביים קאסטען צום געהט

גיטל.
האנד ביים לאה׳ן אן כאפט

שיהלן אין בייג^כט נישט מורא קיין האסט לאה׳לע,
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לאה.
 חוץ שוהל... אין ביינאכס געווען נישט קיינמאל בין איך

 און פרעהליך, און ליכטיג איז תורה שמחת נאר תורה, שפחת
טרויעריגו ווי איו, ד$ טרויעריג וזי איגטער...

ראדע.5
 האלבע אום טרויעריג. זיין מוז שוהל א אין סעכטערלעך,

טרויער.^ זייער $1 ל$זען און דאווענען מתים אהער קומעו גאצט

גיטל.
מורזת ה$ב איך טויטק ררעגען נישט רעדש באבענית

ראדע.5
זי הערעגדיג נישט

 אויפץ וויינט אלמעצטיגער דער אז פריהמארגען, אלע און
 שור,- די אין טרעהרען הייליגע זיינע פאלען המקדש, בית חורבן
 פערוויינטע. ווענט די שוהלען אלטע די אין זענען דערפאר לק.
 ויי בייזעק זיי, קאלכט מק אז קאלכען. נישט זיי ס׳ט^ר און
שטייבער. מים ווארפען און זיך

לאה.
 0x1 איך האב דרויסק פון לטו3 ירי איז, זי אלט ווי

בעבערקט. אזוי ישט1

פראדע.
 ז• מ׳ה$ט אז אפילו, מ׳זאגט טאכטערל. אלט, זעהר אלם,

 זענק חורבונות וויפיל ערד. דער אונטער געבויטע א געפונען
 און אבגעברענט, שטאט גאנצע די איז ם$ל וויפיל געווען, דא
 ^נ- איהר אין זיך האט נאר מאל איין געבליבען. גאנץ איז זי

 ןהל1 א אהן טייבעלעך, אנגעפלויגען זענען דאך, דער געכאפט



 פער- און פליגעלעך די מיט פ$כען גענרמען האבען טייבעלעך,
פייער^ דעם ל$שען

לאה.
דך אר6 ודי ד, הערענריג גישש

 נישט דך ווילט מיר ליבליך• ווי און איז דא טרויעריג זוי
 פערוויע- די צו צופאלען זיך חילם סיר דאנען, פון ארועקבעהן

 זיי פארוואם פרעגען: און הארציג זיי ארומנעהמען ווענט, טע
 פעראו- און שטיל אזוי פערטראכס, און טרויעריג אווי זענען

 נ$ר וואט, נישט אליין ווייס איך וועלען... וואלס איך □ערס.
רחמנות... און צארטקייט פון דך צורייסט הערץ מיין

מאיר.
איינעם פונאנדער שפריים פרוכת'ן, פימה ום1 נס נ פרע

 יאחר צווייהוגדערט ווי מעהר עלטסטער. דער איו דער $ם
פסח. אויף נאר אויף איחם מ׳הענגט ןאלס,

גיטל.
ענטציקם

 ברוינעם הארטען אויף פראכט! א פאר וואס לאה׳לע, זעו/
 זיי לייבען. צוויי גאלד דיקע מיט אויסגעשטיקט איו סאמעט
 אויף און בוימער צוויי זייטען ביידע ביי דוד. מגן א האלטען

 גישט סאמעט, אזא גישט קריגען צו גישט איז איצט טויבען! די
גאלד. אזא

לאה.
 טרויעריגער, א און הארציגער א אויך איו פרוכת דער

 קושם און איהם גלעס

גיטל.
שטיל האגד, ,י*1 לאה׳ן אן אפס5

 אויף קוקט אדן בחור א שטעהט דארטען לאה׳לע. זעה,
דירו אויף קט קו ער מאדגע רד דירו
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לאה.
אויגען די אר^בלאזענדיג מעהר נ^ך

 געגע• ארבז ביי האט ער חנן... ישיבו"•בתור... 8 איז דאס
טעג... סען

גיטל.
 מיט רופען דיך וואלט ער ווי אזוי, דיר אויף קוקט ער

נישש. זיך וואגט ער גאך צרגעהן, אודאי וויל ער אויגען. די

לאה.
 בלייך אווי איז ער פארוואם וויסען, וועלען וואלט איך

זיין... קראנק געמוזש האט ער טרויעריג. און

גיטל.
אויגען. די פינקלען איהם ביי טרויעריג, גורנישט איז ער

לאה.
 אויגען אזעלכע אויגען. די שטענדיג פינקלען איהם ביי

 דער איהם ביי פערכאפט מיר, מיט ט רען ער אז און איהם. ביי
 8 אז פאשיג, נישט דאך איז עם ..אויך מיר ביי און $טעם.

בחור... פרעטדען א מיט ריידען זאל מיידעל

פראדע.
מאיר׳ן צו

 רייניגקייטען. די מהון קוש א מאיר׳קע, געבען, אונז וואלסט

 זיין טהון קוש א נישט און גאט ביי גאסט צו זיין דאס: איז ווי
תורה. ד״ייליגע

מאיר.
קומט. אדרבא! אדרבא!

 רוים8 געהמט מאיר לאה. זיי נ?ך פראדעץ, פיהרט גיטל פאראוים. געהט ?ר
קושען. רארע'ן6 גיט תורה ספר־ 3
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לאה
שטיל $ב, רגע א אויף זיך שטעי*ט חננ׳ען, מיט זיך אויסגלייכענדיג

צוריקגעקומען? זייט איתר הנן... אווענד, גוט׳ן
י י * , • 1 . < • ׳

הבן
אטעם סערכאפטען 8 ביט

פראדע
 ארון צום געהט־צו )לאה רייניגקייטי די קושען לאה׳לע, קום,

 איהר צו לט$6 ארוס, זי כאפט זי תורה. ס&ר די איהר דערלאנגט מאיר קודש.
 א גענוג! טאכטערל, נר, טליך(5ליידענשא זי קושט ליפען. די מיט צו

 דאך זענען רייגיגקייטען קושען. נישט לאנג מען טאר רייניגקייט
 אמאל )מיט פייער! ווייסען אויף פייער שווארצען מיט געשריבען

 טעב- קומט, שפעט! ווי אין, עש שפעם ווי אוי, דערשראקען( שטאדק
אהיים! גיכער קומט אהיים, סערלעך,

ז*. נאך ארוים געהט קודש, ארון דעם פערמאכט מאיר אוועק. געאיילט געהען

חנן
 "שיר וינגען ווייטער אן הויבט אויגען, געשלאסענע נדם וויילע א עטעהט

איבערגעריסען האט ער וואו ."ןןרט דעם ון5 השירים"
 דיייע און דיינע ליפען די זענען פורפור־פאדים א ,ווי

 שלייפען די זענען גרצנעט-עפעל א ווי אייטל-שעהן. זענען לעפצען
דעקטוך". דיין אונטער דיינע

הענעך
חננ׳ען אויף קוקט קאפ, דעם אויף הויצט

 קרקש אייגק, די עפענט ענטשוויגען, ווערט )וזנן זינגסטו? וואס חנן,
 גע" ווידער נ$ר-וו§ס ביזט נאס, זענען פאות דיינע הענעכ׳ן( אויף
מקוה. אין ווען

ש.
חני



#נ-סקי- > 32

הענעך
 בוגדת ווזיםט8ר1 שמות? בענוצסו טובל, דיך ביזט דו בשעת

רזיאל"? "ספר לויט׳ן יהודים און

הנן
•ז•

הענעך
ניששז מורא קיין הדסש דו מון

ען1
ניין.

הענעך
שווקר! גישט ד^ס אי? דיר לשבת? משבת פעסס דו גרן

חנן
 וו$ך גאנצע די איידער עסען, צי שבת שווערער איז מיר

)יויזע( עסען. צו גלוסם דעם $נגעוו$רען האב אין פ$םטען. צו

הענעך
אינטים

 דערמים ווילסטו וו^ס עלץ? ד$ם טהוססו ווענען וו^ס פדן
וערגרייכען?

חנן
זיף גו ריידעגדיג מי

 פינקלענ- און קלארען א דערגרייכען וויל איך יויל... איך
 אריינזאפען און טרעהרען אין איהם צושמעלצען דימענט. דיגען

 פונ׳ם שטראהלען די דערגרייכען וויל איך נשמה... מיין אין
מיל.,. איך תפארת,..—ספירה דריטער דער פון היכל, ךרידען
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 עס-6 גרויי בעקומען נאך מוז איך יא! אימרוהיג( זעהר אמ<ל ומיס
 צעה- -^;ר קען ס^וו ?ם׳נעי פער רענדלעך... גילדענע מיט לעך
רענו־לעף." לען

הענעך
ערשטוינט

 גלי- א ויףא שסעהסט דו זיך, היט חנן, זעה, וואס?... אט
 דער- גישש עלץ ר$ם וועסטו כחות הייליגע דורן וועג... טשיגען

גרייכען.,.

חב!
דרייסש איחס קוקס

 היי. דורך גישש עז הע? הייליגע? דורך גישש עז און
לינע?

העבעך
דערשראהייו שטארק

 צו מורא האג ךל2 ר^ידע" צו דיר מים מורא האב איך
דיר! נעבען שטעהן

אויסדרוק. אדרייסטען טיט אומבעוועגט !לייגט חנן ארוים. געאיילט געהט
טלן.1 ־טער1 מיוחד חדר פון מאיר, אריין געהט גאס פון

בטלן טער=1
 וואס, גענוג. און תהלים קאפיטלעך אכצעהן אבגעז^גט

 "ןיי מיט רייד איז גילן? א פאר אבזאגען תהלים גאנצען רעם
ווייטער, זיי זאגען—עריינגעזאגט זיך ה§בק

פזנרהאוועט. זעהר אשר ריין8 לויפט עם

אשר
 געקומען איז ער שניידער. דעם ברוך בעגעגענט נאר-וואס

 די מיט צונויפגעפאהרען זיך איז סנדר וואו קלימאווקע, פון
ד.ןןש סנדר דורכגעקומען. גישט מ׳איז עז זאגט, און מחותנים,
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 מחותנים די און קעשס, יאחר צעהן צד חתנ׳ס ציים געמאהנט

צום§הרען... זיך מען איז—פינף נאר געגעבען ה$בען

מאיר
מאל! פערטע ד^ס שוק

בטלן ר7ט-3
הארצוועד״טאג! 8 פער וקס

משולח דער
ןןל5שמיי 8 מיס סלן3 טען*5 צום

 מיס מען סחוט שדון א $ז געקגט, אליין האט איהר
בעשערט. איז וועלכער ר^ס,

חנן
צ?גייססערובג העכסטער טיט ארים, זיך גלייכט

געווען! מנצח ווידער האב איך
 דן6 אנ׳אויסדרוק טיט זיצען בלייגט אזן נק8ב אויפין פח ^הן לט83

פנים. אויפ׳ן גליק

משולח דער
ל^ממערגע. 5 איהם ון6 ערוים נעהמט זאק, זיין נעהמט

וועג. אין זיך קלייבען ציים

מאיד
איחרן איילט וואם

משולח דער
 נער אי־ מיר דורך שיקען פריצים משולח. א דאך בין איך

 זיך אץ־ ד^רף חפצים. זעלטענע ידיעות, וויכטיגע אנדערן צום
מיינע. נישט איז צייט די איילען.

מאיר
טאגען. $נהריבען וועט עס ביז ווךרטען כאטש רואלט איחד
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מ^ולח דער
 אדום לאנ□ איז וועג מיין און ווייט, איז טאגען צום

ארויסגעהן. איך וו?ל נעכט דיצלב?

מאיר
שטאק־פינסטער. איז דרויסען

משולח דער
פערבלצנדזשען. נישט איך וועל לאמטערן מיין מיט

ישיבת־בהורים. די און בטלנים ־טער3 און טער-2 ארוים געהען מיוחד הדר פון

בטלן ־טער2
 שלמד. רפואה א צושיקען אויבערשטער ד?ר זאל מזל־טוב!

חולנית! דער

אלע
אמן! הלואי,

בטלן ־טער1
 און משקה ביס^ל א קריפען גילן פאר׳ן איצט געדארפט

דגלזך.

מאיר
 און פלעשעל א ברזים פון ארוים )נעהמם צוגעגרייט. שוין האב איך

"לחיים". מאכען דארטען מיר וועלען פאליש, אין קומט קיכלעך(

 פונאגדערגע׳- א אין הנדר אריין געהט עס אין טהיר די ברייט זיך עפענט עם
יודען. דריי-פיר איר,ם נאך פרעהליך. ארויפגערוקם. היטעל די בגד, שפילעטען

בטלנים די און מאיר
צוזאמען

הבא! ברוך סנדר! ר׳ !5
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סנדר
 אריינגעהן דארף מען איך, קלער—קלויז ביי פאר געפאהרען

יי1 לעשעל5 די )בעמערקט שלומינו. אנשי טהוען וראם טהון, ס
 וועגען ריידען אדער לערנען און זיצען זיי * געמיינט, מאיר׳ן(

כע תקון! טרינקען גאר זיך קלייבען זיי ערשט ענינים, הויכע
חסידים! מיר^פאליער אמת׳ע כע!

בטלן ־טער1
סנדר. ר׳ קעפעטשקע, א נעהמען אונז טיט וועט איהר

סנדר
 אליין וועל איך אדם! פרא

 אין מזל-טוב! $ב פיר גיט תקון.
טאכטער.

פק אויף זיך כצפט חנן

 פיינעם א און תקון, שטעלען
די פער׳קנס׳ט שעה גוטער א

ע־שיטערם ארם

אלע
מזל־טוב! מזל־סוב!

מאיר
 נישט זייט איהי אז אנגעזאנט, נאר-וואס מען האט ארנז און

געווארען. כטל אין ענין דער און מחותן. מיט׳ן דור;געקומען

בטלן ־טער3
געווען! מצער עזוי זיך האבען מיר

סנדר
 האט רגע לעצטער דער אין נאר געיוארען, בטל טאקע געוועזט

תנאים, למזל געשריבען האבען מיר און געווען מסכים מחותן דער

חק
)אין זיין?... דאס קאן ווי הייסט? ווי תנאים?.׳." תנאים?!."
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 די נישט געהאלפען נישט ד^ס, הייסט ען,3הןן פערציוייפליע( גרוים
 סגופים? די נישט צרופים, די נישט מקואות, די נישט תעניתים,

 מיס וועג? וואסער מיט איצטערן... וואס-זשע אומזיסטן... #לץ
 התלהבות׳־* 8 מים אויס, זיך גלייכט רוםט,1 פאר׳ן זיך )כאפט פחות? וו$סערע

 פון סוד דער זיך ענטפלעקט מיר פאר א!."—א—א ינים( דיגען
 איהם!י... זעה איך... שם!!! צווייפאכיג-אויסגערריקטען גרויסען

ערי(. יער אויף לט8)ם געווען:!! סנצח... 3ה§ איך איך... .איך...

משולח דער
לאמטערן רעם עפענט

 אנייע. ןזנצינדען דארף מען אויסגעברענט. ר.$ט ליכטעל דאס
פויזע שרעקענדיגע

סנדר
ליצס. ןנציגדען וו$לסט פינסטערן אזוי דא איו וו^ס 1םאיר

 אן צינדט מאיר

 משולח דער
 סנדר׳ן צו צו שטיל געהט

דורכגעקומען? מחותן דעם סיט איהר וייס

סנדר
דערשראקען יםעל3 א פערוואונדערט, $ץ איהם קרקס

משולח דער
 נישט האלטען און צו זאגען מחותנים אז טרעפט, עם

 מ׳דארף דין־תורה. א צו מ$ל אנ׳אבדערש דערגעהט עם זוארט.
געהיט...3$ זעהר ויין

סנדר
מאירץ צו דערשרןקען

נישסן איהם ק^ן איך יוד? דער איז ווער
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מאיר
משולח... א נישט־היגער, א איז ער

סנדר
מירן פון ער וויל וו$ס

מאיר
גישש. ווייס אין

סבדר
זיך בערוהיגענדיג

 גע- האר איך אז זאג, און מיר צו שפתנג א גיב אשר!
 פערבייסען. גוטען א און אייגגעמאכטם משקה, צוגרייטען הייסען

 דאר- וועט מען ביז ארוים( לויפט )אשר פוט. איין אויף געשווינד,
 פערברעג- און זיצען וויילע א דא מיר וועלען צוגרייטען, טען

 § רבי׳ן, אונזער פון ווארט נייעם א ווער ווייס אפשר גען...
פערל. פון טייערער איז זיינע תנועה יעדע משל. א מופת,

בטלן טער“1
מאיר׳ן צו

מארגען. אויף קומען צונוץ וועט פלעשעל, דאס עהאלט3
בעהאלט מאיר

משולח דער
 גע- איז עס משל. א זיינעם דערצעהלען אייך ויעל איך

 האט קמצן, גרויסער א נאר גביר, א חסיד, א רבי׳ן צום קומען
 ז פעג- צום צוגעפיהרט האנד, פאר׳ן אנגענומען איהם רבי דער

 אויפ׳ן ארויסגעקוקט גביר דער האט ,קוק". געזאגט: און סטער
 עת ענטפערט זעהסטו?" "וואס רבי: דער איהם פרעגט גאס.
 האגד פאר׳ן רבי דער ווידער איהם געהמט מענשען." זעה ,איך

 זעהסטו וואס ,קוק, זאגט: און שפיגעל צום איהם פיהרט און
דער איהם ז^גט זיך". איך זעה ,איצט ער: עגעפערט איצטד
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 אין און גלאז איז פענסטער אין מיך. דו "פערשטעהסט רבי:
 בע- ביסעל א איז שפיגעל פון גלאז די נאר גלאז. איז שפיגעל

 צו אויף מען הערט בעוילבערט, נאר באלד ווי און זילבערט.
זיך/ באר זעהן אן הויבט מען און מענשען זעהן

בטלן ־־טער3
מדבש. מתוק א! א! §!

 בטלן ״טער1
ווערטעח... הייליגע

הנדר
משולח צום

טהון?.. שטאך א געוואלט מיר דאס האט איהר וואס?... הא?

משולח דער
ושלום. חס

בטלן ־טער2
 בגון! רבי׳ס דעם זאג בטלן( ג־טען )צום זינגען. עפעס געדארפט

 צלע בגון. הסידישען מיסטישען שטילען א זיגגען אן הריבט בטלן טער 3
אונטער. העלפען צלע

טנדר
ארט וץ8 אויף זיך אפט5

 זיין אוים גיט סבדר וואם? ריקודל! א טאגץ, א איצט און
 מי. פאר וואם ריקודל? א מאכען נישט זאל מען און בת־יחידה

 און בטלנים דריי די סניר, געווען! מיר וואלטען חסידים ראפאליער

 צ אבעזמ אקסלען׳ יי יףאו הענד די עןט״צוו דעם ,נעריא ארייו* לעגעו מאיי
 זיך דרעהען און גגון מאיאט$ן-מיםטישען צ זינגען אויגען, די פערגלאצען רעדעל,

 און פרעהליך( רעדעל, ון8 ארוים זיך רייסט סנדר ארט. איין אויף לצנגואם
אהער! אלע טעבצעל. פרעהליכען י; איצט
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בטלן ־טער2
 בחורים( עסליכע גי געהען עם( אהער! אלע בחורים! בחורים!

ריקודל! פרעהליכען א אהער! איהר? זייט וואו חנן! ד״ענעך!

טנדר
גומישט ביסעל *

 וואו ער? איז וואו דא! דאך איו חננ׳קע מיין חנן! א!—א
אהער! אקארשט מיר איהם ברענגט ער! איז

מאיר ״ , .
 ערד דער אויף חנ׳ען דערזעהט

ערד. דער אויף גאר שלאפט ער

טנדר
אויף! איהם וועק אויף, איהם וועק

מאיר
 רערשראקען איהם. וועקט

אויף! נישט וואכם ער

ריעקען אז* ידז ייגעו1 ׳צו עוגעה

 בטלן ־טער1
 דערשראקען שרייט־אוים

געשטארבען!! איז ער

בטלן ־־טער3
 ,רזיאל ספר דער ארויסגעפאלען איז האנד פון איהם ביי
המלאך"!!

ערשיטערט. זענען אלע

 משולח דער
געווארען. געניזוקט איז 'ער

נב(8)פ$רה
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 אר- פארצייטיגע קלויז, הילצערנע אלטע לינקס-די בריניץ. אין פלאץ א
 אמאלטען מיט בערגעל א זיים, א אן ביסעל א קלויז, ארץ6 כיטעקטור.

 והטהורים, הקדושים נ. .5״ אויפגעשריבען: איז איהם אויף וואם מצבה־שטיין,
 נאכין ת׳נ׳צ׳ב׳ה" ״ק.5ל ת״ח, שנת השם, קידוש על שנהרגו ופלה, חתן

 צונויף זיך גיסען וואם הייזלעך, קליינע פאר א און געסעל, א—קלויז
 הויז הילצערנע גרויסע א הויז, רעבטם-םנדר׳ם דעקאראציע. דער מיט
 געסעל, א ווייטער, הויף, £ון טויער פרייטער א הויז נאכץ גאניק. א מיט

 אויף דעקאראציע. דער מיט צונויף אויך זיך גיסען וואט קרעמלעך, רייה א
 גרויסער א ,קרעטשמע 8 קראמען, די נאך ,0ט5רע דעקאראציע דער

 אראב זיך לאזט וועג פרייטע א פאלאץ. פריצ׳ס דעם גארטען, פריצ׳ישער
 טיט בית־עולם א ברעג הויכען אויפ׳ן טייך זייט יענער אויף טייך. צום

 דעי מרחץ, 8 געהנטער מיהל, א טייך, איבערץ בריק א לינקס מצבות.
וואלד. געדיכטער פאן-א אויפ׳ן הקדש.

 שטעהען הויף אין געעפענט. ברייט זענען הויף סנדר׳ם פון טויערן די
 טישען די פלאץ. אויפ׳ן ארויס געהען און זיך ציהען וואם טישען, לאנגע
 קיב־ און אלטע קאליקעס, ארימעלייט, זיצען זיי ארום און געגרייט זענען
 מיט שטוב ון5 ארוים געהען שארווערם הונגעריגע. ווי עסען און דער,

 צום דערלאנגען און ברויט מיט 3קער און מאכלים פאלומעשקעם גרויסע
טיש.

 לאזען■ און זאקען מאכען רוייבער, זיצען הייזער און קרעמלעך די אר5
 געהען בתורים און בעלי־בתים הויז. סנדר׳ם ון6 אויגען די אראב נישט
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 און הייזער די אין געהען און תפילין און טלית מיט קלויז ון5 ארוים
הערט הויף סנדר׳ס פון רעדלעך. אין אב זיך שטעלען אנדערע קד^מען,

טומעל־געשפרעך. א און טענץ מוזיק־שפיל, א זיך
 בע־ א חתונה־אורח, דער שטעהט קלויז, דער פאר גאם, מיטעד אין אווענד.

 הינטער׳ן הענד די פערלעגט זשופיצע, אנ׳אטלעסענער אין יוד הרענטער5ין
בטלן• צווייטער דער איהם געבען ?ארטעל.

אורח דער
שוהל די ארוס קוקט

 די גרויסע, א פייגע, א אייך... ביי שוהל געהויבענע א
אנ׳אלטע? זעהר אויס, ווייזט איהר. אויף רוהט שכינה

בטלן ־טער2
 האבען זיידעס זייערע אז זאגען, זקנים אנ׳אלטע. זעהר

געבויט. זי מ׳האט ווען געדענקט, נישט

אורח דער
מצבה די דערזעהט

 הקדושים נקברו ,פה לייע:ט< צו, )געהט דאס? איז וואס און
 א ת״ח". שנת השם, קדוש על שנהרגו וכלה, חתן והטהורים,

השם? קדוש אויף גע׳הרג׳עטע כלה א מיט חתן

בטלן ־טער2
 מיט אנגעפאלען איז שמו, ימח חאמעליוק, צורר דער אז

 העלפט א אויסגעקוילעט האט און שטאט אויפ׳ן קאזאקען זיינע
 האט מען בשעת כלה, א מיט חתן א גע׳הרג׳עט ער האט יודען,

 דא געווען מקבר זיי האט מען חופה. דער צו געפיהרט זיי
 קבר, איין אין ביידען גע׳הרג׳עט, זיי מ׳האט וואו ארט, אויפ׳ן

 קבר׳ל". "הייליגער דער איהם מען רופט אן דעמאלט פון און
 מסדר איז רב דער בשעת מאל, יעדען געהיימניש( א ווי )שטיל,

 פון איז אונז ביי און קבר׳ל... פון זיפצען ער הערט קדושין,
ארוס ס^נצעץ מען געהט חופה דער נאך אז מנהג, א אן לאנג
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כלה... און חתן בעגראבענע די זיין משמח קבר׳ל,

אורד דער
מנהג! פיינער א

ו(1 נעהס מאיר, רוים8 געחם הויף סגדר׳ם ון5)

מאיר
היץ מיט

 פיס, די אויף שטעה איך זינט אנ׳ארים־מאלצייט! עם איז
געזעהץ! נישט ארים־מאלצייט אזא איך האב

אורח דער
בת־יחידה... זיין אויס גיט סנדר נישט, ש הד; קיין

מאיר
התלהבות מיט

 גע- שטיק צו נאכדעם פיש, שטיק צו יעדערן מ׳טיילט
 מען האט סעודה דער פאר און צימעס! נאך און בראטעיס,

 פי־ אבקאסטען דאך דארף דאס לעקעך! און בראנפען 1געכייל
זיין! משער צו נישט געלר, ליאכען

בטלן טער~2
 פאר יוצא נישט מ׳איז אז טהוט. ער וואס ווייס סנדר

 וועט אחריות. גרויסע קיין נישטא איז אורח, גערופענעם איין
 ארימעלייט, פאר יוצא נישט מ׳איז אז אבער בלאזען! זיך ער
 וויסען, נישט קיינמאל דאך מ׳קאן סכנה... גרויסע א טאקע איז

 ע אפשר אנ׳ארימאן. פון בגדים די אין זיך געפינט עם ווער
ל־ו׳ניק... א נסתר, א ווער. אנדערש גאר אפשר און בעטלער

מאיר
 לע•8 דאך זיך ווייזס ער הנביא? אליהו נישט פארוואם

אנ׳אביון. פון געשטאלט אין מאל
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אורח דער
 ווע- ארימעלייט. מיט באר בישט זיין מען דארף אבגעהיט

 ער ווער איז, ער ווער וויסען, נישט מען קאן מענשען קיין גען
 גע־ איז ער וואם צוליב און גלגול פריהערדיגען אין געווען איז

וועלט. דער אויף קומען
•לייגעם( די אויף זאק מיט׳ן משולח דער ארזים געהט לעקם גזנסעל רן5)

מאיר
 איהם צר געהט־צו משולח, דעם דערזעהענדיג

אום? צו געקומען ווידער זייט איהר שלום־עליכם.

מ^ולח דער
אהער. געשיקט ווידער מיך האט מען

מאיר.
 גביד׳ישער א צו צייט, גוטער א אין געקומען זייט איהר

חתונה.

משולח דער
געגענט. גאנצער דער אין מען רעדט התוגה דער וועגען

מאיר
 מחותנים? די וועג אין וואו געטראפען אפשר האט איהר

פערשפעטיגט. ה$בען זיי

משולח דער
בעצייטענס. קומען וועט חתן דער

 היגטןר הויף. אין געהען מאיר און םלן3 ־טער2 אורח, דער קלויז. צום געחט
 מיט טאנצענדיג זיך דרעהם חתונה־קליידער, אין לאה זיך בעווייזט טישען די

 אריטע אנדערע יודענעם. ארימע אלטע די פון אנדערע די נאך איינע
 ארויס געהען טאנצען געענדיגט ען3הא וואס די איהר. צו זיך ציהען

רעדלעך. מאכען פלאץ, אוי£׳ן
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קיבד א מיט יודענע א
קאגטעט

בלה. דער מיט געטאנצט האב איך

הינקעדיגע א
ציי כי, געטאנצט. און ארומגענומען זי האב אויך. איך

הארבאטער דער
 וואלט איך ווייבער? מיט נאר כלה די עפעס טאנצט וואט

 כע, איהר, מיט זיך דרעהען און זי ארומנעהמען וועלען אויך
כזן! כע,

ארימעלייט עטליכע
כע! כע, כע,
בתיוג גיטל, ראדע,5 גאניק אויפ׳ן שטוב סרן ארוים געהען עם

פראדע
אומרוהיג

 ארימע־ די מיט אלץ נאך טאנצט לאה׳לע מיר! איז וועה
 טעכטערלעך, פערדרעהען. קאפ דער זיך וועט איהר ביי לייט.

אהער. פיהרען צו זי ברענגט
לאה׳ן צו געהען בתיה און גיטל בענקעל. א אויף זיך זעצט

גיטל
קום. טאנצען. צו לאה׳לע, גענוג,

בתיה
פערדרעהען. קעפעלע דאס זיך וועט דיר

יהרען53א זי ורילען און הענד די פאר לאה׳ן אן געהמען גיטל און >י

ורייבער ארימע די
געשריי וויינענדיגען בעטענדיגען, א מיט לאה׳ן ארום ריגגלען

בין וואט מיט געטאנצט! נישט מיר מיט נאך האט זי—
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אנ׳אנדערער? פאר ערגער איך
טאנצען! מיר מיט זאל זי ווארט, איך ווי שעה גאנצע א—
טאנצען. איהר מיט איך דארף עלקע׳ן נאך מיך. לאזט—
 געדרעהט זיך זי האט יחנה הינקעדיקער דער מיט—

 איך נישטו מאל איין אפילו מיר מיט און מאל, צעהן אפשר
מזל! קיין גארנישט צו האב

בעגקעל אויף זיך שטעלט הויף פון ארוים געהט מאיר

מאיר
מארשעלאק א ווי געזאנג, א מיט ל1ק אויפ׳ן

 גביר דער מחותן דער בעטעץ געלאזט האט
 טהירו צום שפייכלער אין קומען אלעמען

 אליין סענדער ר׳ נדבות טיילען ס׳וועט

פארשוין! יעדער פאר גראשען צעהן צו

ארימעלייט די
 אויפגערעגס שרייען הויף, אין אנדערן, דעם איינער שטופענדיג געאיילט, לויפען

גראשען!! צעהן גראשען!! צעהן
 בליגת 8 און בתיה גיטל, לאה, נאר בלייבען עם פוסט. ווערט פלאץ דער

אלטע ליכע

אלטע בלינדליכע די
לאה׳ן אן כאפט

 כאטש מיר. מיט טאנץ נאר נדבה, די נישט דארף איך
 ווי יאהד, פערציג שוין מיר. מיט ארום זיך דרעה מאל איין
 דער אין געט^נצט איך האב אוי, געטאנצט! נישט האב איך

 מים זיך דרעחט אלטע, די ארוס נעהמט )לאה געטאנצט! איך האב יוגענד.
די זיך, דרצהצן )זי> נאךי ; ׳3$ גי^ט זי לאזט אלטע די איהר.
נאך!... נאך!... היסטעדיש( אטעם, פצרכאפטען א מיט אלטע

 און אום זיך קערהט הויף, אין געוואלד מיט אלטע די אב פירט גיטל
 א אויף זעצען גאניק, צום לאה׳ן 3$ זיי פיהרען בתיה׳ן מיט צו־אמען
טויצר. שליסען־צו טישמן, די נעהמצז־צו דיוער און שארווערם די בעוקצל,
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ראדע5
פערמאטערטז דך האסט לאה׳לע. טוך, א ווי בלייך ביזט

לאה
חלום: אין ווי רעדט קאם, פערווארפענעם א אויגען, געשל^סענע מיט

 געדריקט ארומגערינגעלט, ארומגענומען, ומי האבק זיי
 טרוקענע קאלטע זייערע מיט מיר צו דך געצויגען מיר, צו זיך

 גע׳־ האט הארץ דאס געדרעהט, זיך האט קאפ דער פינגער...
 לופ־ דער אין אדפגעהויבען עמיצער מיך האט נאכדעם חלש׳ט...

ווייט־־ווייט... אוועקגעטראגען און טען

בתיה
דערשראקען

 און צוקנייטשט האבען זיי ווי זעה, לאה׳לע!
טהון! איצט וועסטו וואט קלייד! דיין

לאה

פערפלעקט

פריהער ווי
 רוחות קומען הופה, דעו־ פאר אליין כלה די מ׳לאזט אז

אוזעק". זי טראגען און

ראדע5
דערשראקען

 טאר שווארצע די לאה׳לעז רעדסטו, ווערטער א פאר וואס
 בעהאל. זיך זיצען זיי נאמען. זייער מיט דערמאנען נישט מען
 לעכעלעך, אלע אין ווינקעלעך, אלע אין פערגראבען און טען
 און זיי הערען אלץ זיי, זעהען אלץ שפעלטעלעך. אלע אין

 נאמען, טרפה׳נעם זייער מיט אנרופען זיי מ׳זאל נאר, ווארטען
 מענשען. א אויף אן זיך ווארפען און ארויס באלד זיי שפרינגען

טפו! טפו! טפו!
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לאה
אויגק די עפענם

בייזע... קיק נישס זעבען די

פראדע
 נישט< א מ׳גלויבט אז נישט. אויך מען סאר זיי גלויבען

שטיפען... אן הויבט און צולאזען ער ווערט נוטען,

לאה
ער5זי .זהר

 נאר רוחות, בייזע נישס ארוס רינגלען אונז באבינקע!
 צייט. דער פאר געשטארבען זענען וו^ס מענשען, פון נשמות

 וואט אלץ, צו צו זיך הערען און צו דאס זיך קוקען זיי אט
ריידען... און מהון מיך_

פראדע
 וועל- נשמות? רעדסטו! וואט ,טאכטערל: דיר, מיט איז גאט

 הימעל, אויפ׳ן ארויף פליהען נשמות פשר׳ע ריינע נשמות? כע
עדן... גן־ ליכטיגען אין רוהען

לאה
 בה- ס^ן( אנ׳אנדער )מיט אזיגז! מיט זענען זיי באבעניו, ניין,

 לע־ לאנגען גרויסען א אויף געבארען דאך ווערט מעיש א בע!
 זיין אהין קומט וואו צייט, דער פאר שטארבט ער אז און בען.

 גע־ זיינע לייד? זיין און פרייד זיין לעבען? דערלעבטער נישט
 זיינע טראכטען, צו געהאט צייט קיין האט ער וואט ראנקען,
 קומען וואו טהון? צו געהאט צייט קיין ה^ט ער וואט מעשים,

 האבען? צו געהאט צייט קיין האט ער וועלכע קינדער, די אהין
 א געלעבט האט ט<5ערטרא5) וואו? אהין? אלץ דאס קומט וואו

 געדאנקען. טיפע און נשמה הויכע א איהם ביי איז געווען בחור,
 אק אמאל, מיט און איהם... פאר געווען איז לעבען לאנגער א

 זענען עם און לעבען, זיין איבערגעריסען דך האט רגע אייז
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 אין געווען מקבר איהם האמן און מענשען פרעמדע געקומען
 אהינגעקומען איז וואו־זשע פערצווייפלונג( )מיט ערד. פרעמדער א

 גע־ ענטשוויגען זענען וואס רייד, זיינע לעבעןז איבעריגער זיין
 געווארען?." איבערגעריסען זענען וו$ם תפילות, זיינע ווארען,
 ווידער זי מען צינדט פערלאשען, ווערט זי אז ליבם, א באבע,

 ווי־זשע סוף. בידן אויס ברענט זי ביז ווייטער ברענט זי און אן
 ליפט נישט-אויסגעברענטע א אייביג אויף ווערען פערלאשען קאן
זיין? דאס קאן ווי לעבען? פון

ראדע5
מיט׳ן ש$קעלט

 זאכעף אזעלכע וועגען טראכטען טאכטערל, נישט, מ׳טאר
 בליבוי זענען מיר און טהוט. ער וואט ווייס אויבערשטער דער
גארנישם. ווייסען מיר

 ודי׳י׳ם נישס זיך שטעלם און משולח דער זנומבעמערקט צו געהם 09
ריידעט־יגע. די מינמער

לאה
זיבער זי, הערעגדיג משט

 פערפאלען. נישט געהט לעבען מענשענס א באבעניו, ניין,
 נשמה זיין זיך קעהרט צייט, דער פאר שסארבט עמיצער אז

 יאהרען, איבעריגע די דערלעבען צו פדי וועלט, דער אויף אום
 די דורכפיהלען ,מעשים נישט־געטונענע די פערענדיגען צו

 איהר באבע! )פויזד( ליידען. און פריידען גישט־איבערגעלעבטע
 מתים שוהל אין קומען נאכט האלבע אום אז דערצעהלט, האט

 הא- זיי וואס תפילות, די פערענדיגען זיי קומען דאם דאווענען.
 גע- איז מאמע מיין וי!ע(9) אויסצוזאגען. געהאט צייט קיין בען

 איבערלעבען געהאט צייט קיין האט יוגענד, דער אין שטארבען
 אויפ׳ן געהן היינט איך ורעל געורען. בעשערט איז איהר וואט

 מיט׳ן צוזאמען און קומען זאל זי בעטען, זי וועל און בית־עילם
 און קומען וועט זי און חופה. דער אונטער מיך פיהרען טאטען

נשמות. אלע מיט איז אזוי ארן מיר... מיט טאנצען נאכדעם וועט
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 זענען די וועלט. דער פון אוועק צייט דער פאר זענען וואט
 נישט... די פיהלען מיר גישט, זיי זעהען מיר נאר אונז, צווישען

 זעהען די מען קאן וועלען, שטארק מ׳זאל אז באבעניו, >שטיל(
 איך טראכטען... זיי וואט פערשטעהן און קול זייער הערען און

 איך קבר׳ל, הייליגער דער אט קבר׳ל( אויפ׳ן ווייזט )פויזע. ווייס...
 זענען וואט חתן־בלה, די קען איך קינדווייז, פון איהם געדענק

 און חלום אין געזעהן מאל פיל די האב איך בעגראבען. דארט
 )פער־ אייגענע... ווי נאהנט, מיר זענען זיי און וואהר, אויפ׳ן
 פאר חופה, דער צו געגאנגען זיי זענען שענע און יונגע טראכט(

 אמאל מיט לעבען. שענער א לעבען, לאנגער א געווען איז זיי
 חתן-בלה די און—העק מיט מענשען בייזע $נגעלאפען זענען
 איין אין בעגראבען ביידען זיי מ׳האט טויטע. געפאלען זענען
 ביי און צושיידט. גישט אייבי* אויף בלייבען זאלען די קבר,

 ארויס זיי געהען קבר, זייער ארום מ׳טאנצט אז חתונה, יעדער
 זיו )הויבט חתן־כלה... פון פרייר דער אין טייל א נעהמען און
 אריב שפריים נןןך. איהר געהען בתיה און גיטל ראדע,8 קבד׳ל. צום געהם און אויף

 אויף מיר צו אייך פערבעט איך חתן־כלה! הייליגע יך(1ח הענד. די
חופה! דער אונטער מיר נעבען דך שטעלט און קומט חתונה!

 ון5 אוים שריים לאה כלי־זמר־מ^רש. פרעהליצער א זיך דערהערט עם
נישם. שיער פאלט און שרעק

גיטל
אונטער זי האלט

 געקומען מסתמא איז דאס דערשראקען. דך האסטו וואס
 בע־ שטעדטעל אין ריינפאהר8 ביים איהם מען האט חתן, דער

סודק. מיט געגעגט

בתיה
אויפגערעגס

איהם. אנקוקען שטילערהייד לויפען וועל איך

גיטל
וועל־ א דיר, זאגען קומען מיר וועלען נאכדעם אויך. איך
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ווילססז איז. ער בער

לאה
6ןןן טיט׳ן שץקעלט

׳ מין"*

בתיה
 קיי. וועלען מיד נ^רעלע, נישט, זיך שעם זיך! שעמט ד

אויסזאגען. נישט נעם
גאניין צום אום זיך קעהרען פדאדע און לאה ציועק• געשוויגי געהען

ראדע5
 שטי־ געהץ זאלען זיי חבר׳טעס, די אלעמאל בעט כלה א
 וועלכער א איחר, ז^גק קומען און חתן דעם $נקוקען לערהייד

שווארצינקער. א צי ווייפיגקער, א איז, ער

משולח דער
נעהנסער צו גדהט

לאה
אום זיך קעתרט ציטער, א גיט

איחר? ווילס וואס

איהם אויף אויפמערקזאם קוקט

מ־שולח דער
 דער אויף אום זיך קעהרען געשטארבענע פון נשמות

 וואט נשמות, פארהאן גוף. א אהן רוחות ווי נישט אבער וועלט,
 אויסלייטע־ זייער דערגרייכען זיי ביו גופים, עטליכע דורך געהען
 זינדיגע אויפפערקזאמקייט( רקערער8שט אלץ מיט צו איהם הערט )לאה רונג.

 א־ן אפילו פיש, אין עופות, אין היות, אין מגולגל ווערען נשמות
 זיי און אויסלייטערן נישט אליין זיך קאנען זיי און צמחים,
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 און זיין. מתק און בעפרייען יי ז דועט צדיק א ביז וו^רטען
 ניי־געבארענעם א אין אריין קומען וואס נשמות, דא זענען עם
מעשים... אייגענע די מיט אריס, אליין זין לייטערן און גוף

לאה
!יסערזינדי*

ווייטערז רעדט רעדט!

משולח דער
 זיך געפינען וואס נשמות, פערוו$געלטע דא זענען עם און

 לעבע- פרעמדען א אין אריין דרינגען זיי און נישט רוח קיין
 זייער זיי דערגרייכען דעם דורך און ,דיבוק/ א ווי גוף, דיגען

אויסלייטערונג...

סנמי 1>סו פץ רויס8 געחט ?ם איבערראשט. בלייבס לאה פ^רשווינדם. ?ר

סנדר,
טאכטערל? דא, זיצסטו וו^ס

פראדע
 ןרים־מאלצייס, פון ארימעלייס די געווען משמח האט זי
,3$ רוהט און פערמ^טערט זיך זי האט זי/ מיט געטצנצט

סנדר
 מצרה! גרויסע א איז דאס—געווען משמח ארימעלייס די

 שוין זענען חתן מיט׳ן מחותנים די שפעט. שוין הימעל( דום )קוקם
גרייט? איהר זייט געקומען.

פראדע
ארס." הייליגען אויפ׳ן געהן באך דארף זי

סנדר
סימכן קבר. אויפ׳ן מאמען דער צו געה, טאכטערל, געה,
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 ז$ג חתונת. אויף מאסען די פערבעס אזן ד$רסען אוים זיך •וויין
 חופה דער בו פיהרען איגאיינעם איהר מים וויל איך אז איהר,

 אלץ, געווען מקיים 3הא איך או איהר, זאג בת־יחירה... אונזער
 גאנצען דעם טויט. פאר׳ן געבעטען מיך האט זי וואט וועגען
 אויסגעהאדע- דיך האב דיר, באר געגעבען3$ איך האב לעבען
 גיב איצטער און טאכטער. יודישע כשר׳ע א פאר געמאכט ■זועם,

 און ירא־שטים א וואויל-לערנער, א בחור א פאר אוים דיך איך
מיוחס... א

אום מך קעחרם נ׳אראבגעל$זענןם8 פיט און סרעתרצן די 1$ וממט
פויזע. .3שטו אין

 .חתונת "!ך רופען 7* בית-עולם אויפ׳ץ בעניו,$1
מאםען? דער הוץ א אנדערע,

פראדע
 ר" זיידען דעס רוסען וועסס קרובים. נאהנטע די נאר
מירעלע. מוהמע די גפריט׳ען,

לאה
קרוב/ א נישם איינעם... רופען וועלען וו^לט יך3

פראדע
 פרעם- א רופען וועסט דו אויב טאכטערל. נישט, מ'ט$ר

 ”ז 1או §בזעה פקראיבעל מתים איבעריגע די וועלען דען,
טהון... ביין גזי]

לאה
 ר-3 •י• אונז ביי געווק איז $ר פדעמדער... קיין נישט
אייבענזנר...

פראדע
דזנרמרןוקען מנמל,

 גע" איז עד מ׳זאגט, מורא!.^ האב איך טאבטער׳ל, א...
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 נישט, וויין נו, שטיל( וויינט )לאה מויט... עץ מאוס׳ א מיט שטזץרבען
 )דער־ ...חטא דעם זיך אויף נעהם איך איהם. רוף נישט. וויין

 און איו, קבר זיין וואו נישט, דאך ווייס איך אבער זיך( מ$מ•
פאסיג. נישט איו פרעגען

לאה
איז. ער וואו ווייס, איך

פראדע
פערוואונדערס

ווייסטון וו$נען ברן

לאה
 אוינעז, די )מאכט׳גו קבר. זיין חלוס אין געזעהן האב איך

 מיר האט ער און געזעהן. אויך איך האב איהם און ט(5גערטרא
 איך געבעטען האט און זיר... טהוט איהם מיט וו^ס דערצעהלט,

חתונה. אויף רוםען איחס ז§ל

בתיח און גיטל לויפען צו קומען עס

בתיה גיטל,
אויפגערעגט צוזאמען

געזעהן. איהם האבען מיר געזעהן! איהם האבען □יר

לאה
ערשיטערט

געזעהף איהר האט וועמען וועמען?

גיטל
שווערצינקעת 8 שווארצינקער, א איז ער חתן! דעם

בתיה
ווייסינקער! א גיין, ווייסינקער! א ניין,
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גיטל
אנקוקען! נאכאמאל איהם וועלען מיר קום,

ארועק געשווינד געהען

לאה
אויף שטעהט

בית•עולם. אויפ׳ן קומט ב^בעי

פראדע
טתיעריג

$ך־אך-אך! טאכטערל, קום,

 פריאדע׳ן מיט געהט און פלייצעם די אויף שאל שווארצען א נעהמט לאה
 מוזיק זיך הערט עם פוסט. סצענע די שטעהט וויילע א טם.5רע געסעל אין

 א מנשה, און מענדל ר׳ נחמן, ארוים געהען לינקם געסעל פון שפילען.
 פערוואונדערטע גרויסע מיס דערשראקענער א בחור׳ל, דארער קלייגער,
אנטקע־ זיי יום־טוב׳דיג. אנגעטהון מחותנת׳טעם, מחותנים, ויי נאך *מגען;

סנדר. ארוים געהט גען

סבדר
נחמנ׳ען האגד דל דערלאנגט

 שלים ניט סנדר זיך. )קושען הבא! ברוך מחותן. עליכם, שלום
 דער געווען איז ווי איגעריגע( די שלום ניט איהם. מיט זיך קושט •נשה׳ן.
מחותן? וועג,

נחמן
 וועג! ביטערען און שווערען א זעהר געהאט האבען מיר

 געבלאנדזשעט צייט לאנגע א און שליאך פון אראב זענען מיר
 שיער און זומפ א אין פערקר^כען מיר זענען נ$כדעם פעלד, אין

 מיר ארויסגעקראכען. קוים געווארען, איינגעזונקען נישט דארט
 רחמנא נישט-גוטע, די אז מחשבה, א אריינגעפאלען שוין איז

 פ^ה־ נישט אונז לאזען און ארייגגעמישט ין זיך האבק לצלן,
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 דער אין געקומען גאט, דאנק א איו, מעשה די ווי נ$ר, רען...
צייט.

סנדר
אברוהען מסתמא ווילט איהר וועג. פון מיד אודאי זייט אימר

נחמן
 צו פיל נאך האבען מיר אבצורוהען. נישט^ צייט קיץ

 נדן, דעם איינלעגען וועגק התחיבותן, אונזערע וועגען ריידען
וצל״ז. רח״ש מהגות,

סנדר
אדרבה!

 איבערץ צוריק ארן הין אומגעהן אן הויבען זיי און ארוס איחס נעהמט ער
שטיל רמידען און לאץ9

מענדל ר׳
מנשה׳ן צו

 נישט שטיל, זיצען דארפסטו טיש ביים געדענק־זשע,
 אויגען... די אראבגעלאזען האלטען און ארט, פון זיך ריהרען

 וועם בדחן דער נאר ווי חופה-וועטשערע, דער נאך באלד און
 גלייך ז^לסטו דרשה!" די זאגען וועט חתן ,דער אויסרוסען:

 אנהויבען ז^לסט און בענקעל אויפ׳ן זיך שטעלען אויפשטעהן,
 שרייען, וועסט דו העכער וואט נגון. א מיט קול, אויפ׳ן זאגען

הערסס? נישט! זיך שעם און בעסער. אלין איז

 מנשה
 אניש5מע

מורא... האב איך רבי׳ )שטיל( הער... איך

מענדל ר׳
דערשראקען

דרשהן די סערגעסען אפשר ה$םט מורא? ה^סטו וו^ס



כעשה
איך." גןדענק דרשה די

מענדל ר*
מורא?... האסשו דק וואס־זשן

מנשה
צער שטארקען א מיט

 פון ארויסגעפאהרען זענען מיר נאר ווי נישט... ווייס איך
 פיר פחד: שטארקער א אנגעפאלען פיר אויף איז חיים, דער

 איך דורצגעפאהרען, זענען פיר וואו ערטער, די פרעמד זענען
 פיך מענשק... פרעמדן פיל אזוי געזעהן נישט קיינמאל תאב

 מורא האב איך מיר... אויף קוקען זיי אז שרעק, א אן נעהמם
 איך ציטער זאך קיין פאר רבי! )ציטערט( אויגען... זייערע פאר

אויגק! פרעמדן פון בליק דעם פאר ווי אזוי, בישט

מענדל ר׳
עין״הרן. אבשפרעכען דיר וועל איך

מנישה
 זיך פערבארגען אליין, בלייבען וועלען וואלט איך רבי!

 אלן פון * ארום פיך רינגלען דא און ווינקעל, א אין ערגעץ

 ענטפערן ריידןן, זיי מיט יאיר יאי 4ענשעמ פרעמיע זייטןן
 מיסטישער * ופיט תליה! דער צו פיהרען פיך פ׳וואלט ווי זיי...
 איהר... פאר זיך איך פורכט אלץ פאר מעהר און רבי! שרעק
בתולה!... דער פאר

מענדל ר'
 —נישט א שרעק, די מנצח זיי כחן א זיך אויף אן טהו

 ארייב- יועלען סיר קום. פערגעסק... חלילה, דרשה, די זדעסטו
איבןר׳חזר׳ן. אמאל נ$ך זיך וועסטו אכסניה, אין ג?הן

געהען( )זיי
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מנשה
 ר׳ צאפט פערציטערס, ווערט קבר׳ל, הייליגען דעם זיך פאר דערזעהס

האגד פאר׳ן מעגדלען
גאס!י מיטען אין קבר א דאס? איז רואם רבי!

 און וויילע 8 שטעהען מצבה. די שווייגענדיג לייענען <ב. זיך עטעלען
 מחווע* די און גחמן סגדר, לינקם. געסעל אין קעפ געלןןזעגע3ארא מיט ומין

 נ־8 די נןזך אייגע ארוים געהען הויף סגדר׳ם פון הויז. אין אריין געהען
 שטעקענם מיט פלייצעם, די אויף טארבעס די מיט ארימעליים. דערע

 פערשוויג־ און פלאץ דעם טרויעריג און שטיל דורך געהען הענד, די אין
רגע. א אויף אב זיך שטעלען אייגיגע לינקם. געסעל אין דען

רוייבעל בלאסע הויכע א
 נישט ווי גלייך פארביי, אויך אריס-מאלצייט דער איז

געווען...

זקנה הינקעדיגע א
 ס׳האס און יויך, טעלער א צו געבען מ׳וועם אז געזאגט,

געגעבען. נישט

הארבאטע א
המוציא׳לעך... קליינע צו געגעבען חלה

קוליעם אויף אנ׳ארימאן
 גאנצזן צו ג^בען צו געוזען ער איז נק8קר גביר! אזא

יעדערן? בולקעם

ווייבעל בלאסע הויצע א
 די פאר ניש׳קשד^ עוף. שטיקעלעך צו געבען געמעגט

 אי גענז, אי הינ?ר, אי אנגעגרייט מען האט אורחים גביר׳ישע
ענדיקעס... צעשסאפטע

זקנה בלינדליצע א
ערים. וו די אנקרמען לץ3 וועט טויט נאכ׳ן איינס." אלץ



59 דביק• דער

^ר־^ך־אך!
 משולח דער פוסט. רויילע א שטעהט סצענע די אוועק. לאנגזאם געהען
 ווזירט מ שוהל. אין אריין געהט סצענע, דער איבער דורך לאנגזאם געהט

 קלויז אין אודעק. געהען קראמען, יי שליסען קרעמער די פיגסטערליך.
 “-•־״ געהען גאניק אויפ׳ן ייער.6 אן זיך צינדט הויז אין סנדר׳ן ביי *ון

אום. זיך קוקען בתיה, און גיטל סנרר,

כנדר
אומדוהיג

 9זי קומען פארוואם ע? אלט די איז וואו לאה? איז רואו
 חס זיי, מיט זיך האט צי ארט? הייליגע, פון לאנג אזוי גישט

געטראפען. נישט קפעם ושלום,

בתיה גיטל,
אנטקעגען. זיי געהן וועלען סיר

לאה און פראדע 0 ארו געאיילט געהען טס5רע געסעל פון

פראדע
 פערשפע. האבק מיר ווי אי, טאצטערל! גיכער, גיכער,

 ציטער,. איך פאלגען! געדארפש דיך איך האב וואס נאך טיגטו...
ושלום. הס אנ׳אומגליק, עפעס טרעפען נישט ז^ל עם

סנדר
זןטיגס?9פזןרש אווי איהר האט וואס זיי! זענען אט בו!

ווייבער ארוים געהען שטוב פון

ורייבער
בענשען! ליפט כלה די פיהרט

שטוב אין לאה׳ן אריין פיהרןן זיי

פראדע
נתיה׳ן און גיסל צו שטיל

צי- איך זי! $בגןןמינטערט קוים חלשות. געפאלען איז ד
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נאך... מער

בתיה
ד^רץ, דאס פער׳חלש׳ט איהר ה$ט דאך, פ^סט ד

גיטל
קברן מאמעס דעו־ אויף געוויינט ארק שט האט זי

פראדע
האנד מיס׳ן ט5מא

 איך געטהון! זיך האט דארטען רו^ם נישט, בעסער פרעג
ציטער!

זי. מ׳בעזעצט און לאה׳ן ארוים מ׳פיהרס שטוהל, א טחיר נעבען מ׳גרייט־צו
 מעגדל ר׳ מנשה, נחמן, ארוים געהען לינקס געסעל ון6 מוזיק. שפילט זים
 לאה׳ן צו נעהט און דעק־טוך א הענד }יידע אין מראגט מנשה מחותנים. די

משולח. דער ארוים געחט קלויז פון פנים. אויפ׳ן איהר ארויפוואר&ען

לאה
 מנשה׳ן אי שטויסט ארט, ון6 אויף שפרינגט דעק-טוך, דעש 3ארא רייסט

אוים שרייט און
חוזן!! מיין ביזט דו נישט

לאה׳ן. ארוס רינגלק אלע טומעל. שטארקער א ווערט 09

סנדר
ערשיטערט

דיר?! מיט איו רואם לאה! ט^כטערל! ס$כסערל!

לאה
הענר די אוים שפריים קבר׳ל, צום ט־צו5לוי ארוים, זיך רייסט

 פא-זס. חי מיך! ראטעוועט מיך, בעשיצט חוזן-פלה, הייליגע

 שרייס און אדום ווילד זיך קרקט זי אויף. זי מ׳חויבט איהר, או ט־צו5מ׳לוי
 מקבר מיך האט איהר ־א!5 מאנסבילשען( א מיס קול, איחר סיס ן־שס
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 און בעשערסער מיץ צו אומגעקעהרט מיך האב איך און געירען!
 שריי□ זי לאה׳ן. צו געהט־צו )גחמן 1איהר פרן אוועקגעהן נישם תעל
חאסעליוק!! שנים( אין נלייך אויס איחס

נחמן
!ערציטער•

געווארען. משוגע איז די

משולח דער
דיבוק. א אריין אין בלה דער אק

סופעל. שטארקער 8



 חדר גרויסער א הזיז. אין מיראפאליער עזריאל׳קע ר׳ ביי מיראפאליע. אין
 פ^דער־ דער מיטען אין חדרים. אינעוועניגסטע די אין טהיר א רעכטם
 שוהל־בענק. טהיר זייטען ביידע ביי גאם. פון טהיר א וואנט שטער

 א וואנט, פון לענג גאנצער דער אין במעט לינקס, פענסטער. וואנט אין
 אג־ בערגלעך טיש אויפ׳ן טישטוך. ווייסען א מיט בעדעקט ׳טיש ברייטער

רעבטער דער אין פאטעל. א אויבען־אן המוציא, אויף חלה געשניטענע
 אג׳־ מיט ארון־קודש קליינער א טהיר, אינעוועניגסטער דער נאך וואנט,
 עטליצע קאנאפע, א טיש, גרויסער קיין גישט זיי אנטקעגען עמוד.

שטוהלען.
 גבאי דער חסידים. זענען חדר אין מעריב. נאך באלד נאכטם. צו שבת

 נעבען חלה. בערגלעך די פונאנדער לעגט און טיש ביים שטעהט מיכאל
 עטלי- חסידים. אנ׳עדה ארום רינגעלט איהם משולח. דעך זיצט ^רון־קודש

 צת־יי. און ערשטער ספרים. אין אריץ קוקען בעזונדער, זיצען הסירים ע5
 אי־ די פון טיש. קליינעם ביים חדר מיטען אין שטעחען חסידים סער

 ון5 אברהם, פון ,גאט געזאנג: שטילער א זיך הערט חדרים נעוועגיגסטע
יעקב". פון און יצחק,

חסיד ־טער1
 מעשיות... וואונדערליצע זעהר עפעס דערצעהלט אורח דער

הערען... צו זיי מורא האב איך פחד. א אן נעהמט עס

חסיד ־טער2
וו^סין
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חסיד ־טער !
 אין פערשטעהן... צו נישט רמזים, טיפע ד$ זענען זיי אין

ווייס... ווער שיטה.., בראסלאווערם דעם פון עפעס זיין מוז זיי

חסיד ־טער2
 חשש. קיין נישטא איז מסתמא הערען, חסידים עלטערע

סשולת. ד/ם ארום רזנדזיל גום געהגן

 חסיד ־טער3
עפעס! נאך דערצעהלט

מ^ולח דער
קורץ. איז צייט די שפעט.

חסיד ־טער4
ארויסגעהן. באלד נישס נאך וועט רבי דער גיש׳קשה.

משולח דער
דערצעהלט

 דעם אויף און בארג, הויכער א דא איז וועלט עק אין
 א שלאגט שטיין דעם פון און שטיין, גרויסער א ליגט בארג

 זיך געפינט וועלט עק אנדער דעם אויף און קוואל. לויטערער
 וועלט דער אין זאך יעדע ווארום וועלט, דער פון הארץ דאס
 גרויסע איין האט אינגאנצען וועלט די און הארץ איהר האט

 איהר אראב נישט לאזט וועלט דער פון הארץ דאס און הארץ.
 נישט זאט איהם אויף זיך קאן און קוואל לויטערן פון בליק

 צום דורשטיג זיך ציהט און גלוסט און בענקט עס און אנקוקען,
 איהם צו טראט קלענסטען דעם קאן עם נאר קוואל, לויטערן

 ארט, פון נאר זיך ריהרט הארץ דאס ווי ווארום מאכען. נישט
 לויטערן דעם מיט בארג שפיץ דעם אויגען די פון עס פארלירט

 דעם נישט זעהט וועלט דער כון הארץ דאס אז און קוואל,
און חיות. דעם עם פארלירט רגע. איין אטש5 קוואל לויטערן
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 לוי־ דער און וועלט. די שטארבען אן הויבט דעם מיט צוגלייך

 מיט לעבט ער און צייט אייגענע קיין נישט האט קוואל טערער
און איהם. שענקט וועלט דער פון הארץ דאס וואס צייט, דער
פערי׳ טאג דער אז און טאג. איין נאר איהם גיט הארץ דאס

פון הארץ דעם צו זינגען קוואל לויטערער דער אן הויבט געהט,
לויטערן צום זינגט וועלט דער פון הארץ דאס און וועלט. דער

 און וועלט, דער איבער זיך פערשפרייט געזאנג זייער און קוואל.
 ציהען און פעדים לייכטענדיגע געזאע פונ׳ם ארוים געהען עם
 פון און וועלט דער אין זאכען אלע פון הערצער די צו זיך

 רעכטפארטיגער א פארהאן איז עם און אבדערן... צום הארץ איין
 און וועלט דער איבער אום געהט וואס מאן, לייטזעליגער און

 זיי פון וועבט און הערצער די פון פעדים ליכטיגע די קלויבט
 אב איהם ער גיט כאג, גאנצען א אוים וועבט ער אז און ציים.
 גיט וועלט דער פון הארץ דאס און וועלט, דער פון הארץ דעם

טאג... א נאך לעבט ער און קוואל. לויטערן דעם אב עם

חסיד ״טער3
געהט! רבי דער

 אדרים געהס רעכטם מהיד ון5אויף- זיך ען3הוי ענטשוויגען, ווערען אלע
שטריימעל א אין און זשופיצע ווייסער א אין זקן טיפער א עזריאל, ר׳

עזריאל ר׳
 אין אראב שוועד זיך לאזט טיש, צום פערטראכט און מיד לאנגזאם, געהט

 זיך זעצען חסידים די האנד, רעכטער זיין ביי זיך שטעלט מיכאל פאטעל.
 שטעהען יונגערע די בענק, די אויף זיך זעצען עלטערע די טיש. אר)ם

 דעם אויף הויבט עזריאל ר׳ חסידים. די חלה טיילט מיכאל זיי. ינטערה
 זינגען קול ציטערדיגען א מיט שטיל אן הויבט קאפ,

משיהא. מלכא דדוד סעודתא היא דא
אוץ נגון א שטיל זינגען אן מ׳הויבם המוציא, מאכען ענטפערן, אלע

זיפץ סיפען א גיט עזריאל ר׳ פויזע. טרויעריג־מיסטישען. א ווערטער,
פערטיפט וויילע א זיצט און הענד ביידע מיט 5קא דעם אונטער שפארט

הויבי עזריאל ר׳ שטילקייט. אנ׳אימה׳דיגע העישט עם געדאנקען. די אץ
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קול דיטערדיגען א מיט שטיל אן זזויבט און קאפ רעם אויף
 עלינו. יגן זכותו הקדוש, שם בעל וועגען מ׳דערצעהלט

 דייטשלעך, מעזשיבוזש אין געקומען זענען אמאל פויזע( )קליינע
 אי- זיך האבען גאסעך די אין זיך ברעכען וואט קונצענמאכער,

 פון איינער און שטריק א טייך פון ברייט איבער׳ן בערגעצויגען
 גאנצען פון זיך מען איז שטריק. איבער׳ן געגאנגען איז זיי

 בייזוואונדער. דעם אויף קוקען טייך צום צונויפגעלאפען שטאדט
 גע־ איז און טייך צום ארויס אויך הקדוש שם בעל דער איז

 מענשען, דעם אויף געקוקט אויך האט און אלעמען מיט שטאנען
 די פאר געווען דאס איז שטריק. איבער׳ן געגאנגען איז וואס

 וואס געפרעגט, האבען זיי און וואונדער גרויסער א תלמידים
 האט קונצען. די אנקוקען געגאגגען איז ער וואס בעדייט, דאס
 אב- געגאנגען בין "איך געענטפערט: זיי הקדוש שם בעל דער

 טיפען א איבער דאס געהט מענש א אזוי ווי זעהן, און קוקען
 מעגש דער ווען געטראכט: און געקוקט האב איך און ^בגרוגד.

 האט ער וויפיל גשמה, זיין איבער ארבייטען פיל אזוי וואלט
 זי וואלט אבגרונדען טיפע וועלכע איבער גוף, אויפ׳ן געארבייט

לעבען!" פון שנירעלע דיגינקען דעם אויף אריבערגעהן געקאנט
התפעלות. מיט איבער זיך קוקען חסידים די □ויזע. זיפץ. טיפער 8

ד הס־ ״טער1
וועלט! די ווי הויך

חסיד ־טער2
פיאים! פלאי

חסיד ־טער3
דשופרא! שופרא

עזריאל ר'
איהש דו אן זיך ויגט3 רואם אל׳ן,5מי דו שטיל

פרעמדער- א זיך געפינט דא
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מיכאל
אום זיך קוקט

מקובל... בעל א ארים, רוייזט משולח, א איו ד^ס

עזריאל ר׳
אהער? געקומען ער איז שליחות א פאר וואס מים

מיכאל
ארויסגעהן? איהם בעטען אפשר נישט. ווייס איך

עזריאל ר׳
 כבוד. אבגעבען מען דארף נישט־היגען א אדרבה, חלילה.

 דעם דערל^נגט §ערוזאונדערט, ביסעל א אל5)מי שטוהל. א איהם דערלאנג

 איי־ אויף בליק א גיט עזרימל ר׳ נישט. עם בעמערקט קיינער שטוהל. א משולח
 ר* פויזע. ווערטער. אהן נגון מיסטישען א זינגט יענער חסידים, די פון נעם

 היי. דאם הייליג. און גרוים איז וועלט גאטס פריהער( ווי עזריאל
 ישראל ארץ אין ישראל. ארץ את וועלט דער אין לאנד ליגסטע

 היי. דער איז ירושלים אין ירושלים, שטאדט הייליגסטע די איז
 המקדש בית אין און המקדש בית דער געווען ארט ליגסטער

 פויזע( וקליינע קדשים. קדשי דער געווען אלץ פון הייליגער איז

 הייליגסטע דאס אומות. זיבעציג וועלט דער אויף דא זענען עס
 היי- את ישראל פאלק אין ישראל. פאלק דאס איז זיי צווישען

 היי- די זענען לוי שבט אין לוי, שבט דער אנדערע פון ליגער
 גע. הייליגסטער דער איז כהנים די צווישען כהנים. די ליגסטע

 טעג. 354 דא זענען יאהר אין פויזע( )קליינע גדול. כהן דער ווען
 די איז זיי פון העכער טובים. ימים הייליג זענען זיי צווישען

 הייליגסטער דער איז שבתים צווישען שבתים. פון הייליגקייט
 דער אין דא זענען עס פויזע( )קליינע שבתון. שבת כפור, יום

 היי־ הקודש. לשון איז הייליגסטער דער לשונות. זיבעציג וועלט
 דער אין תורה, הייליגע די לשון דעם אויף איז אלץ פאר ליגער
עשרת די אין הדברות. עשרת די הייליגסטע דאס איז תורה
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 )קליינע הויה. שם דער ווערטער אלע פון הייליגער איז הדברות
 פלע־ שעה, בעשטימטער א אין יאהר, אין מאל איין און פויזע(

 צו- וועלט דער פון הייליגטומען העכסטע פיר אלע די דך גען
 בשעת כפור, יום געווען איז דאס איינאנדער. מיט נויפקומען

 דארטען און קדשים קדשי אין אריין פלעגט גדול כהן דער
 גע־ איז שעה די אט ווייל און—המפורש שם דעם ארויסריידען

 די געווען זי איז פורכטבאר, און הייליג אנ׳ערך אהן ווען
 ישראל. כלל דעם פאר אזוי גדול, כהן פאר׳ן ווי סכנות׳דיגע,

 ושלום, חס גדול, כהן דעם וואלט שעה דער אין ווען ווארום
 מחשבת א אדער געדאנק זינדיגער א זינען אין אריינגעפאלען

 וואס ארט, יעדעס )פויזע( געווארען. חרוב וועלט די וואלט זרה,
 קדשי איז הימעל, צום בליק דעם אויף איהם פון הויבט מענש א

בצלמו בעשאפען האט גאט וועלכען מענש, יעדער ;קדשים
לעבען מענשענס א פון טאג יעדער גדול; כהן א איז וכדמותו,

בדט ארויס רעדט מענש א וואט ווארט, יעדעס און כפור יום איז
עולה, יעדער און עבירה יעדער—דערום הויה. אשם איז תמימות,

 8 )מיט וועלט. דער פון חורבן א ברענגט טהוט, מענש א רואם
 פיין, און יסורים גרויסע נשמות-דורך מענשליכע קול( ציטערדיגען

 מוטערס דער צו קינד א ווי זיך, זיי ציהען גלגולים פיל דורך

 נאר הכבוד. כסא צום הויך דער אין מקור, זייער צר ברוסט,
 הויכע גאר די שוין דערגרייכט נשמה א בעת אז טרעפט, עס

 די און ושלום, חס קליפה, די גובר אמאל מיט איז מדריגות,
 אין זי העכער וואס און פאלט. און געשטרויכעלט ווערט נשמה
 אזא אז און פאלען. איהר איז טיפער אלץ אויפגעהויבען, געווען
 אין פינסטער ווערט עס און וועלט, א חרוב ווערט פאלט, נשמה

 ־6אוי ווי )פויזע. ספירות. צעהן אלע קלאגען עס און היכלות אלע
 מלוה דער מיט זיין מקצר מיר וועלען היינט קינדער! ענדיג(58וו

מלכה.

 פון אייגדרוק דעם אונסער רוים8 שטילערהייד געהען אל׳ן,5מי חוץ לע,8

פויזק. קליינע געהערטען.
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מיכאל
ער5זי נישט טיש, צום געהט־צו

 אי.' עס רבי, טרויעריג( און מיד איהם אויף קוקט עזריאל )ר׳ רבי!
בריניצער... סנדר !עקומען

עזריאל ר׳
נ^כזאגען( וד§לט ער )ווי

ווייס... איך בריניצער... סנדר

מיכאל
 טא~ זיין אין אומגליק. גרויסער א געטראפען האט איהם

לצלן. רחמנא דבוק, א אריין אין שער

עזריאל ר'
ווייס... איך דבוק... א אריין

מיכאל
אייך... צו געבראכט זי האס ער

עזריאל ר׳
זיך פאר ווי

 מיר, צו קומען געקאנט ער האט ווי מיר?... צו מיר?... צו
נישטא... גאר איז ,איך" מיין $ז

מיכאל
וועלט. גאנצע א פאהרט אייך צו רבי,

עזריאל ר׳
 געהען בלינדע וועלט... בלינדע א וועלט... גאנצע א

 בלינד, זיין נישט וואלטען זיי ווען פאסטוך... בלינדען א אך1
קאן וועלכער יענעם, צו נאר מיר, צו נישט געהן זיי וואלטען
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וועלם. וער פון ,איך" איינציגען צום ,איך". קגען

מיכאל
שליח... זיין זייט איהר רבי,

עזריאל ר׳
 פערציג שוין נישט... ווייס איך און וועלט, די זאגט דאס

 בין איך און רבי׳ן. א פון שטוהל דער אויף זיץ איך ווי ידהר
 שליח... א הוא׳ם ברוך גאט בין איך אז זיכער, נישט היום עד

 דע־ כביכול, צום נאהנטקייט מיין פיהל איך אז צייטען, פארהאן
 אין איך האב דעמאלט ספקות, קיין נישטא מיר ביי זענען מאלט

 עולמות. הויכע די איבער שליטה א האב איך און תקיפות, זיך
 און זיכערקייט. מיין פערליר איך אז צייטען, טרעפט עם אבער

 נויטיג דעמאלט קינד. א ווי שוואך און קליין איך בין דעמאלט
הילף... אין אליין זיך איך

מיכאל
 געקו־ מיר צו איהר זייט מאל איין געדענק... איך רבי,

 זאגען אייך מיט זאל איך געבעטען, און נאכט האלבע אום מען
 און תהלים געזאגט נ^כט גאנצע די דעמאלט האבען מיר תהלים.

געוויינט...

עזריאל ר׳
 )ריט ערגער. נאך מיר איז איצט געווען. אמאל איז דאס

 שוואך. און אלט בין איך מיר? פון מען וויל וואס ל(1ק ציטערדיגען 8
 צו און התבודדות. צו דורשט נשמה די רוה, דארף גוף דער
 יעדעס וועלט. דער פון יכורים און צער דער זיך ציהען מיר

 אין נאדעל א ווי מיך שטעכט מיר, מ׳דערלאנגט וואס קוויטעל,
" .^,גישט. קאן איך נישט... פח קיין מעהר שוין ה^ב איך לייג.

מיכאל
.רער#קק

רבי* רבי!
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עזריאל ר׳
צליפעט

)וויעט( נישט! קאן איך נישט! מעהר קאן איך

מי^אל
 דורות גאנצע אז פערגעסען, נישט טארט איהר רבי!

 פאטער אייער אייך. הינטער שטעהען עליון קדושי און צדיקים
 ר* אדמו״ר דער זיידע אייער לברכה, זכרונו איטשעלע, ר׳

תלמיד... שמ׳ס בעל דעם גרויסער, דער וועלוועלע

עזריאל ר׳
ק$ם דעם אויף הויבט זיך. צו קומם

דריי האט וואט פאטער, הייליגער מיין אבות... מיינע
וואט בער, מאיר ר׳ פעטער, דער אליהו... גלוי געהאט מאל

 זיידע, דער הימעל... אויפ׳ן ארויפגעהן ישראל שמע צו פלעגט
)גיט געווען. מתים מחיה האט וואט וועלוועלע, ר׳ גרויסער דער

דער זיידע, דער מיכאל, ווייסט, לעבהאפט( אל׳ן.5מי צו קעהר א זיך
 שמות אהן דבוק א ארויסטרייבען פלעגט וועלוועלע, ר׳ גרויסער

 א אין געשריי! איין מיט געשריי, מיט׳ן נאר השבעות, און
 את־ מיך האלט ער און איהם צו זיך איך ווענד צייט שווערער

סנדר׳ן. אריין רוף פערלאזען... נישט אויך איצט מיך וועט ער טער.
סגדר׳ן. מיט אום זיך קעהרט און ארוים געהט אל5מי

סנדר
געבעט רויינענדיגען א מיט הענד די אויסשטרעקעגדיג

בת־יחידמ מיין ר^טעוועט מיר, העלפט רחמנות! האט רבי!

עזריאל ר׳
געטראפעןז אומגליק דער זיך האט אזוי ווי

סנדר
נאר... ווי בעדעקענס. רעכטען צום
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עזריאל ר׳
איבער איהם שלאגט

 אומגליק דער זיך האט אזוי ווי איך. פרעג דאס נישט
 נאר פרי א אין אריינדרינגען קאן ווארים א מרעפען? געקאנט

פוילען. אן הויבט זי ווען דעמאלט,

סנדר
 סאב- יודישע גאטספארכטיגע א איז יחידה בת מיין רבי!

 ארויס נישט טרעט און אויגען אראבגעלאזענע מים געהט זי טער.
ווילען. מיין פון

עזריאל ר'
 דנד די פ^ר געשטר$םט מאל נדערש3אנ׳ ווערק קינדער

י עלטערן. די פק

סנדר
 איך וואלט זינד, א זיך אויף וויסען וו^לט איך ווען

מהון... תשיבה

עזריאל ר׳
 פארוואם און איז ער יוער דבוק, דעם בעפרעגט מען האט

טאכטער? דיין אין אריין איז ער

סנדר
 איהם אין מען האט קול נאכ׳ץ נאר נישט. ענטפערט ער
 עטליכע מיט איז וואט ישיבה, אונזער פון בחור א דערקענט

 זיר האט ער שוהל. אין געשט$רבען פלוצלונג פריהער חדשים
געווארען. נזוק איז און קבלה־מעשיות אין געפארעט

עזריאל ר׳
כחות? וועלכע דורך
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סנדר
 טויט פאר׳ן שעה עטליכע נישס^וטע... די דורך מ׳זאגט,

 האל־ מלחמה נישט מ׳דארף או חבר, 1_ זיינעב געזאגט ער האט
 איז לצלן, רחמנא אחרא, סטרא דער אין אז און זינד מיט טען
 בע־ פשוף דורך אלט געת נאך האט ער קדושה, פון ניצוץ א דא

גאלד... פעסלעך צוויי קומען

עזריאל ר׳
געקענט? איהם האסט דו

סבדר
טעג. געגעסען מיר ביי האט ער יא...

עזריאל ר׳
סנדר׳ן אויף אויפמערקז&ם קוקט

 בע־ מבייש געווען, מצער עפעס מיט אפשר איהם האסט
זיך. דערמאהן ווען?

סבדר
 פערצורייפלונג( )פיט נישט! געדענק איך נישט... ס ווי׳ איך

)פויזע( מענש. א ווי מעהר נישט דאך בין איך רבי,

עזריאל ר׳
בתולה. די אריין פיהר

 א$ד פיהרענדיג פראדע׳ן, מים ארם גלייך זיך קעהרט און ארוים געחט סנדר
געהן. נישט וויל און שוועל ביים איין זיר שפארט זי לאה/. הענד יי

סבדר
געוויין פיט

 פארץ מבייש נישט מיך זיי רחמנות, האב טאכטערל,
אריין. געה רבי׳ן.
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ראדע5
טייבעלע! אריק, געה לאה׳לע, צריין, געה

לאה
נישט! קאן איך נאר אריין, וויל איך

עזריאל ר'
 דעם אינער טרעט >לאה אריינגעהן. דיר בעפעהל איך בתולה!

זיך. זעץ טיש( צום געהט און שיועל

לאה
 שרייס און ^רט פון אויף זי שפרינגט אמאל מיט געה^רנזאם. זיך זזיצט

קול איהר מיט נישט
נישג! וויל איך מיך! לאזט

איין. זי האלטען פרצדע און טנדר לויפען, וויל זי

עזריאל ר׳
 דו ווער זאגען, זאלסט דיר, אויף גוזר בין איך דבוק,

ביזט.

)דבוק( לאה
 און בין איך ווער אליין ווייסט איהר רבי! מיראפאליער

ענטפלעקען, נישט נאמען מיין איך וויל אנדערע פיזר

עזריאל ר׳
ביזטון ווער פרעג, איך נאמען. דיין נישט פרעג איך

)דבוק( לאה
מטיל

וועגען... נייע געזוכט האבען וואס די, פון בין איך
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עזריאל ר׳
 דעם פערלוירען האט עס ווער יענער, זוכט וועגען נייע

וועג. גלייכען

)דבוק( לאה
ענג... צו איז ער

עזריאל ר'
 ארפד נישט זיר האט וואס איינער, געזאגט שוין האט דאס

בתולה? דער אין אריין ביזטו פארוואם )פויזע( צוריק. געקעהרט

)דבוק( לאה
בעשערטער. איהר בין איך

אל ר ע ,ר
 געפינען נישט מת א טאר תורה, הייליגער אונזער נאך

לעבעדיגע. פון סביבה דער אין זיך

)דבוק( לאה
געשטארבען. נישט בין איך

עזריאל ר'
 אהער זיך טארסט און וועלט אונזער פון אוועק ביזט דו

 דע־ שופר. גרויסען אין בלאזען וועט מען ביז אומקעהרן נישט
 פון גוף דעם פערלאזען זאלסט דו דיר, אויף גוזר איך בין רום
 לעבעדיגער א ווערען פערוועלקט נישט זאל עם כדי בתולה, דער

ישראל. פאלק פון בוים אייביגען פון צווייג

)דבוק( לאה
שרייט:

 אלמעכטיג און שטארק ווי ווייס, איך רבי! מיראסאליער

 און מלאכים בעפעהלען קאנט איהר אז ווייס, איך זייט! איהר
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 איך מאכען. גארנישט איהר וועט מיר מיט אבער שרפים,
 אלע פערצוימט זענען מיר פאר געהן! צו וואוהין נישט האב

 לוי־ זייטען אלע פון און שטעגען אלע פערשלאסען און וועגען
 8 ;מיט איינצושלינגען. מיך גרייטע רוחות, בייזע מיר אויף ערן

 אהן דא זענען עם ערד, און הימעל דא איו עם קול( איסערדיגען
 נישט זיך האט זיי פון איינעם אין נישט און וועלסען צאהל א

 פערביטערטע, מיין אז איצט, און מיר. פאר ארט קיין געפונען
 מיך איהר ווילט רוח, איחר געפונען האט נשמה פעריאגטע

 פער- נישט, מיך יאגט רחמנות, האט דאנען. פון ארויסטרייבען
נישם. מיך שווערט

עזריאל ר׳
 טי־ א מיט דורכגעדרונגען בין איך נשמה! פערוואגעלטע

 פון דיך אויסלייזען מיהען זיך וועל און דיר צו רחמנות פען
 מוזטו בתולה דער פון גוף דעם פון אבער חבלה. מלאכי די

ש־יסגעהן.

)דבוק( לאה
ענטשידען

ארויסגעהן! נישט וועל איך

עזריאל ר'
 געהט )מיכאל יודען. מנין א קלויז פון אריין רוף מיכאל,

 שסעלען יודען, צעק אריק געהען איהם אך נ אום. באלד זיך קעהרט און ארוים
 נא־ אייער אין רשות מיר איחר גיט קדושה! עדה זייס( 8 אין *יו

 יו־ א פון גוף א פון ארויסטרייבען מאכט אייער מיט און מען
גוטען? מיט ארויס נישט וויל וואס רוח, א טאכטער דישער

יודען צעהן אלע
 מיס און נאמען אונזער אין רשות אייך גיבען מיר רבי!

 ט$כטער יודישער א פון גוף פון ארויסטרייבען מאכט. אונזער
גוכען. מיט ארויס נישט וויל וואס רוח, 3
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עזריאל ר׳
אויף זיך הויבש

 אוגזער פון אוועק איז וואם מענשען, א פון נשמה דבוק!
 עדה הייליגער א פון מאכט דער מיט און נאמען אין וועלט,

 זאלסט דו דיר, אויף גמר הדס, בן עזריאל איך, בין יודען
 זאלסט און חיה בת לאה בתולת דער פון גוף דעם פערלאזען

 לע־ שום קיין נישט זי, נישט זיין מויק נישט ארויסגעהענדיג
 מיי, זיין מקיים נישט וועסט דו אויב בעשעפעניש... בעדיגע

 און קללות מיט דיר אנטקעגען ארויסטרעטען איך וועל בעפעהל,

 פון מאכט גאנצער דער מיט נדויים, און השבעות מיט הרמות,
 מיין פאלגען וועסט דו אבער ווען ארעם. אויסגעשפרייטען מיין

 נשמה דיין זיין מתקן נחות אלע אנווענדען איך ורעל בעפעהל,
 דיך רינגלען וואט ם, מחבל און רוחות בייזע די אבטרייב>ן און

צרום...

)דבוק( לאה
שרייט

 און חרמות און קללות אייערע פאר נישט מיך פורכט איך
 אץ כח קיין נישטא איז עם הבטחות! אייערע אין נישט גלויב
 נישט זיך געפינט עם העלפען! קאנען מיר זאל וואם וועלט, דער
 איצטיגען מיין צו גלייכען זיך זאל וואם הויך,1 העכסטע אזא

 דער, ווי תהום פינסטערער אזא נישטא איז עס און רוה-ארט,
ארויסגעהן! נישט וועל איך מיך! ערווארט וואס

עזריאל ר׳
 דאס דיך איך בעשווער גאט אלמעכטיגעץ פרן נאמען אין

 איך בין—נישט ווען ארויסגעהן. דיר בעפעהל און מאל לעצטע
חבלה! מלאכי די פון העבד די אין איבער דיך גיב און מחרים דיך

פויזע. שרעקענדיגע א

)דבוק לאה
מי© בעהעפט איך בין גאט אלמעכטיגש פון נאמען אין
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 ביו שיידען נישט איהר מיט זיך וועל און בעשערטער מיין
אייבי□

־ עזריאל ר׳
 זיך געפינען וואס אלעמען, פאר אריינטראגען חיים מיכאל,

 ליכט. שווא״צע זיבען שוכרות, זיבעץ ענג בר קיטלען. ווייסע דא,
תורות... כפרי זיבען ?.ודש *רון פון ארויס נעהם נ^כדעם

 זיך קעהרט און ארוים געהט אל5מי וועלבער בשעת כויזע, שרעקעדיגע 8
 משולח דער אדיין געהט איהם נאך ליכט, שווארצע און שופרות מיט אום

קיטלען. מיט

משולח דער
קיטלען די צןתלט

 אפשר אום( זיך )קוקם קיטעל איבעריגער איין דא איז עס
חדר? אין אימיצער דא פעהלט

עזריאל ר׳
זיך דערמאהנענדיג ווי אומדוהיג,

 דאך מען דארף נשמה, יודישע א זיין מחרים צו אום
 דערווייל בעד,אלט מיכאל, שטאדט־רב... דעם פון רשות נעהמען

 שטע• מיין נעהם מיכאל, קיטלען... די און ליכט די שופרות, די
 מיין אין איהם בעט און שמשונ׳ען רב רב צום געה און קען

 ט5לי און שופרות די פערנעהמט )מיצאל ומיד. תיכף אהער קומען נאמען
 די צו עזריאל ר׳ ארוים. קיטלען די טראגט רואם משולח, מיט׳ן צוזאמען געהט און

 פוי־ ארוים. געהען )זיי ארויסגעהן. דערווייל קענט איהר מענשען( צעהן
 די פערבליבען זענען וואו סנדר! ק^פ( דעם אויף הויבט עזריאל ר׳ זע.

חתן? דעם מיט מחותנים

סידר
בריניץ. אין מיר ביי שבת אויף פערבליבען זענען ,יי

עזריאל ר'
זא_ זיי אז נאמען, מיין אין זיי אנזאגען רייטער א שיק
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בעפעהל, מיין אויף ווארטען און פערבלייבען דארט לען

סנדר
רייטער. א גלייך שיק איך

עזריאל ר'
 די ארויספיהרען און ארויסגעהן איהר קאנט דערווייל

חדר. צווייטען אין בתולה

לאה.
ציטערדיג קול, איהר מיט ט־אויף,5$וו

 טחון? איהם מיט מק וויל וואס מורא... האב איך באבע!
מיר? מיט טהון מען וויל וואס

פראדע
 וואט ווייס, רבי דער קינד! מיין נישט, מורא קיין האב

 קיץ קאן רבי דער טהון. נישט בייז קיין וועט ער טהוט. ער
טהון. נישט בייז

חדר. צווייטען אין לאד,׳ן ארוים פיהרען סנדר און זי

עזריאל ר׳
עגדינ5ווא5י1א ווי רעיונות. די אין פערזונקען טיף זיצט

 גע־ גוזר מעז האט עולמות הויכע די אין אפילו ווען און
גזר־דין! דעם ברעכען איך וועל אנדערש, לוען

שמשון. ר׳ אדיין נעהט עם

שמשון ר'
רבי! גוט־וואך,

עזריאל ר׳
אנטקעגען איהם אויף ייך הויצט

האב איך זיך( זעצט שמשון )ר׳ זיצט! רב. יאהר, גוט—וואך גוט
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 יודי־ א אין ענין. וויכטיגען א זעהר צוליב געווען מטריח אייך
 בשום וויל און לצלן, רחמנא דבוק, א אריין איז טאכטער שער
 —מיטעל לעצטע דאם געבליבען איז עם ארוים. נישט אופן

 אייער איך בעט נדויים. און חרמות מיט איהם ארויסטרייבען
 אייך וועט נפש פקוח פון מצוה די און דעם, אויף בעוויליגונג
ביישטעהן.

שמשון ר׳
צט5זי

 בפרט לעבעדיגען, א פאר שטראף הארבע א איז חרם א
 נישטא איז מיטעל אנדער קיין וויבאלד נאר טויטען... א פאר
 גיב נויטיג, פאר עם געפינט איחר ווי מענש געטליכער אזא און
 ענטפלע־ רבי, אייך, איך מוז פריהער אבער הרשאה... מיין איך
ענין. צום שייכות א האט וואס סוד, א קען

עזריאל ל
אדרבה.

שמשון ר׳
 פלעגט צוריק צוואנציג יאהר א מיט רבי, געדענקט, איהר

 מקובל, א און חסיד א יונגערמאן, א בריניץ פון פאהרען אייך צו
רבקה׳ס. ניסן

עזריאל ר׳
 יונגערהייד דארט און מרחקים אין אבגעפ^הרען איז ער

געשטארבען.

שמשון ר׳
 די מיר צו געקוטען רבקה׳ס ניסן דער אט איז יא...

 ארויסרופען זאל איך געפאדערט, און חלום צו מאל דריי נאכט
איהם. מיט דין־תורה א צו בריניצער סנדר
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עזריאל ר׳
סנדר׳ן. צו ער האט תביעות א פאר וו$ס

שמשון ר'
 אז גע׳טענה׳ט, נאר האט ער געזאגט. נישט ער האט דאם

בלוט. זיין פערגאסען האט טנדר

עזריאל ר׳
 זיך טאר דין־תורה, א צו אנדערן דעם מאהנט יוד א אז

 ארויס רופט עם אז בפרט אבזאגען. נישט זיך, פערשטעהט רב, א
 וואס נאר מעלה". של בית־דין צום מאהנען קאן וואס מת, א

דבוק? צום דאס האט שייכות 8 פאר

שמשון ר׳
 בע־ דער אז געהערט, האב איך שייכות... א האט עס

 טאכ־ סנדר׳ס אין דבוק א ווי אריין איז וראם בחור, שטארבענער
 ווע. נאך מ׳דערצעהלט זוהן... א רבקה׳ם ניסן געווען איז טער,

 ניסנ׳ען אנטקעגען געהאט האט סנדר וואס התחיבות, א עפעם גען
אויסגעפילט... גישט און

עזריאל ר׳
רויילע א ט5מרא

 פון ארויסטרייבען דעם אבלעגען איך וועל אזוי, אויב
 אינדערפריה השם, ירצה אם טאג. האלבען מארגען ביז דבוק
 איתר און זיין חלום מטיב אייך מיר וועלען דאווענען גאכ׳ן
 איך וועל נאכדעם דין־תורה. א צו מת דעם ארויסרופען וועט
תרם... א מיט דבוק דעם ערויסטרייבען רשות אייער מיט

שמשון ר׳
 טויטען א מיט לעבעדיגען א צווישען ה דין-תור א ווי אזוי

 איך וואלט געוועהנליכע נישט א און הארבע א זעהר איז
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 הדיינים ראש דער דין בעוויליגען זאלט איהר רבי, אייך, בעטען

דין־תורה. די אנפיהרען און

עזריאל ר'
 אריינ־ הייס אל(5מי אריין געהט )עס מיכאל! מסכים. בין איך

 מים זיצט וואם לאה׳ן, אריין פיהרען פראדע און )כנדר בתולה. די פיהרען
 לעת, מעת האלבען א צייט דיר גיב איך דבוק, אויגען( געשל^סענע

 בעשטימטער דער צו וועסט דו אויב טאג. האלבען מארגען ביז
 מיט דיך, איך וועל ווילען, גוטען מיט׳ן ארויסגעהן נישט צייט
 דורך גוואלד מיט ארויסציהען דאתרא, מרא דעם פון רשות דעם

 סנדר, לאה׳ן( ארויספיהרען רוילען פראדע און סנדר )פויזע. חרם. הארבען א
 גע־ דו סנדר! לאה׳ן( ארויס פיהרט )אראדע דא. נאך פערבלייב דו

רבקה׳ס? ניסן חבר אמאליגען דיין דענקסט

סנדר
דערשר^קען

געשמאבען... דאך איז ער רבקה׳ס?". ניסן

עזריאל ר׳
 צום געקומען מאל דריי ער איו נאכט די אז וויסען, זיי

 געפאדערם, האט און שמשון( ר׳ אויף )יוייזט חלום. צו דאתרא מרא
איהם. מיט דין־תורה א אויף דיך ארויסרופען זאל ער

סנדר
ערשיטערט

 ער וויל וואס מיר!". איז וועה דין־תורה?... א אויף מיך
רבי? מען, טהוט וואס מיר?... פון

עזריאל ר׳
 אני ב^ר דיך, בעשולדיגט ער וואס אין נישט, ווייס איך

מוזטו. דין־תורה די נעהמען
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סנדר
הייסט. איהר ווי טהרן וועל איך

עזריאל ר׳
ט$ן אנ׳אנדער מיט

 די נאך פערד פלינקסטע די בריניץ אין שיק ומיד תיכף
 האל־ י פאר מארגען אהער קומען זאלען זיי חתן, מיט׳ן מחותנים

 מען זאל רויס3 וועט דבוק דער ווי גלייך אז כדי טאג, בען
חופה. די שטעלען

הנדה
 דך מיר מים איצט וועלען נישט זיי וועלען אפשר רבי!

קומען. וועלען נישט וועלען און זיין מתחתן

משולח. דער זיך ווייזט מהיר אין

עזריאל ר׳
תקי£ות מיט

 זעה, נאר בעפוילען... האב איך אז זאגען, זיי מען זאל
בעצייטענס. קומען זאל חתן דער

משולח דער
בעצייטענס. קומען וועט חתן דער

צוועלף. שלאגט זייגער דער

)פארהאבג(



^קט. פערטער
 טיש לצנגען דעם נשמ?ט1ן אקט. דריטען אין רואם צימער זעלביגער ■דער

 א־ 5 א אין איהם אר6 .8מפ8ר צרם געהנטער טיש, גרריסער 8 נישס לעקם,
 ארן תפילין ארן טלית אין עזריאל ר' זיצען: שטוהלען צוויי אריף ארן טעל

 טען אל.5םי רוייטענם דער פון שמשרן. ר׳ שטעהט טיש ביים דיינים. ביידע
זיין. חלרם מטיב פערענדיגט

שמ^רן ר'
חזאי! חזאי, טבא חלמא חזאי, מבא חלסא

דיינים ־טעה2 און ־טער1 עזריאל, ר׳
צוזאמען

חזית! מבא חיטא חזית, טבא חלמא חזית, טבא חלמא

עזריאל ר׳
 איצט גוטען. צו חלום אייעד געווען פותר האבען מיר רב!

 געבען טיש, צום זיך זעצט שמשון )ר' שופט. א ווי ארגז מיט זיך זעצט
 ז$ל ער מת, דעם אנזאגען שיקען מיר וועלען איצט עזריאלץ( ר׳

 פאר אבצוימען איך וועל פריהער נאר דין-הורה. צום קומען
 האפען נישט רשות קיין ז$ל ער וועלכען פון ראנד, א איהם

 דער- )מיכאל שטעקען! מיין מיר דערלאנג מיכאל, צרויסצוטרעטען.

 לינקען אין ט5מא און ן!רט ון5 אויף שטעהט עזריאל ר׳ שטעקען. דעם לאנגט
 זעצם טס.5רע אויף לינקם פון גד,8ר קיילעצדיגען 8 שטעקען מיט׳ן חדר פון זוינקעל

 4אויפ׳ געה און שטעקען מיין נעהם מיכאל, (סיש צרם צוריק זיך
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 מאך עולם בית אויפ׳ן ארויפגעהן וועסט דו אז און עולם, בית
 דעם ביי און שטעקען, מיט׳ן זיך פאר שאר און אויגען די צו

 אבהאלטען, זיך וועט שטעקען דער וועלכען אן קבר, ערשטען
 קבר איבער׳ן שטעקען מיט׳ן קלאפ א גיב און אב, זיך שטעל
 זוהן דער עזריאל, טהור! מת הלשון: בזה זאג און מ$ל דריי

 גע־ מיך האט מיראפאליער איטשעלע ר׳ צדיק גרויסען דעם פון
 בע- און רוה דיין שטערט ער וואם מחילה, דיך בעטען שיקט

 בעוואוסט, דיר זענען וואס וועגען, דורך זאלסט דו דיר, פעהלט
 צדיק בית-דין דער אז רבקה, בן ניסן טהור מת דעם אנזאגען

 דין־תורה א אויף ומיד תיכף ארויס איהם רופט מיראפ^ליע פון
 גע• איז ער וועלכע אין בגדים, די אין קומען איהם הייסט און

 נ$כ- מ^ל. דריי איבער׳חזר׳ן דאס זאלסט ישראל. קבר צו קומען
 אום, זיך קוק נישט און צוריק. געה און אום זיך קעהר דעם
 נישט זאלסט דו רופענישען און קולות געשרייען, א פאר וואם

 שטע־ מיין האנד פון ארוים לאז נישט און זיך, הינטער הערען
 סכנה, גרויסער א אין ביזטו—נישט אז רגע, איין אויף נישט קען

 געשיקט ווערען וואס די, ווארום היטען, דיך זאל גאט און געה,
 פריהער נאר געה, געניזוקט... גישט ווערען מצוה-ענין, א וועגען

 אל5)מי מת. פאר׳ן מחיצה א מאכען מענשען צוויי אריץ שיק

 פער- זיי וועלצען מיט ליילעך, א מיט מענשען צוויי אריין געהען עס ארויס. געהט
 אריץ רופט ארוים( געהען און ווינקעל לינקען גאנצען דעם ערד רער יז3 הענגען

 וואם געווען, מקיים האסטו סנדר, טנדר( אריין געהט ;עם סנדר׳ן.
 מחותנים די נאך פערד געשיקט האסטו בעפוילען? דיר האב איך
חתן? ן סיט

סנדר
 מחותנים די נ$ר פערד, פלינקסטע די געשיקט האב איך

געקומען. נישט נאך זענען

עזריאל ר׳
 וו$ס פאהרען ז^לען זיי רייטער, א אנטקעגען זיי שיק

גינער.
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סנדר
)פייזע( טהון. עס ורעל איך

עזריאל ר׳
 בן ניסן טהור מת דעם אנזאגען געשיקט האבען מיר סנדר!

 מיט דין-תורה ע אריף עררים איהם רופט בית-דין דער אז רבקה,
משפט? אונזער אן נעהמסטו דיר.

סנדר
אן. איהם נעהט איך

עזריאל ר׳
ימען?1בעש ורעלעץ מיר רו^ס אלץ, זיין מקיים ורעסטו

סנדר
זיין. מקיים ורעל איך

עזריאל ר׳
רעכטם. זיך שטעל און אב געה

סנדר
 מיך מוז רבקה׳ס ניסן דערמאהנט... זיך האב איך רבי!
 גע- איז רואם כף, תקיעת א וועגען דין־תררה א צו ארויסרופען

שולדיג... נישט דעם אין בין איך נ$ר אונז... צרוישען ווען

עזריאל ר׳
 תביעה בעל דער אז שפעטער, דערצעהלען וועסטו דאס

 בעווייזען זיך וועט באלד )פויזע( תביעות. זיינע ארויסזאגען וועט
 ז$לען מיר כדי וועלט, אמת׳ער דער פון מענש א אונז צווישעץ

 )פו־זע( הדמיון. עולם אונזער פון מענשען א מיט משפט׳ען איהם
 תורה הייליגער דער פון דינים די אז בעווייזט, דין־תורה אזא
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 בעשעפענישען אלע איבער און וועלטען אלע איבער הערשען
 אזא )פויזע( טויטע. פאר אי לעבעדיגע פאר אי חוב א זענען און

 גע־ ווערט איחר אויף פורכטבאר. און הארב זעהר איז רין־תורה
 ושלום חס זאל בית־דין דער ורען און היכלות. אלע פון קוקט
 בית-דק אין רעש א ווערט דין, פון אבטרעטען האר א אויף

 מיט צוטרעטען משפט אזא צו מען דארף דערפאר מעלה.. של
פחד... און אימה,.. פחד... און אימה

 נג8ארה6 אויפ׳ן ליק3 מיט׳ן אב וזי שטעלט ארוס, אומרוהיג זיך קוקט
שטילקייט. שרעקענדיגע א ענטשוויגען. ווערט און

דיין ־טער1
דערשר^קען שטיל, צווייט^ן, צום

דא... איז ער זיך, דוכט

דיין ־טער2
טאן ען3ז?ל אינ׳ם

דא... זיך, דוכט איז, ער

שמשון ר'
דא... איז ער

עזריאל ר'
 גוזר איז צדק בית־דין דער רבקה, בן ניסן טהור, מת

 און ראנד דעם פון ארויסטרעטען נישט זאלסט דו דיר, אויף
 פת )פויזע( געמאכט, דיר פאר איז עס וואס מחיצה, דער פון

 זאלסט דו בעפעהלט, צדק בית-דין דער רבקה. בן ניסן מהור,
העניע? בן סנדר צו האסט דו ותביעות טענות א פאר וואס זאגען,

פערשט־ינערט. ווי צו זיך הערען #לע פויזע. שרעקענדיגע

דיין טער“1
פריהער ווי

ענטפערט... ער זיך, דוכט
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דיין ־טער2
ענטפערט... ער זיך, דוכט

דיין ־טער1
נישט. איך הער ווערטער קיין נאר קול, א הער איך

דיין ־טער2
נישט... איך הער קול קיין נאר ווערטער, הער איך

שמשון ר'
סנדר׳ז צו

 טענה׳ט רבקה בן ניסן טהור מת דער העניע! בן הנדר
 אץ חברים געווען איהר זייט יוגענד דער אין אז זאגט, און

 דורכאנאנדער פערקניפט האבען נשמות אייערע און ישיבה איין
 וואך איין אין ביידע האט איהר פריינדשאפט. געטרייער א אין

 ימים אויף געטראפען זיך האט איהר אז נאכדעם געהאט. התוגה
 אז תקיעת־כף, א מיט אבגעמאכט איהר האט רבי׳ן, ביים נוראים

 און טראגען אין ווערען פערנומען וועלען ווייבער אייערע אויב
 וועט מיידעל, א אנדערע די יונגעל, א איינע געבוירען וועלען

זיין. מתחתן זיך איחר

סנדר
קול ציטערריגען 8 טיט

געווען. אזוי איז דאס יא,

שמשון ר׳
 אז ווייטער, דערצעהלט רבקה בן ניסן טהור מת דער

 זיין האט דארט מרחקים, אין אבגעפאהרען ער איז אינגיכען
 ווייב דיין וואס ציים זעלבער דער אין זוהן א געבוירען ווייב
 נפטר אליין ער איז דעם נאך באלד טאכטער. א געבוירען האט

 דיך ער האט וועלט אמת׳ער דער אין פויזע( )קליינע געווארען,
 און נשמה הויכער א מיט געבענשט איז זוהן זיין אז דערוואוסט,



אנ-סקי. ש. 90

 פ?" זיין און אנדערער. דער אויף מדרגה איין פון שטייגט ער
 וויי־ האט ער און געגרויסט. און געפרעהט זיך האט טער־הארץ

 ער האט עלטער, געווארען איז זרהן זיין ווען אז געזעהן, מער
 צו ארט פון געגאנגען איז און וועלט דער איבער געלאזען זיך

 זיין ווארום שטאדט, צו שטאדט פון לאנה צו לאבד פון ארט,
 גע־ איז ער און בעשערטער. זיין צו געצויגען זיך האט גשמה
 צו אריין איז און וואוינסט, דו וואו שטאדט, דער אין ?ומען

 נשמה זיין און טיש. דיין ביי זיך געזעצט און הויז אין דיר
 דו נאר טאכטער. דיין פון נשמה דער אין בעהעפט זיך האט
 דו און ארים. געווען איז זוהן ניסג־ס און רייך געווען ביזט

 זו- געגאנגען ביזט און איהם פון בליק דיין אבגעקעהרט האסט
 פיל מיט און יהוס הויכען פון שדוכים טאכטער דיין פאר כען
 זוהן זיין אז געזעהן, ווייטער האט ניכן און פוייס )קלייגע נדן.

 דער איבער וואנדערן אוועק איז און יאוש. אין אריין פאלט
 זיך האט נשמה פאטערם דעם און וועגען, נייע זוכען וועלט

 מאכט, שווארצע די און טרויער. און אומרוה מיט דורכגעדרונגען
 פאר אויסגעשפרייט האט בהור, פון יאוש דעם דערזעהענדיג

 צוגענומען און געפאנגען איהם האט און נעצען איהרע איהם
 געבלאג- האט נשמה זיין און וועלט, דער פון צייט דער פאר

 בעשערטער. זיין פון גוף אין דבוק א ווי אריין זי ביז דזשעט
 ער איז טויט זוהנס דעם מיט זאגט: רבקה בן ניסן פויזע( )קליינע

 נא- א אדן געבליבען וועלטען, ביידע פון אבגעשניטען געווארען

 עם קדיש. א אהן און יורש א אהן געדעכעניש, א אהן און מען
 קרוין די און ליכט, זיין אייביג אויף געווארען פערלאשען איז
 ער און אבגרונד, אין אראבגעקייקעלט זיך האט קאפ זיין חון

 פון דין פי על סנדר׳ן משפט׳ן זאל ער צדק, בית־דין דעם בעט
 זוהן ניסנ׳ם פון בלוט פון פערגיסונג די פאר תורה הייליגער אונזער

הדורות. כל סוף עד קינדער קינדם און קינדער זוהנס דעם און

ליפעט.5 סגדר שטילקייט. שרעקענדיגע

עזריאל ר"
מת פונ׳ם מענות די געהערט ה^סט העניע. בן סנדר
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ענטפערן? זיי אויף קאנכטו וו^ס רבקה? בן ניסן טהור

סנדר
 קיק נישט האב און מויל דעם עפענען נישט קאן איך

 הבר, אלטען מיין בעט איך נאר זיך. פערענטפערן צו ווערטער
 ווי־ בייזען פון נישט ווארום זינד, מיין זיין מוחל מיר זאל ער

 איז תקיעת־כף אונזער באך באלד בעגאנגען. עם איך בין לען

 זיין אויב געוואוסט, נישט האב איך און אוועקגעפאהרען ניסן
 האב נאכדעם קיבר. א פאר וואט און קינד א געבוירען האט ווייב
 ידיעות קיין מעהר געשטארבען. איז ער אז דערוואוסט, זיך איך

 ביסלעכווייז האב און געהאט נישט געזינט זיין וועגען איך האב
דעם■ וועגען פערגעסען

עזריאל ר׳
 אויסגע־ נישט נ^כגעפרעגס? נישט זיך האסטו פארוואם

ענין? דעם פארשס

סנדר
 שריס. ערשטען דעם צד חתנ׳ם דעם מאכט געוועהנליך

 ווע־ געבוירען וואלט ניסנ׳ען ביי אויב אז גערעכענט, איך האב
)פויזע( געווען. מודיע מיר ער וואלט זוהן, א רען

שמשון ל
 אריי איז זוהן זיין אז פארוואס פרעגט, רבקה בן ניסן

 איחס האסטו טיש, דיין ביי זיך געזעצט און הויז אין דיר צו
 ער וו^נען פון און איז ער ווער געפרעגט נישט קיינמאל
שטאמטן

סנדר
 שוועד, איך נאר נישט... געדענק איך נישט... ווייס איך

 אנ׳איי- פאר בחור דעם נעהמען געצויגען שטענדיג האט מיך אז
געשטעלט שדוך פארגעלעגטען יעדען ביי איך האב דערפאר דעם.
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 נישט זיי אויף זעבען מחותנים די אז תנאים, שווערע $זעלכע
 פונאג־ שדוכים דריי זיך זענען אופן אזא אויף איינגעשטאנען.
)פויזע( צוגעשטאנען... זענען קרובים די נאר דערגעגאנגען.

1

שמשון ר'
 דער־ הארצען אין טיף האסט דו אז זאגט, רבקה בן ניסן

 איז. ער ווער פרעגען, געהאט מורא האסט ארן זוהן זיין קענט
 לע־ זאטען א און רייכען א טאכטער דיין פאר געזוכט האסט דו

 אב־ אין זוהן זיין אראבגעשטויסען דעם איבער האסט און בען
גרונד.

 #ריין געהט עם פויזע. שווערע פגים. דעם פערדעקענדיג שטיל ווייגט סנדר
שטעקען. דעם עזריאלץ ר׳ אפ גיט מיכאל

עזריאל ר'
 דעם נעהמט אויף זיך הויגס דיינים. די און שמעון ר׳ מיט שטיל רעדט

נד8ה אין שטעקען

 און צדדים ביידע אויסגעהערט האט צדק בית־דין דער
 בעוואוסט, נישט איז עם ווי היות פסק־דין: אזא ארויס טראגט

 הע- בן סנדר ארן רבקה בן ניסן צווישען תקיעת-בף ביים אויב
 טראגען אין פערנומען געווען שוין ווייבער זייערע זענען ניע
 קיין נישט האט תורה הייליגעד אונזער לויט ווי היות און

 בעשאפען נישט נאך איז וואט זאך, א וועגען אנ׳אבמאך ממשות
 גע- מחויב איז סנדר אז בעשטימען, נישט מיר קאנען געווארען,

 היכלות די אין ווי אזוי נאר תקיעת-כף. דעם זיין מקים ווען

 איינגע־ האט מען און תקיעת־כף דעם אנגענומען מען האט
 אז מחשבה, די הארצען אין זוהן רבקה׳ס בן ניסן ביי פלאנצט

 ווי אזוי און בעשערטע, זיין איז טאכטער העניעם בן סנדר
 גרוי־ פארגעקומען זענען אויפפיהרונג ווייטערדיגער סנדר׳ם דורך

 בית- דער איז—זוהן, זיין און רבקה בן ניסן פאר אומגליקען סע
 פער־ זיין פון העלפט א אבגעבען זאל סנדר אז גוזר, צדק דין

 יאהר־ שטעלען לעבען גאנצען זיין זאל און ארימעלייט מעגען
זוהן, זיין נאך און רבקה בן ניסן נאך קדיש זאגען און צייט
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 דעש בעט צדק בית־דין דער !פויזע( קינדער. אייגענע נאך ווי
 במחילה סנדר׳ן זיין מוחל זאל ער רבקה, בן ניסן טהור מת

זיין אויף זיין גוזר זאל ער איהם, ער בעט נאך און גמורה.
בתולה דער פון גוף דעם פערלאזען זאל יענער אב, בגזרת זוהן
פון צווייג א ווערען פערדארט נישט זאל עס כדי חנה, בת לאה

דער וועט דערפאר און ישראל. פאלק פון בוים פרוכטבארען
 רבקה בן ניסן צו גנאד גררים זיין ארויסווייזען אלמעכטיגער

זוהן. פערוואגעלטען זיין צו און

לע8
)פויזע( $מן!

עזריאל ר׳
 פסק־דיןן אונזער געהערט האסט רבקה. בן ניסן טהור מת
 ה^סטו העניע! בן סנדר פויזע( שרעקענדיגע 8) אןז איהס געהמסטו
$ןן איהם נעהמסטו פסק־דין? אונזער געריערט

סנדר
$ן. איהם נעהם איך יא,

עזריאל ר'
 סיט דיר צווישען דין־תורה די רבקה. בן ניסן טהור מת

 אומקעה- זיך מוזטו איצט געענדיגט. זיך האט העניע בן סנדר
 וועג אין אז גוזר, זענען מיר און אריין. רוה דיין אין רען

 שום קיין נישט און מענשען קיין נישט שעדיגען נישט זאלסטו
 די אראבנעהמען הייס מיכאל! )פויזע( בעשעפעניש. לעבעדיגע

 געת־ וואם מענשען, צרויי אריין ט5רו )מיכאל וואסער. געבען און מחיצה
 ראנד קיילעכדיגען א שטעקען מיט׳ן ט5מא עזריאל ר' רהאע.^5 דעם אראג מען

 אריק טראגט מען לינקס. אויף טם5רע ון5 גאר ריהער,8 רואו ארט זעלבען אויפ׳ן
 מחותנים די זענען סנדר? הענד( די וואשען אלע קענדעל, א מיט שיסעל א

געקוכען?
סנדר

^נפאהרען. זייער סרן רעש קיץ געחערט נישט גאך זיך האט עס
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עזריאק ר׳
 די טרייבען זאלען זיי רייטער, א נאך אנטקעגען זיי שיק

כלי די מיט חופה די צוגרייטען הייס בחות. אלע מיט פערד
 אז אזוי, חופה־קליידער, איהרע אין כלה די אנטהון הייס זמרים.

 צו פיהרען קאנען זי מען זאל ארויס, וועט דבוק דער נאר ווי
אבגעטהון! זיין וועט—געטהון זיין וועט עם וואס חופה. דער

תפילין. און טלית צונויף לעגט און אראב נעהפט עזריאל ר' ארוים. געהט סנדר

שמשון ל
דיינים די צו שפיל

 מוהל נישט האט מת דער אז פערשטאנען, האט איהר
פנדר׳ן? געווען

דיינים ־טער2 און ״טער1
דערשראקען שטיל.

פערשטאנען. האבען מיר

שמשון ל
 אנגענו" נישט האט מת דער אז פערשטאנען, האט איהר

פסק־דין? דעם מען

דיינים ־טער2 און ־טער1
פערשטאנען. האבען מיר

שמשון ל
 ווערטער עזריאל׳קעס ר׳ אויף אז געפיהלט, האט איהר

אמן? געענטפערט נישט ער ה$ט

דיינים ־טער2 און ־טער1
ג^פיהלט. האבען סיר

שמשון ל
סימן! שלעכטער א זעהר איז דאם
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דיינים טער-2 און ־טער1
סימן! שלעכטער א זעהר איז דאס

שמשון ל
 די ציטעדן איהם ביי צורודערט, איו עזריאל ר׳ ווי זעהט

 געהן.., מיר קאנען אבגעטהון, אונזערם האבען מיר )פויזעז זזענד.
רויםיעהן.8 אויך זיך קיויבט שמשון ר' ארוים. אומבעמערקט שטיל געהען דיינים די

עזריאל ר'
 איהר וועט ארוים, וועט דבוק דער ביז דא בלייבט רב.

 ק$פ געלאזענעם2ר§8אני מיט און זיפץ א גיט שמשון ר׳ זיין. קדושין מסדר
 פערבאר־ עולם! של רבונו פויזע( דריקענדיגע א זייט. א אן זיך ער זעצט
 מיט וועג, דער אבער וועגען. דיינע זענען וואונדערבאר און גען

 פלאם פון שיין דעם מיט בעלויכטען דאך איז געה, איך וועלכען
 אבטרע- נישט איהם פון וועל איך און ווילען. הייליגען דיין פון

 "מיכאל, קאם( דעם אויף )הויבט לינקם... נישט רעכטם נישט טען

צוגעגרייט? אלץ האסטו

מיכאל
רבי. יא,

עזריאל ר׳
 ארייז פיהרען פראדע און )סנדר בתולה. די אריינפיהרען היים

 זעצען פלייצעס. די אויף מאנטעל שווארצען א מיט חופה־קלייד ווייסען אין לאה׳ן
 אינ׳ם דבוק! עזריאל׳ן( ר׳ ען3נע זיך זעצט שמשון ר׳ ם$פע. דער אויף זי

 פון נאמען אינ׳ם דא, זיצט וואס דאתרא, מרא דעם פון נאמען
 סנהדרין גרויסען פונ׳ם נאמען אינ׳ם יודען, עדה הייליגער א

 גוזר מאל לעצטען דעם הדס, בן עזריאל איך, בין ירושלים, פון
תנה! בת לאה בתולה, דער פון גוף דעם פערלאזען זאלסט דיר, אויף

)דבוק( לאה
ענטשידען

ארויסגעהן! נישט וועל איך
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עזריאל ר׳
 שופרות אוץ קיטלען ברענג און מענשען אריין רוף מיכאל,

 פופצעהן מיס אום זיך קעהרס און ארויס געהט )מיצאל ליכט. שווארצע און

 ליכט( אק שופרות קיטלען, אריין טרןזגען זיי משולח. זיי-דער צווישען מענשען,
 דוטיילט תורות, רי6ס זיבען אריים נעהמם אל5)מי ספרים! די ארוים נעהמט

 ווי אזוי רוח! הארטנעקיגער שופרות( זיבען פוגעניער גיט מענשען. זיבען
 איבער דיך איך גיב—בעפעהל אונזער מכניע נישט זיך ביזט דו

 הען ארויסצ דיך זאלען זיי רוחות, העכערע די פון רשות אין
תקיעה. בלאזט איבערגעוואלד.

תקיעה גלאזט מען

)דבוק( לאה
שדייס זיך, ט8וואר ^רט, ון5 ריס א זיך גיט

 קאן איך נישט! וזיל איך נישטו פיך ציהט מיך! לאזט

ארריסגעהן! נישט

עזריאל ר׳
 זיין, גובר נישס דיך קאנען רוחות העכערע די ווי אזוי

 נישס די רוחות, מיטעלע די פון רשות אין איבער דיך איך גיב
 ארוים- אכזריות זייער מיט דיך זאלען זיי שלעכטע, נישט גוטע

שברים. בל$זט ציהען.
שברים בלאזם מען

)דבוק( לאה
גתות טע5ן<בגעשלא מים

 אויפגע• זענען וועלט דער פון פחות אלע מיר! איז וועד,
 וואם רוחות, שרעקליכסטע די ציהען מיך מיר. אנטקעגען שטאנען
 און גדולים שטעהען מיר אנטקעגען רחמנות; קיין נישט ווייסען
 גוזר זענען און נשמה פאטערס מיין זיי צווישען און צדיקים

 בליי- וועט מיר ן א• זמן כל און ארויסגעהן. זאל איך מיר, אויף
 נישט און ראנגלען זיך איך וועל פח, פונק איין כ^טש בען

ארויסגעהן.
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עזריאל ר׳
זיך פאר

 איהם! העלפט מעכטיגער א אימיצער אז אנדערש נישט
 קודש ארון אץ ספרים די אריינשטעלען מען זאל מיכאל! )פויזע(

 שווארצען א מיט קודש ארון דעם פערהענג אדיין( שטעלט )מען
 טאן( צינד )מען ליכט. שווארצע די אן צינד §ערהענגט( אל5)מי פרוכת.
 ר׳ און עזריאל ר׳ אויך און )אל? קיטלען. ווייסע אנטהון אלע זאלען
 הויך האנד. די אויף הויבט זיך, שטעלס עזריאל ר׳ קיטלען: ווייסע אן טהוען שמשון

 און צושפרייטען זיך זאלען און גאט! אויף, שטעה שרעקענדיג( און
 רויך, זיך צושפרייט עם ווי דיר. פאר פון פיינד דיינע אנטלויפען

 רוח! ווידערשפעניגער און זינדיגער צושפרייטען... זיך זיי זאלען
 דער פון רשות מיט׳ן און גאט אלמעכטיגען פון כח דעם מיט

 וואס פעדים, אלע הדס, בן עזריאל איך, צוריים תורה הייליגער
 גוף דעם מיט און וועלט לעבעדיגער דער מיט דיך פערקניפען

חנה... פת לאה בתולה דער פון נשמה און

)דבוק( לאה
אוים שרייט

מיר! איז וועה

עזריאל ר׳
תרועה!!! ישראל!! כלל פון מחרים דיך בין איך און

משולח דער
פלאם. מיט׳ן צונויפגעגאסען זיך האט פונק לעצטעי• דער

)דבוק( לאה
פחות אהן

ראגגלען... נישט מעהר זיך קאן איך

תרועת פלאזען אן הויפם מען
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עזריאל ר*
לאילן מ שופרות די 1$ געשווינד שטעלס

אונטער? זין יסטו1

)דבוק( לאה
▼ל סויטען א מים

אוגטער... זיך גיב ודך

עזריאל ר*
 פדן גוף דעם פערלאזען ווילען גוטען מיט׳ן צו זאגסטו

 אובד גישט איהם אין זיך מעהר און חנה בת לאה בתולה דער
קעהרף

)דבוק( לאה
פרי־ער ווי

צו. ז§ג איך

עזריאל ר׳
 האב איך וועלכען מיט רשות, און פח זעלביגען דעם מיט

 )צד חרם. דעם דיר פון אראב איך נעהם געווען, מחרים דיך
 שווארצען דעם אראב נעהם און ליפט די אוים לעש מיצאל׳ן(
 צונויף! זיי קלויבט אל5)מי שופרות. די בעהאלט עס< טהוט )מיצאל ברוכת

 קיטלען די אראבנעהמען מענשען אריינגעקומענע די זאלען און

 אדרים געהען און קיטלען די אוים טהוק מענשען פירצעהן )די ארויסגעהן. און
 דעו• אין חענד די אויף הויבט עזריאל ר׳ אלץ.5מי און משולח דעם מיט צוזאמען

 קוק לייטזעליגקייט! און רחמים פון גאט עולם! של רבונו מיך(
 גע־ און פערוואגעלטער דער פון צער גרויסען דעם אויף ׳אן

 טעות׳ן און זינד פרעמדע איבער איז וואס נשמה, בלאגטער
 חטאים איהרע פון בליק דיין אב קעהר געווארען. געשטרויכעלט

 פריהערדיגע איהרע דיר צו ארויפגעהן דעמפונג א ווי זאלען אין
 איהרע פון זכות דער צון צער גרויסער איהר מעשים, גוטע
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 מלאכי אלע וועג איהר פון אב רוים די^ם, של רברנו אבות.
 פ^לאצען. דיינע אין רוה >ןנ׳אייביגע צו איוצ גרייט און חבלה
^מן!

אלע
$בן!

)דבוק( לאה
ציטעד שטארקען * גיט

צוים! געהט צייט בעשטימטע די קדיש. מיר נאך ואנס

עזריאל ר׳
קדיש. ערשטען דעם זאג טנדר!

סנדר
כרעותיה," ברא די בעלמא רבא. שמיה ויתקדש יתגדל

צוועלף של^גש זייגער דער

)דבוק( לאה
ארט פון אויף שפרינגט

סי!!!
4ג5אונמא אץ ווי סאפע אויפ׳ן פאלם

עזריאל ר׳
חופה! דער צו כלה די פיהרט

מיצאל אריץ ט6לוי זנם

מיכאל
צורודערט זעהר

 ער רייטער. לעצטער דער זיך אומגעקעהרט נאר־וואס
 גע" ויי און ראד א צובראכען זיך האט מחותנים די ביי זאגט,

 מען בערגעל, אויפ׳ן נאהנט, שוין זענען זיי נאר צופוס. הען
דאנען! פון זיי זעהט
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עזריאל ר׳
איבערראשט שטארק

 די זאל סנדר׳ן( )צו זיין! זאל זיין, געזאלט האט עם וואס
 געהן וועלען אלע מיר און בלה דער מיט דא בלייבען אלטע
חתן. דעם זיין פנים מקבל
נעהמס טס.5רע אויף לינקם פון ראנד א שטעקען מיט׳ן לאה׳ן ארוס ט5מא

מיט׳ן ארוים געהט און טהיר נעבען אויף איהם חענגט קיטעל, דעם 3אר§
פויזע. לאננע מיכאל. ארן סנדר איהם ך5נן האנד, אין שטעקען

לאה
קול שוואצען א זעהר מיס אויף. ט5ווא

 ב$־ באבינקע? איהר, זייט דאס מיר?... מיט דא איז וועד
מיך... פערוויגט מיר... העלפט שווער. איז מיר בעניו?

פראדע
זי גלעט

 זיין זאל שווער טאכטערל. שווער, זיין נישט דיר זאל

 הערצעלע אויפ׳ן דיר און קאטער, שווארצען דעם טאטער, דעם
 שניי. ווייסע א ווי הויכעלע, א ווי פוכעלע, א ווי גרינג זיין זואל

 וייערע מיט ארומכאפען דיך זאלען מלאכימ׳לעך הייליגע עלע,
הליגעלעך.

תופוז. דער צו מ׳פיהרט ווי כלי־זמר־שפיל, א זיך הערס עם

לאה
האני פאר׳ן פראדע׳ן אפט5 פערציטערם,

 הייליבען ארום טאנצען מען געהט דאס הערט? איהר
חתףכלה! טויטע די זיין משמח קבר׳ל,

ראדע5
 ^יר ארום נישט. מורא קיין האב טאכטערל, נישט, ציטער

 מיס גבורים זעכציג וואך. מעכטיגע א וואך. גרויסע א ?טעהט
היי- די בעגעגעניש. בייזער א פון דיך בעשיצען דעגענס לדיזע
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אויג. בייז א פון דיך בעשיצען אמהות הייליגע די און אבות ליגע

געזאנג סקאנדירענדיגען א אין אריבער ביסלעצווייז געהט

 חופה דער צו פיהרען דיך מען וועט באלד
שעה... מזל׳דיגער א אין שעה, גוטער א אין

 ארויס, גן־עדן פון זיך געהט צדקניות די מאמע דיין
 ארויס, גן־עדן פון
אויסגעצירט. זילבער אין און גאלד אין

 אוים, אנטקעגען מלאכימ׳לעך צוויי איהר געהען
אויס. אנטקעגען

הענד, די פאר זי זיי נעהמען
לינקס, איינער און רעכטס איינער

 פיין, דו חנה׳לע מיין, דו ,חנה׳לע
 און זילבער און גאלד אין אויסגעצירט זיך ה^סטו וואט

 שיין?׳
אזוי: און אזוי חנה׳לע זיי ענטפערט

 איז יום־טוב דער אויסצירן? נישט זיך איך זאל ,ווי
גרויס! מיר

 קרוין, ליכטיגע מיין טאכטער, איינציגע מיין
געהן". מזל מיט חופה דער צו סהום

פיין! דו חנה׳לע מיין, דו "חנה׳לע—
 פיין?" און לייד פנים דיין אויף איז פארוואס

אזוי: און אזוי חנה׳לע זיי ענטפערט
 וועה! מיר איז יום-טוב דער טרויערן? נישט איך זאל ,ווי
 לייט, פרעמדע פיהרען חופה דער צו טאכטער מיין
 זייט..." א אן טרויער אין שטעהן זיך מוז איך און

 באלד, חופה דער צו כלה די מען פיהרט
אלט. און יונג אנטקעגען איהר נעהען
בעכער גרויסען דעם נעהמט און הנביא אליהו קומט

בצ;ד.^ אין
לאגד." גאנצען אויפ׳ן ברכה א ער מאכט

ואמן... $מן
ויהן,8 ל&נגע אנטשל^פען. ווערט
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לאה
אויגען די עפענט זיפץ. שווערק א ארוים לאזיז אריגען. געשלאסענע מים

שווער. עזרי ד$ זיפצט ווער

קול חבג׳ם
איך.

לאה
נישם. דיך זעה איך נאר קול, דיין הער איך

קול חננ׳ם
ראנד." פערשוואוירענעם א מיט מיר פון ןזבגעצוימט ביזם דו

לאה
 אין פידעל א פון געוויין דער ווי זים מיר איז קול דיק

ביוטה ווער מיר ז$ג נאכט... שטילער א

קול חננ׳ם
 איך קאן געדאנקען דיינע דורך נאר פערגעסען... האב איך
זיך~ געדענקען

לאה
 3 צו געצויגען זיך האט הארץ מיין זיך... דערמאן איך

 זיסע פערגאסען נעכט שטילע אין האב איך שטערן... ליכטיגען
 געשטאלט... א שטענדיג געזעהן חלום אין האב און טרעהרען

געוועף דאס ביזטו

קול חננ׳ם
איך..

לאה
 פער- רדי ווייכע געווען זענען דיר ביי זיך... דערמאן איך
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 גע- זעגען דיר ביי אויגען... מילדע טרויעריגע און האר וויינטע
 גע־ איך האב נאכט און טאג פינגער... דינע און לאנגע ווען

 אוועק ביזט דו נאר טרויעריג( )פויזע. דיר... וועגען נאר טראכט
 נשמה מיין און אויסגעלאשען זיך האט ליכט מיין און מיר, פון
 איך בין אלמנה וויסטע א ווי און געווארען. פערוועלקט איז

 נאכ־ דערנעהנט... מאן פרעמדער א זיך האט מיר צו אז געווען,
 אויפ־ האט הארצען מיין אין און אומגעקעהרט זיך האסטו דעם

 פארוואס טרויער. פון פרייד א און טויט פון לעבען א געבליהט
פערלאזען? ווידער מיך האסטו

קול חננ׳ם
 איבערגע- האב איך ציימען, אלע צובראכע־ האב איך

 ציי- פון געזעצען אלע פערשטערט האב טויט, איבער׳ן שטיגען
 מיט שטארקע, מיט געראנגעלט זיך ה^ב איך דורות. און טען

 זיך האט מיר ביי אז און אומבארמהערציגע. מיט מעכטיגע,
 דעם פערלאזען איך האב כח, פונק לעצטער דער אויסגעשעפט

נשמה. דיין צו זיך אומקעהרען כדי גוף,

י לאה
רט<5צ

 וועל איך מאן... מיין חתן, מיין מיר, צו אום זיך קעהר
 פון חלומות די אין און הארצען מיין אין טראגען טויטען א דיך

 קיג־ געבוירענע נישט אונזערע וויגען מי\צוזאמען וועלען נאכט

 וועלען סיר העמדעלעך, נייהען זיי וועלען פיר )וויעט( דערלעך.

וויינענדיג( )זינגט לידעלעך זינגען זיי
 קינדערלעך, באיו, באיו,
 ווינדעלעך, אהן וויג א אהן

 געבוירענע, נישט טויטע
פערלוירענע... צייט א $הן

 פערציטערסז לאה זיך. דערנעהנטערט ת$ס רש,8ה־מ9חר א זיך הערס דרויסעץ פרץ
 ו3 קום פרעמדען! א פיס חופה דער צו פיהרען מיך געהס מען
חתן! מיין פיר,
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קול חננ׳ם
נשמה. דיין צו קום און פערלאזען איך ה^ב גוף דיין

 ווייסען• אין וואנם אין זיך בעווייזט ער

 לאה
פרייד מים

 קרם מיין! חתן דיך, זעה איך צובראכען! ראנדן־צוים דער
מיר! צי

חנן
ווידערהןזל א ווי

מירן צו קום

לאה
רייד6 פיט ארים שריים

דיר. צו געה איך

חנן
ווידערר^ל א ידי

דיר. צו געה איך

 קולות
 סצעגע הינטער׳ן

חופה! דער צו כלה די פיהרט

 אדן מאנסעל שרוארצען דעם ע5$ס אוי&׳ן פערלאזט לאה חופה־מארש. *
 שטעלט חננ׳ק, צו חופת־מארש אונטער׳ן זי געהט ווייסען אין איצגאנצען

 געהט עם איהם. מיט צוגויף זיך גיסט זי ווי און ארם זיין אויף זיך
משולת. דער איהם נ<זך האנד, אין שטעקען מיט׳ן עזריאל ר׳ אריין

איבעריגע, די פראדע, סנדר, טהיר אין טהיר. ביים 3$ זיך שטעלען

לאה
ווייטענס רער רן5 ווי קול א פיס

 בעהעפט בין איך רונד־ארום... זיך צוגיסט ליכט גרויסע 8
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 מיד שורעבען צוזאמען בעשערטער... מיין אייביג, אויף דיר מיט
העכער... העכער, העכער, צלץ

פינסטערער. אלץ ורערס עם

עזריאל ר׳
6קא דעם אראבלאזענדיג

פערשפעטיגט...

משולח דער
האמת. דיין ברוך

עשיל״שנדל זיר הערס תייטענס דער פון שט^ק־פינסטער. ווערט עם

ודאב/ מהמת וואט, מחמת
נשמה די איז
הויך העכסטער פון

גרונד? טיפסטען אין אראב
טראגט פאלען דאס—

זיך"• אין אויפקומען דע□

רהצנג($8)



 כח שלשים צו געפיהרט5אוי מאל ערשטען צום
 דער דורך וואר־שא, אין (91x11 1920) תרפ״א כסלו

 דער אונטער ,עליזעאום", טעאטער אין טרופע ווילנער
אנסאמבל: פאלגענדען ביי הערמאן, דוד פון רעזשי

אקט ערשטער

זשעלאז< אליעזר | ז־טער
מארעווסקי אברהם בטלנים ן מער ־2

ווייסליץ יעקב * ־טער5
נאכבוש נח משולח דער

שטיין אליהו הנן
טאנק שלום בריגיץ אין שוהל אין שמש מאיר,
בולאוו יוסף

* ■א׳ בריניץ אין ישיבה־בחורים / הענעך
* 1 $שר

וואלטעד פאליע טובים בת שרה
קאוואלסיןי מתתיהו בריניצער סגדר ר׳

ארלעסקא מרים טאכטער זיין לאה,
לארעם יהודית ניאגיע אלטע איהר בראדע,

בראז זדה אחבר׳טע לאה׳ס ניטל,

קס5 צווייסער

טעל8שע שמואל צנ׳אורח
זשעלאז^ אליעזר בטלן ן־טער

בולאח־ יוסף אטער3הןןר *
ווייסליץ בד5יו ארימע גנ׳אלטע

וואלטער גאליע טויטען־טןןנ״ן
ארלעסקא מרים לאה

לארעם יהודית פראדע
ראז3 חיה ניטל

בירנבוים ראזע חבר׳סע א לאה׳ם בחיה,
קאוואלסקי מתתיהו סגדר ר'

טאנין שלום מאיר
*.* ומן לאה׳ם מגשו/

קאדים$ן ליי! ן<טער6 זיין נחמן, ר'
ווייסליץ יעקב רבי מנשח׳ם מעגדל, ר"

גאצבוש נח משולח דער



אקט*( דריטער

א. ^רימעלייט כלי־זמרים, גיס, מחו חסידים,

שע&טעל שמואל חסידים <( ־טער1
ווייסליץ יעקב 1 ־טער2

נאכנוש נח משולח דער
מ^רעווסקי אברהם גדיק א ליער,$1מיר$ז עזריאל׳קע ר

טאנין שלום גי״י זיין מיכאל,
קאוואלסקי מתתיהו סנדר ר׳

?רלעסקא מרים לאה
לאדעס יהודית רןף־ע6

קאדיס^ן לייב ןליע6מ׳ר^ ;.ק רב שמשון, ר׳
שטיין אליהו !1י׳

ל$ר.3יי $ןהן געוו^רען געשסילס איז גיעפע די



נאכמ און מאג
אקטען. אץדריי אטראגעדיע

 נאד פעדבליבען זענען ווערק דאזיגען דעם פון
 ביים פעדער. ערשטער דער פון פראגטענטען איינצעלנע

 גע" אין פאי־טיג געווען ווערק ראם אבער איז דיכטער
 סיפור דעט געהערט אליין דיכטער פון האבען מיר דאנק•

 איג. דעם נאכקאנטראלירט אויך האבען מיר המעשה,
 פרוי פריינד, דיכ&עדם פון פערצעהלונג דער לויט האלט

 די האט ער וועלכער פאר סירקין״בינשטיץ, סאפיא ד״ר
טויט. זיין פאר קורץ פערצעהלט זאך

 פונאנדערצוטיילען מעגליכקייט די אונז גיט דאם
 אין איבערגעבען און סדר זייער לויט פראגטענטען די

טיילען, אנגעשריבענע נישט די פוץ אינהאלט דעם קורצען
)רעד•(



פערזאנען.
מי. קדיניצינער דער—דן ר״

 מוטער זיין—דבורה

 פלימיעניצע א זיינע—מרים

 גיאי רגינ׳ס רעם—הנניה

 משרת אג׳אלטער—גדליה

שרב! מענדעל

4



קט.8 ערשטען פון פראגמענטען

 אין ספרים• מיט שאפעם בעשטעלט. שטרענג חדר גרויסער א דן. ר׳ *יי
 מהיר א לינקם, גאם, פון טהיר א רעכטס אנ׳ארון־קודש. מזרח־וואנט

 זעהט עם וועלכע דורך פענסטער צוויי חדרים. אינעוועניגטטע די אין
 זין■ הויבם פארהאנג דער איידער הייזלעך. דערווייטען, פון גאם׳ די זיך

געזאנג; טרויעריגער א זיך הערט אויף׳

 שלך והגוף לך הנשמה
עמלך. על חוסה

 אריין געהט רעכטם מהיר דער פון פוסט. וויילע א שטעהט סצענע די
 לאנגזאם געהט. זי וואם קוים שטעקען, א מיט זקנה, ע5טי א דבורה׳

 פויזע. קליינע א לינקם. טהיר אין געהט און סצענע די דירך זי געהט
 יםגע•1א פושקע, א מיט 2קלא א געוויין, א דערווייטענם פון זיך ס׳הערט

 וועלכע לויה, א זיך ווייזט פענסטער אין ממות!" תציל ץ<צדקה שריי:
 ”קליי יודעבע. קלאגענדיגע א געהט ארון נאכ׳ן ארביי,5 לאנגזאם גער,ט

גדליה. און חנניה אריין געהען גאם פרן פויזע. גע
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חנניה
לוידא זי&עטע די היינט, פריהמארגען פון
מגפה. אזא געווען נישט נאך

פליגען. ווי עופ׳עלעך שטארבען

גדליה
שטילען? זי זאל מען וואט, מען טהוט

חנניה
ההון. צו געקענט נאר וואס אלץ, שוין געטהון

 רהלים מיט המעלות׳ן, שיר מיט פעלד, געמאסטען

 תעניתים דריי גדר. א געמאכט שטאדט ארוס און
הופה... א געשטעלט פעלד אויפ׳ן געפאסט,-און שטאדט די

גדליה
וואס? רבי, דער און

חנניה
הענט די מיט פאנאנדער פיהרט

רבי... דער

גדליה
ווארט איין מיט רבי דער פארט? וואס
שוועד? דען וואס איז איהם מגפה... די שטילען קאן

חנניה
זיינע רבי׳ן? אונזער נישט קענסט דו פרעגסט... דו

דרכים...
פערשטעהן? ווער זיי קאן

גדליה
דהיינו?
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חנניה
 אפט: דאך איהם ביי טרעפט עס שווייגט... גארנישט...
 טלית, אין איינגעהילט חדר, אין זיך ביי פערשפארט

 לענגער, באך אמאל טעג, דריי צוויי ער זיצט
 ניגון א ברומט ער אדער שווייגט, און זיצט
ער נישט זיך. טהוט עם וואס נישט זעהט און הערט און

 עסט
 ער... געהט מקוה אין נאר און טרינקט ער נישט און
 נישט, צי איהם מיט רייד שעות, אזעלכע אין
גענעהנען. צו מורא מען האט נישט... העלפט עם

גדליה
 —מוז מען אז מגפה... אזא ס׳טייטש נאר
 התבודדות. פון דערוועקען איהם דאך מוז מען

ערן נישט אז ווער־זשע, בעטען... שרייען,

חנניה
 נעכטען בעטען. שרייען זאגען צו גרינג ס׳איז

 מענש, איין ווי קהל גאנצער דער איז
ריידען; און געהן זאל איך געקומען מיר צו
 גבאק זיין יאהר צוואנציג שוין כ׳בין ווייסען, זיי
 געווען, זיך איך האב נפש מוסר און

 איךן זעה זשע וואס חדר. אין איהם צו אריין
 הענד, די צושפרייט דר׳ערד, אויף ליגט ער

געוויין. פון ציטערט איהם גוף, גאנצער דער
 איהם: אויפגעהויבען דערשראקען, שטארק זיך האב איך
 אויסגעשטארצט, אויגען די קאלך, ווי בלאט פנים דער

 איינס, נאך איינס טרעהרען, טרעהרען און
נאם. איהם איז פנים גאנצער דער
שטיל: פיר ער ענטפערט "רבי!" איהם: רוף איך

טהון..." תשובה מיר העלף ,חנניה,
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 גענומען און דערשראקען שטארק דך האב איך
 ווארט. אין ווארט און מיר נאך ער זאגען, מהלים

 ריידען צו אן איך הויב נאכדעם און
מגפה, דער אודות על געוואלט,

כיך. זעהט ער נישט און הערט ער נישט באר
גארנישט. מיט איהם פון אוועק אזוי

בעלי־בתים! דאס דערצעהל דערנאך געה היינט
 קומען, צו אליין היינט נאך בעשטימט, זיי האבען נו

פני־העיר. די נאר זיך פערשטעהט

גדליה
אנדערש. גאר געווען איז יגון, זכותו אלטער, דער

היינט... ווי געדענק איך זיינע, הנהגה די
געשטארבען! טויט וואסער מיט און אנ׳אימה! גרויס,

 צייט, יענער פון פערביי יאהר פערציג
שוידער. א נעהמט—זינען אויפ׳ן מיר ס׳געהט אז און

מענדעל
גע׳הרג׳עס. איהם מען האט מהומה א בעת אז זיך, דוכט

גדליה
 יודען אויסגעקוילעט מהומה. א הייסט אלץ

רוצחים. געקוילעט. איהם אויך שטאדט. האלבע א
מעוברת, געבליבען רבי׳צין די

געשטארבק נישט שיער אליין צער און שרעק פאר

חנניה
צדיק א איז זאגען מען קאן רבי אונזער

 געבוירען נאך איידער אמו, מבטן •שוין
 מנהיג א פאר אנגענומען שוין וועלט די איהם האט

)פויזע( גרויס. אזוי אפשר אי ער איז דערפאר
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מענדעל
 וומונדער, דערצעתלען צו דדך איז אלמען וועגען נו,

שיעור, א אהץ גדר

חנניה
 זאגען צו קליייעקייט א

תלמיד. א געווען שב׳ש בעל דעם דדך איז ער
ע־טראכט(5)

נשמד. די איז געווען איהם אין זאגט, מען
 אומגעקומען איז וואס הנביא, זכריה פון
 בית-המקדש אין הענד מערדערישע פוץ
 הימלען דלע אין געווען איז שליטת זיין
 נאמן אג׳איש פון געהערט אליין האב איך
 מלאכים די ביי ווען ניסן, כ״ח אז

 צושטעלען זיי ער פלעגט השנת, ראש איז
הכבוד כטא פאר׳ן סדר זייער אין
 —געפעלען נישט נאר זיי פון ווער איתם פלעגט און

ארט... זיין אויף צווייטען א און פערטריבען

מענדעל
רה״ל! נישט-גומע, די מיט וואס היינט

געציטערט, שיין זיין פאר האבען מען, זאגט זיי,

חנניה
וועניגז גע׳פטר׳ט ער האט דן! ר׳ וואס און

גדליה
מופת! אזא מען דערצעהלט שטאדט אין אונז ביי

 שווארצע די זיך ס׳האבען אז אנגעזאגט איהם האט מען
ווייבער. די אב שרעקען מקוה, אין בעזעצט

זאך. די אויסגעפארשט און אוועק אהין ער איז
אריין, קומט ער ווי מקוה. אין אריין אליין איז •ער
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דערי געוואלט איהם, ארומגערינגעלט זיי האבען דאן

 שטיקען־
 לאכען און די הערען בעשווערען, נעהמט ער
 חלף, שוחט׳ס דעם געכאפט ער האט נו, גו,

שעכטען. גענומען און מקוה אין אריין
 איינס, נאך איינס געשאכטען, זיי ער האט שעפסען ווי

אינגאנצען. רויט געווארען איז וואסער דאס

חנניה
 געווען. נישט גבאי זיין דאן נאך בין איך

 אהיימגעקומען איז ער ווען מען, דערצעהלט
 געפאסט, לאנג צורודערט, געווען ער איז
 בעגאנגען אחטא ר׳איז גע׳טענה׳ט: האט און

 פערגיסען געדארפט נישט האט צוהיצט. דך ר׳האט
 פערטרייבען, בלוט. שד׳יש אפילו בלוט, קיין

 מקוה. פון זיי פערטרייבען געדארפט נאר ר׳האט
נאמן אנ׳איש פון וואויל איך ווייס מעשה די

#ויזע

מענדעל
 ענין? אונזער מיט זיין עפעס וועט וואס גו
אן. מארגען קומען מחותנים די

חנניה
צרה אנ׳עת אין געוויס... ווייס רבי דער

פראווען סעודה א און תנאים, שרייבען צו
געטראכט. געוויס ר׳האט פאטיג... נישט דאך \יז
תנאים די ביז העלפען אפשר וועט גאט גאר

אוין^ זיך הויפען צלע דבורה. אריין געהט עם

גדליה און חנניה
רבי׳צין! מארגען, 30י



119 ואבס. את ג$9

דבורה
י^הר. גוט א מארגען, גוט

חנניה
בערדיטשעוו. פון געקומען אח צנ׳אורח

דבורה
הפא. ברוך

חנניה
רב. סאווראניער דעם פון

תנאים, די אויף מסכים זענען מחותנים די
געמאהגט. האט מען וואס און קעסט נדן, אויף

דבורה
מסכים. בין איך .. פרעגען. רבי׳ן דעם דארף מען

תנאים. מזל מיט זיין זאל בעשערט ס׳איז אויב
זאג. רבי׳ן דעם

חנניה
זיך. ביי נאך דאווענט ער

גדליה׳ן צו
 דערווייל קלויז אין געהן לאמיר רבותי,

רבי׳ן. ד^ם זעהן מארגען אי״ה וועט איתר
רפי׳צין! דער טאג, גוטען 3

גדליה
ט$ג. גוטען א

דבורה
געזונטערהייד. געהם

 מם זיך מטעלס פער׳ח^ומ׳ס. ות מרים אריץ מיהם צם ארזינו געהען ז״י

לריח. א דורך געחט עם •ענססער.



נ8 ע. 120

מרים
אויס ווייזט קינד א פון לויה... א ווידער

שרייט... און הענד די ברעכט און לויפט מוטער די
צו זיך הערט

 שרייט: זי הערט. איהר בא^עניו, זי? שרייט וואט
קינד! מיין זיין מוהל נישט דיר וועל איך גאט,

דבורה
גאט... צו נישט קומען געשרייען גארישע

מרים
שטאדט... אין זינד טענה׳ן: אלע באבע!

שטאדט... אין זינד גרויסע און בעהאלטענע
קינדער? קליינע שטארבען פארוואס-זשע

זינדען וועלכע יענע נישט גאט שטראפט פארוואס
זינד? פון ריינינקע קינדער, די זי/ גאר

דבורה
קינדער. די נישט טאטע-מאמע, די שטראפט גאט

וועלט. דער פון נאר צו ער געהמט קינדער די

מרים
שטראף? קיין גישט דען דאס איז

דבורה
פערטר^כט

ווייס? ווער
לעבען א אצלעבען ווערען, בעשאפען

 הארבער, גרעסער, נאך שטראף, די אפשר דאס איז
)פויזע( וועלט דער פון אוועקגעהן יונגערהייד ווי

מרים
שטענדיג איהר זייט ב$בע, אייך, געדענק איך זינט
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 מאל איינציג קיין טרויעריג. אדן פערטראכט
 פנים. אייער אויף געזעהן נישט שמייכעל א איך האב

דאס? איז פארוואס

דבורה
איהר אויף קרקט

)פויז?( וויסען... צו קינד מיין יונג ביזט

מרים
 איהר, טראכט וואט פערטראכט, נאר איחר זיצט שטענדיג

באבע?

דבורה
דרכים, זיינע און נאט וועגען מחשבות... זינדיגע

מרים
 איהסן וועגען טראכטען מען קאן וואס נאט?... וועגען

 פיהלען, נישט, מעהר זיך, דוכט מען, קאן איהם
איהם... וועגען טראכטען נישט באר

דבורה
וועלט, א טאכטערל, מיין אבלעבען וועסט

שטראפס... און שטראפט ער )פערטראלט( פערשטעהן... וועסטו

מרים
זיך ר8פ

זינד. די זיין מוחל האבען, רחמנות וועט גאט

דבורה
איהד אייף קוקט

 (קאפ מיט׳ן )שאקעלט ווערז דו? זאגסט האבען רחמנות
זינן/ מוחל נישט ר׳איז רחמנות, קיין נישט האט גאט
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מרים
 געזאגט, ט׳איהר וואס באבעניו? איהר, רעדט וודס
רחמנות? קיין נישט האט גאט

דבורה
ניין.

מהילה. און רחמנות גאטס העלפען קאן וואס און
פערגעסען׳ חטא א ר׳זאל געטראפען, נישט

זינד. די נישט זי פערמעקט גרויס, נישט איז תשובה די ווי
טוים. דאך בלייבט הבל—מוחל קינ׳ען איז גאט וויפיל

 אין מעהר נישט קעהרט פערגאסען, אמאל בלוט, זכריה׳ם
גוף.

גןישעהן? איז וואס זינד, א אויסגעמעקט ווערען דען ק;?ן

מרים
דערשראקען

געזאגטז אייך פעטער דער האט דאס

דבורה
אליין האב איך נישט. געדענק איך נישט... ווייס איך

געטראכט.
הייליגע... ספרים געלייענט האב איך
)פויזע( געזאגט... מיר רבי דער האט אפשר אין

רב. סאווראניער פון שדכן א איז דא קינד, מיין ווייסט
שדוך. א זוהן זיין מיט דיר מ׳רעדט
 הוראה, אויף סמיכה מיוחס, א אנ׳עלוי,

נדן... רענדלעך הונדערט גיט רב דער

מריס

נייץ. באפע! ביין, מירז... שדוך 5



?23 געכס. ארן

דבורה
דערשראקעץן אזוי זיך דו האסט וואס

פערלאזען, זיך מעגסטו רבי׳ן אויפ׳ן
4בעשעח איז—דאס הייסט מכבים ר׳איז אויב

מרים
ניייז ביין! ניין! גישט, ודיל איך־-אין אבער

דבירה
שדוך? דער נישט דיר געפעלס וואם מיט

מרים
 נישט." דאך כ׳ווייס שדרך? וועלכער שדוך? דער
ניקן הי;בען, נישט איך וויל חתונה קיין ניין, ג^ר

דבורה
פערגעסט, קינד. א ווי גאר רעדסט דד
אנ׳עין־הרע אהן איז דיר אז

יאהר. הונדערטצוואנציג ביז יאהר, ז^כצעהן שוין

מרים
 דע^/ וועגען נישט רעדט רחמנות, האט באבע,

האבען... גישט חתונה קיין קאן איך

דבורה
פאדרואסן פערשטעהן! אן נישט הויב איך פארוואס?

מרים
 באבע, נישט, אליין ווייס איך )מערוואתדערט( פארוואס?

 טראכט, א גיב איך אז נישט. קאן איך נאר
פחז/ א אן מיך ס׳ו&המט און הארץ דאס פעדקוועטשט
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דב״רה
ריידען... שוין דיר מיט וועט רבי דער גוט, נד,

מרים
ערציטערט5

נישט! איהם זאגט באבע! ע! באב
רחמנות... האט מורא. האב איך ציטער, איך
ריידען! נישט מיר מיט ער נאר זאל
 ביין! נישט! קאץ איך אויסז )שרייט באבעניו נישט, קאן איך

פער׳חלומ׳ם ווי רויילע, א שטעהט דן. ר' זיך נעווייזט מהיר אין חדר. פון צרוים לוי£ט

דן ר׳
ווער? געשריען. דא האט עמיצער

דבורה
דערשראקען

 גערעדט. מרימ׳ען מיט זרהן... ליבער גארנישט, גארנישט,

צעוויינט... זיך האט קינד... א זי... דאך קענסט דד

דן ר׳
צעוויינט?

דבורה
האנט מיט׳ן ך8מ א

נישט... שדוך דעם וויל זי צעוויינט...
 זאגען. צו וואס נישט ווייס זי ווען? פאר פארוואס?
 ווערטער. אהן אלץ און וויינט און שרייט ציטערט,

 אפילו, פערשטעהן אן נישט הויב איך
פאר. קומט איהר מיט אזויגס וואס

ין ר׳
פערטראכס טריט. ע5עטלי ט5מא

1ג$ד טעמים $הן אזוי נישט?... שדוך דעם רויל
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נישט נייט מען בעשערט... נישט מסתמא ציטער( א )גיט
 יתומה,., א

אליין.,. דורכריידען נאך איהר מיט וועל איך
געהן וויל

דבורה
וויילע. א מיר מיט זיץ דיך, בעט איך זוהן... מיין

דן ר׳
איתר נעבען זיך זעצט און צו געהט פער׳הלוט׳ם ווי

דבורה
איהם אויף קוקט

געהסט... דו וואס קוים זוהן, מיין דו, ביזט שוואך
פאסט. דו—טאג דריטער דער היינט שוין

דן ר׳
דריטער?... דער

דבורה
זייף גענוג וואלט אפשר דריטער... דער יא,

י'ק
גענוג... נישט באך ניין, ניין, כט(8)טר גענוג?
 צוריק אומקעהרען זיך הייהט: תשובה
 בלאנדזשען, גענומען האט מען וואן פון אהין,

געקומען... נישט אהינצו נאך בין איך און

דבורה
יטערס1ער6

געקומען? נישט נ^ך דון

דן ר׳
נייןז
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דבורה
 טאג, א מאל פיר דריי דיינע... מקואות די ארן
כח... לעצטען דעם דיר ביי צו נעהמען זיי

דן ר׳
 פייער, מיט מען רייניגט נשמת די

)פויזע( וואסער... מיט גוף דעם

דבורה
 געקומען׳ שוין איז צייט מיין זוהן... מיין איך בין שלאף

וועג... ווייטען דעם אין גרייטען זיך דארף איך

דן ר׳
אנגעשטאנען... נישט נאך איז שעה דיין
בעשיצען. און שטארקען צו דיך כח נאך האב איך
געזונד... זיי און לעב

דבורה
געבעט טיט

 מאכט... דיין ווייס איך זוהן, מיין
 מאמען, אלטער דיין אויף רחמנות האב נאד

 געלעבט... גענוג גענוג, אויף... נישט מעהר מיך האלט
 טראגען צו מיר פאר שווער איז לאסט די

געהן... מיך לאז

דן ר׳
חלום אין ווי

 נישם. קאן איך געהן?... לאזען דיך
דא, האבען דיך מוז איך דארף, וגיך
פאלען... צו נישט אנהאלט... גאנצער מיין ביזם דו

דבורה
איך? $נהאלם ריין 1זוהן רעדסטו,
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שוואכע? א און בליגדע א זינדיגע, א
 וועלטען, פלייצעס דיינע אויף אליין טראגסט און האלטסט

 פעלקער, פון פיין און צער הארצען אין טראגסט
מיך? דארפסטו וואס

דן ר׳
 אבות, מיינע מיט בעהעפט איך בין דיר דורך

 צדיקים, און גדולים די מיט געבונדען
 שפרייטען, הימלען אין מאכט זייער טהוען וואם
 —וועלטען חרוב מאכען און אויף בויען וואס
 יגון. זצותו פאטער, מיין דורך און דיר דורך
 שטיצעץ. נאך מיך איך קאן ביידען אויף אייך, אויף
וועלט. יענער אויף אויך ווי דער, אויף אזוי

דבורה
פערביטערונג פיט

פלייצעס! פרעמדע אויף זוהן, מיין נישט, דיך שטיץ
כה? און מאצט זייער שאצען דען קאן ווער
אליין דך אויף גענוג. אליין שטארק ביזט

איז וועד, אבות... אויף נישט שטיצען, זיך קאנסט דו
מירו...

דן ר׳
 וועמען? אויף היינט שטיצען? נישט זיך אבות אויף
 די? אויף נישט דען אויב איך, פרעג וועמען, אויף

 הימעל. צום ביז און ערד דר׳ פון שטעהט לייטער א
 אב. און אויף שטייגען מלאכים איהם אויף

 שטאפעל, ברויכען שטייגען צום זיי אפילו
מענש, א בפרט

דבורה
מלאך* א פאר שטארקער איז מענש א
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 —אבנת די ארן נו )פויזע( געזאגט... מיר דאס אליין האסט ■דו
 שטייגען, קינדער פון הילף דער מיט קאנען זיי

אראב. נידערן זיי—הילף דער אהן רוען

דן ר׳
 אמת. איז דאס שטארקער, א דא איז בונד א

זיין. מתקן פיל קאנען קינדער די

דבורה
געבעט מיט

 בקשה, א מיינם, קינד א דיר, צו האב איך
 פערלאזען׳ נישט מיך וועסט דו צו, מיר זאג §

 שיצען, מיך וועסט דו שעת. מיין וועט קומען ווען
 בעטען טענה׳ן, וועכט מיר, פאר זיין מליץ א וועכט דו

)יויינס( געפינען מיר אויף זכות א וועסט ארן

דן י•׳
מאמע!

 סודן דעם מיר פאר ענטפלעק הארץ? דיין דריקט רואם
 גע׳חלומ׳ט. בייז וואס דיר לרם, רע חס זיך, האט צי
פערצעתלט? שלעכטס עפעס חנניה האט אפשר צי

 ך8ז דער פון איגהצלט דעם לויט איבער. דא זיך רייסט ראגמענט5 )דער
 כוף. ביז׳ן דערפיהרט גישט מוטער דער מיט דן ר׳ פון געשפרעך דער ווערט

 אנזאגען, קומט וו?ם חנניה׳ן, דורך איבערגעריסען וואהרשייבליך ווערט ער
צריינקומען. זיי הייסט רבי דער געקומען. זענען שטאדט־בעלי־בתים די $ז

ארויס. געהט דבורה
 די העלפען. זאל ער רבי׳ן, צום פאלען־צו און אריין קומען בעלי־בתים די

 גע• ה^בען ׳ וועלכע זינד, גאנצע די און זיי, טענה׳ן זיך, פערשפרייט מגפה
 קומען דארט מיהל. אין שט<<דט הינטער׳ן 3$ זיך טהוען ה,5מג די כט8גר
 שטע• צוגעזעהן, ד$ם ען3הא וו$ם די י_י3 אז ען,5ז? ווילדע נאכט ביי כט8ב ד$3

 אויסצו&זןר• צו זאגט און אוים זיי ר.ערט רבי דער קאפויער. האר די זיך לען
 מיהל אין ט5י.ינצ1 זיך טהוט וואס נאכקיקען, חנניה׳ן שיקט ער ך.8ז די שען

שט^דט. הינטעי־׳ן
קט.(8 ערשטער דער זיך ענדיגט דעם יט3



קט.8 צררייטען פון גמענט8ר5

 מוגדלי" דיצטערם דעם לויט רעמארקע. ערשטע די פעהלט אקט צווייטען )אין
פאלגענדע: זי איז ערצעהלוע ער5

 אומי מיט ווארט ק ר' פריהמארגען. אקט. ערשטען אק וזאס צימער דערזעלגער
 געשיקט טען5נע האט ער וועלכען גבאי, זי_ין פון צוריקקומען דעם אויף געדולד

 פ ארמן קומט חנניה שטאדט. הינטער׳ן מיהל אין מעשים די אויספארשען
אומגעדולד( גרויס מים צו איהם צו פאלט דן ר׳ שרעק. פאר האלב־טויטער

דן ר׳
 געזעהן. דאדט האסם דו וראם אלץ, מיר דערצעהל ריידו

נישט! פערלייקען ווארט איינציג קיין

חנניה
אטעם אנ׳אבגעהאקטען טיט

וואס?... נאך וואסז... צו
 וועה אוי ווייסט!... איהר ווייסט, איהר אליין... ווייסט איהר

מיר! נדז

דן ר'
 מ73 גרויסען מיין אין דו גלויבכט צופיל חנניה!

ענטפלעקט. אלץ נישט איז אויגען מיינע פ^ר
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 כתכטק. צי זאך דיין גישט איז רעם וועגען און
דערצעהל! רייד!

חנניה
אבר. יעדעד ס׳ציטערט רבי! מורא, כ׳האב

דן ר׳
הערסטן דערצעהלען! זאלסט גוזר, איך בין דאן

חנניה
1 י3ר רחמנות, עפענען, נישט מויל קיין קאן חיך

דן ר׳
יזטו9) שילטען! ורעל איך .חנניה!

חנניה
קול ציטערדיגען א מיט שוואך,

 געקומען׳ מיהל צום פין געגאנגען... כ׳פין
 קוקען. צוגעכאלען שפארע. א וואנט אין אויסגעזוכט $וץ

 שוועפל, פון ווי ריח א געווען, דארט איז שטיל פינכטער,
 אטעם. דעם געשטיקט און געטראגען דארט פון זיך .האט
 געשלאגען נאכט האלבע טורעם־זייגער אויפ׳ן האט אט באר
 בעלויכט. מיהל גאנצער דער זיך האט אמאל מיט און
ליכט. דעם פון געווארען פערבלענדט פין .איך
 זילבעד, און ג^לר מיט בעצירט זאל, גרויסער א—קוק *.איך
פערל. און דימענטען נאר ווינקעלעך אלע גאין
 משקאות. און מאכלים זיי אויף און שטעהען, טישען און
 איינער, שווארצער א טיש ביים זיצט עם—קוק .איך

 הערנער, מיט האריגער, א בעוואקסענער, א -אינגאנצען
נקבה... א דערנעפען ציגענע, ווי פיס <די

צופלאכטען דר׳ערד פיז האר מיט געבלויזט,
נישט-גוטע, טויזענדער און נאך און באך נקבות, נאך *און
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בעדינען... און פליהען הערנער, און עק מרט
 שרייען: און ליארעמען און אויפגערעגט זענען אלע און

 אז צייט שוין זיך. ער זוימט וואס נישט? ער קומט ,וואס
קומען! זאל ער

 ברענגען..." און איהם, רופען פליהען עמיץ זאל
רבי! נישט, קאן איך אברוהען!... מיך לאזט א

יו ר׳
רייד!!

הבניה
 ברייט געעפענט טהיר די זיך האט אמאל מיט ...און

 ווייסער, א זשופיצע א אין הויכער, א אריין ס׳איז און
די אויף גארטעל א געווען, קאפ אויפ׳ן שטריימעל א

 לענדען,
לוסטיג, געווארען דארט איז אריין, איז ער ווי און

 פרעהליך.
 טאנץ! און געזאנג פערשייט א געלעכמער, א טומעל, א

פער- אלעמען פון געטאנצט, אויך האט מאן הויכער דער
שייטער.

 איך האב געזעהן נישט נאר געזעהן, אלץ דאם האב איך
 פנים. זיין

 פערשטעלט. ווי געבליבען צייט גאנצע די איז פנים זיין
 דערצעה/ען. צו פחד א איז עם געווען... איז ווייטער וואס
מיט׳ן גארטעל אין זשופיצע, דער אין הויכער דער

 שטריימעל,
 ספר-תורה. א הענד די אין בעקומען אמאל מיט האט

 געהאלטען אראב קאפ מיט׳ן ספר-תורה! א הערט? איהר
 געזאנג, מיט און טראפ מיט לייענען אנגעהויבען און
אשר. עשה משה לעני כל ישראל צוריק: סוף פון
גע- א געשאסען זיינעם ווארט יעדען י ב׳ ס׳האט און

לעכטער...



ך -ס:8 ש. .152

 בעש, אנ׳אויסגעצירטע ט5אריינגעברא מען האט גלייך און
 בתולה. שלאפענדיגע א בעט יענער אויף איז געלעגען

 האלוען, און זי קושען צוגעפאלען איז מאן הויכער דער
מיינער צו קאפ דעם געטתון קעהר א ער האט דערביי

זייט
 איהם דערזעהן הערט? איהר דערזעהן, ערשט האב איך און

דערקענטי און

דן ר׳
שווייגכטו? וואס נישט? זאגסטו וואס ווער! ער, איז ווער

חנניה
נישם! קאן איך וועד",

דן ר׳
 איך וועל נישט אז—נישט אז און זאגען! דו זאלסס שזין

שילטען! דיך

חנניה
 אליין איהר זייט דאס רבי. איך, מוז—פיר הייסס איתר

געווען.

דן ר
איןז איך?

חנניה
מרים! איז דאס—נקבה די און איהר, רבי, יא,

דן ר'
משובע? ביזט הבניה, דיר, מיט איז וואס איך? מרים? איך?

חנניה
געווען. ר ה י א זענט דארט אבער משוגע. בין איך זיין ס׳קאץ
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ק ר׳
 גע׳חלומ׳ט. גפשלאפן דארט מסתמא האסט חנניה,

טפושן נישט, פערשטעהסט און חלום בייזען צ געזעהן

טפושו
ווע* דארט." זעהן און אשמדאי, פון גרוב אין זיין צו

 מיךן—מען
דארט האהט דו אז טפוש, דו נישט, דו פערשטעהסט

אייבגעשלאפען?
הנניה

געווען. נישט חלום קיין ס׳זדז רבי, ניק,

דן ר׳
ווייסטון וואנען פוץ

חנניה
סימן. א האב איך

דן ר׳
אזוינס? וואס סימן? א האסט דו וואם?

חנניה
 בעגיבען, צום קרעהען אנגעהויבען האבען העהנער די אז

 ארט, וויסטען פון ארויס געשווינד מאן הויכער דער איז
 גע- כמעט איז ער שטאדט, אין צוריק געהן זיך געלאזט

פלויגען.
 געשריען, און גערופעץ אייך, נאכגעלאפען בין איך נאר

מיך. געהערט נישט געענטפערט, נישט מיר האט איהר

ין ר׳
ווייסעד." ווייסער,
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הבניה
 געוואלט און גארטעל ביים אנגעכאפט אייך כ׳האב אוץ

 פערהאלטען,
 אויג פוץ באלד אוץ געטהון ריס א דאן זיך איהר האט

פערשוואונדען.
 מיר ביי איז גארטעל, גארטעל-אייער דער נאר און

פערבליבעץ^

דן ר׳
גארטעלז וועלכער רםעל(8ג אר׳ן5 זיך ט9$5) גארטעל? דער

הבניה
גארמעל. אייער

ער? איז אט-א גארטעל, שבת׳דיגער דער

יו ר׳
איהם( בעטראצט גארטעל דעם ט9א5)

גענומען? דו האסט וואו מיינער! גארטעל, מיין

חנניה
דדך דערצעהל איך

אראבגע- איהם און אייך נאך גאכגעיאגט זיך האב איך
ריסען

דן ר׳
ביי ביינאכט געווים איהם האסט לייגסס! דו לייגסט! דו

גענומען מיר

חנניה
גע- זיך אויף נאכט דער ביי געכטען איהם האט איהר

אוועק. בין איך בשעת
רבי* טראגען,
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דן ר׳
 חנניהז זיין, דאם קאן ווי מיר? אויף מיר? אויף

 גאנצע א אב דאך זיץ איך זיין? ח.ס קאן ווי )שרדט<
 לערן. און נאכט

ודייל! א אויף אויגען די צו נאר מאך איך

הנניה
 יישט. אליין ווייס איך

 אראב געה איך פיתל, איך נאר רבי, נישט, ווייס איך
זינען. פון

דן ר׳
 אן שוין הויב איך זעה, איך אהא! ווייסט! דו ווייסט! דו

 פערשטעהן!
 שליח. זיין ביזט דו און אהערגעשיקט דיך האט ער ער,

 פערשטעהן, אן שוין הויב איך אויך! מרים, זי, אויך! זי
 ניין, אבער שטן, בייצוקומען, מיך מיינסט דו

מרים! מרים! )שרייט( שטן! דיך, זיין מנצח נאך וועל איך

דערשר^קק טהיר דער ביי בלייבט אר?ין, געהט מרים

דן ר׳
מודה! זיך זיי מרים, מרים! צהער-צו,

מרים
שרייט־אוים

א-אי!
ארוינקעל אק 3$ לוי£ט

יו ר׳
זיך בעהערשם זיך, צו קומט

זיך שרעק דערשראקען? קינד, מיין זיך, דו האסט וו^ם
נישט.
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 זיך. בערוהיג נו געשריען... אומגערן איך האב דאס
קינד. מיין זיך בערוהיג

מרים
 פעטער... דערשראקען, זיך כ׳האב

 גע- איהר האס רואם גערופען. הריך אזוי מיך האט איהר
וו^לט?

דן ,ר
 פרעגען, דיך גערואלט געוואלט... אזוי... גלאט כ׳האב

מחותנים. קמץ עם זיך? דו גרייטסט צי
געזריד? זי איז איצט? באבע די טהוט וואס

מרים
שרעק מיט אן איהם קוקט

געזונד.

איהר אריף קוקט
קינד. מיין אבגעצערט, און בלייך ביזט
ורעה? עפעס דיר טהוט צי דיר? מיט איז רואם

מרים
וועה. גישט טהוט אבר קיין

דן ר׳
קינד, מיין טרינקסט, אדן עסט און

געזרנדטעז א >וי

מרים

דן ר׳
שטארקז און זים, שלאפסט שלאפסט? ^ון
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מריס
פערגיטערם ודערס

שלאף... איך

 , . דן ה
חלומות? און נו, שלאפסטז דו

 חלום? אין וואם דו זעהסט צי וואסן דיר זיך חלומ׳ט צי

דה זעהסט וואס זאג? דו, זעהסט וואס

מרים
פערציטערט מעהר באך ווערט

נישם. געדענק איך

דן ר׳
 דיר הייס איך גוט. זיך דערמאהץ דאך... נישט? געדענקהט

דערמאהנען. זיך

מרים
פערטרויאונג מעהר אלץ מיט שפעטער שרעקעדיג, אנדויב רן3

 די קיינמאל נישט געדענק איך פעטער... נישט, ווייס איך
חלומות...

 זכרון. פון און אויג פון זיי כ׳וואך־אויף-פערשווינדעץ נאר ווי
 פיר זיך ס׳האט אז בייטאג, נאך איך פיהל עפעס ד$ך

גע׳ח/ימ׳ט, !
 מיר ביי ס׳ברויזט און מיר אין זיך רודערט עפעס און

הארצען. אין
 דערמאה- וועל איך דוכט: מיר און וויינען זיך ווילט מיר

באלד. נען
 חלום. דעם זעה איך און אויגען די פון צודעק דער פאלט אט

 מיך פיהל איך הארץ, דאס קלעמט עם זוך, און געה איך
בלינדע. א ווי

 ניין... נישט... קאץ איך ך".8ז מאדנע א זיך חלומ׳ט פיר
נאר פיד״ל איך



נעבעל. גרויען אין פערהילט פנימ׳עד, ווי זיך פאר זעה איך

דן ר׳
דו? זעהסט וועמען אין

מרים
אייך! נישט ניין,ניין! זיך( אפם5) אייך... זיך, דוכט

נישטו ווייס איך
 נישט ארט קיין טאג, גאנצען א שטיקט און ברענט מיך

געפינען. צו

דן ר'
קריעת-שמע? לייעיסט

מרים
יא.

דן ר׳
טהירן דיין אויף מזוזות די אין

מרים
זיי... דורכגעקוקט מאל צרויי שוק

פויזע לאנגע

ח ר׳
געה...

מרים
היסטעריש. אוים שרייט און אב אמאל מיט זיך שטעלם מהיר, דער צו עהס1

פעטער! נישט, וויל איך
געהן! נישט וועל איך געהן! חופה דער צו גישס וויל איך

דן ר׳
קינת דו רעדסט וואס

מרים
פעטער! מיך, שניידט שטיקער אויף באמש נישס, קאן איך
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 ביין! האבען, נישט חתונה קיץ כ׳וועל נישט, קאן איך

פויזע. נגע8ל רוים.8 לויפט

דן ר׳
חנניה׳ן אויף שטארק קוקט

 זיכער, שוין איך בין איצט שוין. זעה איך יא, יא,
 חנניה. איהם, שרץ העלפסט דו איהם, צו אוועק ביזט דו

דערמיט! זיין גובר מיך מיינסט דו און שליח זיין ביזט
 איך פיהר לעבען גאנצע דאס ער. און דו איהר. האט טעות א

 לעבען גאנצע דאס יא, מלחמה. ביטערע א איהם מיט
 וועג. מיין מיר שטרויכעלט ער מיר, פרן אב נישט שטעהט ער
 פערשידע- פררבט און פיס מייגע אונטער זיך ווארפט ער

תחבולות. נע
 שיקט ער וואהר. אין און חלום אין מיר צו קומט ער

אונטער מיר
 —איך אבער נעצען. מיר שפרייט ער און זיינע שלוחים

 איהס, פעריאג איך און מאל יעדעס גובר איהם בין איך
מאכט. זיין ברעך און שטרייט א איהם מיט פיהר איך
 זעה: איך יא געפונען, וועג אנ׳אנדער ער האט איצט און

 פערקויפט, איהם נשמה דיין האסט דו חנניה! דיר, דורך
איהר פאר גאלד דו האסט וויפיל מודה, זיך זיי זאג,

 גענומען?
זאג? געשריבען, בלוט מיט שטר א דו האסט ווען

חנניה
וויינם

מיר! איז ורעה
געטומעל 8 זיך הערט עס

גדליה
גאם ון6 אריץ לויפט

רביו געפאלען, גא□ אין רבי׳צין די
פערביי. איז זי גוט, נישט איז איהר
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 ק 'ר
מוטער? די וואו? תער?

גדליה
ד. טראנס מען יא.

דן ר׳
ודאו?

גדליה
אהער. שוין זי טראגט מען

ח ר׳
איהר צר צו לויפט דן ר' דבורה׳ן. אריק מר$גט מען

דבורה
שטארב,.. איך זוהן... מיין

יו ר׳
 נישטי הייס איך שטארבסט? דו הייסט ווי

קומען! פערוועהרען טויט דעם מאכט באך תאב ^יך
הערסטין

דבורה
 בעט איך זוהן! גרויסער מיין הייליגער, מיין זוהן! פיין

 רחמנות, האב דיך,
 קאן איך אויף... נישט מעהר מיך האלט און האב רחמנות

מעהר. נישט
 על. מיין פאר שוין שווער צו איז לעבען פון לאסם די

געהך מיך לאז סער,

דן ר
האבען! דיך מוז איך דארף, איך איצט! נישט איצס, ישט1
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דבורה
 נפש... כיין דריקט עס לאסט וואסער נישט וריסס דו הן, זו מיק
ס׳דריקט. אז יאהר פערציג שוין יאהר, פערציג שוין

דן ר׳
דערשר^קען

יאהרז פערציג שוין

דבורה
 באך קאן איך אז אימה, די שרעק, די נאר שטענדיג און

 שטארבען
זוהן! מיין סוד. גרויסען דעם זיך מיס סערטראגענדיג

זוהן" מיין

דן ר׳
מאטעז געשוויגען, דו האסט פארוואס

דבורה
 טויט, פאר׳ן

 זאג ענטסלעקען, הארץ מיין קאן איך טויט פאר׳ן גאר

 צו, מיר
האלטען. נישט מעמר מיך וועלט דער אויף וועסט דו אז

דן ר׳
פערצרוייפעלם

מוסעת מוטער,
 ל^זען, נישט איצט דיר קאן איך איצט! נישט קאן איך

האבען! אנ׳אנהאלט מוז איך דארף,

דבורה
1זוהן אנ׳אנהאלט? דו?

ח י׳
דיר... דורך נאר מוטער... 8 פון אנהאלט רעם
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דבורה
פלוצלוגג זיך צושרייט

וואוהין? וואוהין?
 מיך? טראגט איהר וואוהין מיך? איהר טראגט דען וואוהין

ביין! גהנום, אין נישט גהנום, אין נישט נאר
זוהן! מיין דן, ביישטעהן, מיר פאר וועט זוהן מיין

מיך! ראטעווע קום, אהער

דן ר'
מאמע! מאמע!

דיר? מיט איז וואס

דבורה
חבלה! מלאכי די פון מיך בעשיץ

זוהן! א האב איך גישט! מיך לאז מיך, שטיץ א,

דן ר־
איבעריגע די צו

מאמע? דיר, איז וואס אתים( געהען לעא) ארויס. געהט אלע איהר

דבורה
 זיי, לאז נישט דנ׳עלע, מיין זוהן? מיין דא, ביזט דא? ביזם
 ווייכט, דו זוהן, מורא... כ׳האב מיר, צו צו זיי לאז נישט

 זיג- קיין נישט )וויינט( שולדיג. נישט בין איך ווייסט: דו
ניין! דיגערין,

 ענטפלעקט דאך איז דיר פאר אויך. רוייסט האר, דער גאט דו,
געטראגען! הארץ מיין אין האב איך וואס וואוגד, די

 זעהכסז דו דן! געהען, זיי דא! ווידער זענען זיי )שרייט(
שיסעריי... א קבאלט עס מחנות׳ווייז. געהען זיי
 שעכט, מען שטאדט. גאנצע די שטאדט. די ברענט עס

 פאטער... דיין אויך גאסען... די אין יודען די שעכט מען
 רוצחים די וועה, געשטאכען... איהם שפיזען מיט שוהל אין
גאט! מיך, בעשיץ -ז. צו אריין זיך רייסען זיי

דער׳הרג׳עטן נישט סיד דאן זיי האבען פארוואס
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וואויל! דאך ווייסט דו גתט, גזלנים! פון ממזר זוהן-א א
 דערטאר ווע״ט דר פערדעקט! סוד דעם לאנג לעבען א

שטראפען. מיך
בישראל.׳.., גדול א און ממזר א זוהן צ

ח ר׳
שפרינגט־אויף

געזאגט?. דו האסט וואס

דבורה
לע גאנצע דאס געזאגט. נישט גארנישט האב איך איך?

געזאגט. נישט ב:"
 געוואוסט, גוט האכט געוואוסס. אלץ דאס אליין האסט דו

זוהן. מיין
 תשובות, דיינע טרויער, דיין שטאמט דאך דערפון

 טענה׳ן! הימעל אין גאט פאר מיר מיט קום איצטער אין
אויס! מיך לעהז מיינער, זוהן

; דן ר׳
אב״־ז. נישט איז דאס זאג, מאמע! אמת, גישט איז דאם
האלז! מיין פון חלף דעם אראב נעהם אוי,
 הלום, א איז דאס זאגג און זוהן דיין ראטעווע אוי,

ד־ץ! פון רעדסט מאמע, זאג, גערעדט! היץ פון נאר ס׳איז

זי טרייסעלט

דבורה
אויגען ענטע5געע גרוים מיט אידם אויף קוקט

 זוהן, מיין סוד? דעם ענטפלעקט דיר האב איך ווער?
אי-איו גלויב! נישט

טויט. לט8פ

דן ר׳
 שריינו ארט, פון ריס א זיך גיט פערשטיינערט, ווי שטעהט

מוחל! מיר זיי חנניה, אהער! קום חנניה!
איף געוועזען, מיהל אין ביינאכט איך בין דאס חנניה,

נג(8רה§6)



 אנ-סקיפ• לויט געבליבען. נישט פראגמענסען קיין זעגען קס8 דריטען ון9
 אויפין ענטוויקלען געזאלט דראמע ווייטערדיגע די זיך האט ערצעהלונג ער5םובדלי

אופן: פאלגענדען
 ון5 אז רשע, דער דאם איז ער אז איבערצייגם, גישט נאך איז אליין ק ר׳

 איחש האבען מוטער דער פון ווערטער לעצטע די מגפה. די דאם שטאמט זינד זיינע
4אבשטאמונ זיק וועגען צווייפעל אין איבערגעלאזם

 בע־ און קאמף אנ׳אפענעם אויף סטרא־אחרא די ארויסצורופען בעשליסט ער
 נע־ געפרובט איהם האט זי רועלכע מיט מיטלען, געפעהרליכע יענע מים זי ען6קעמ

קעמפען•
 עם ווייס ווי אויף זיך, איבערצייגען און אליין זיך אויספרובען ער וויל דאם

רשע. דער באמת ער איז ווייט ווי אויף אדער, צדיק פון שליטה די איהם אק גרייצט
 קומען חסידים די חסידים. אלע צוזאמעברופען גבאי דעם געשיקס האס ער

 דארפען זיי מיטלען וועלכע מיט און אזוי ווי זיי, ערקלערט ק ר׳ אווענד. צוגעהן.
 דער פון שמאדט די בעפרייען ארום אזוי און אחרא סטרא די זיין גובר פרובען

מיהל. אין אב זיך מהוט עם וואט דאם, נאכטהון זיי הייסט ער סנפה.
 עסען אץ וריק טרינקען לידער, פרייע חסידים די זינגען בעפעהל זיין אויף

 ע5שט.י העכסטער דער אק שוין ין, ר׳ ארן רייגיגקיים א אריק ברענגט מען סריפה.
צעשפייען. צו זי בעפעהלט פערצווייפלונג, סון

 חלול דעם אויף איינגעהן נישס ווילען זיי פחד, א ץלס5בע חסידים די
 אין דאם נאר זיי, בעשמוצען רייניגקייט די נישט אז איין, זיי רעדט דן ר׳ הקודש.

אחרא. סטרא די זיין צו גובר מיטעל איינציגע דאם
 אוי- אייגענע זייערע פק און וויין ון6 בערוישט חסידים, די ווען דאן, און

 מען ט2לוי רייניגקייט, די בעשמוצען צו איק שטימען מעשים כערגעוועהנליצע
ברענם. מיהל די אז בשורה, דער מיט גאם דער ון5 אריק

4רנה דעד דאס איז ער אז קלאר, ■לוצלונג תערם דנ׳ען ר׳ פאר
אויסגעשריין מיט׳ן שטארבם און פאלט יער
יושר! קיק גישטא דין, קיק ^.שטא—


