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9אשמדאי.

$
טורם. זיין און אשמדאי

 פוילען, פוץ ווייט ליטא, פון ווייט
 חושך הרי אלע הינטער

 גהנום, צום פיהרט וואס וועג דעם ביי
 סמבטיון טייך דער וואו דארטען,

 —שטיינער, מיט ווארפט און רוישט און זידט
 צייטען אלטע נמרוד׳ס פון שטעהט

 טורעם... משונה־גרויסער א
 פאטער, טאטע א אב, אונז היט
 בעל-הבית!... טורעמס דעם פון
 זכר קיין טורעם-איז דעם אין
 פענסטערן א פון און טהיר א פון

 יונים, צוויי ווי דאך, אויפ׳ן
 קוימענס הויכע נישט מעה־■ שטעהען

 געפילדער א מיט זיי פון און
 פייער־פאסען, לאנגע פליהען

בליצען. ווי גלייך פייער־פאדים,
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 טורעם גרויסען דעם ארוס רונד
 אנ׳אימה... אוץ פחד א הערשט
 טומאה, שווארצע די זיצט דארטען
 —אהרא! סטרא די רוהט דארטען

 פאטער, געטרייער אב, אונז היט
שליטה!... איהר פון און מאכט איהר פון

 חדר קיילעכדיגען א אין
 קעסעל א ווי אויס׳עט ווייזט וואס
 שדים, די פון מלך דער זיצט

 מקטרגים, לצים, די פון
 מדאי... 1 א אלטער דער זיצט

 פחד א איז אנצוקוקען
 פנים! זיין אויף און גוף זיין אויף
 היהנער-פיכלעך קורצע צוויי אויף

 גרויסער א גוף א אויף זיך האלט
 אנ׳אקען; אהן און האלז א אהן
 גאנצען אין גוף דער בעשטעהט עס
 דיקען א בויך פעטען א פון
 איילען. הונדערט פון אנ׳עק מיט

 קירבעס, קאפ-א א בויך אויפ׳ן
 פאות, און בארד זכר א אהן
 הערנער: משונה־גרויסע מיט

 פערדרעהטע, שפיציגע, לאנגע,
 שטריימע? א אנשטאט זיי, אויף און

 שלאנגען. בייזע פון קרוין א ליגט
 פלאמען. צוויי אויגען-ווי די און

 פלאמזין, גרינע טויטע, קאלטע,
 שוועבעל. עכטע—פלאמען גרינע

 שווארצע־־, א תהום מויל-א ד^ם און
 —ציינער, שארפע לאנגע צוויי מיט

 חזיר; ווילדען א פון ציינער
ברייטע די נאזלעכער די פון



אשמדאי.

 פונקען. פליהען און רויך א שלאגט
 —פינגער אנשטאט און הענד, לאגגע

 נעגעל, ווילדע שווארצע, גרויסע,
 שדים־נעגעל. שפיציג־שארפע,

 שווארצע, ברייטע פליגלען, גרויסע
 הושך. עכטען פון אויסגעוועבט

 אשמדאי פון גוף דער און
 גאנצען, אין ג$ר בעוואקסען איז

 ריטער דינע מיט—האר, טיט נישט
 גהנום... פון אייזערנע ריטער

 שר-הטומאה אלסער דער און
 חדר, גרויסען מיטען אין זיצט
 אנגעלעהנט און ברייט זיך זיצט
 ביינער פון הסב-בעט א אויף
 טהרה־ברעטער. פון טיש א ביי
 עגל, דער—האגד רעכטער זיין ביי

 גין־גאלד, ריינעם פון קאלב יענער
 מדבר דער אין וועלכען צו דער,

 יודען. די געבוקט זיך האבען
 נחש, דער—האנד לינקער זיין ביי
 קלוגע, די שלאנג פערפלוכטע די

 חוה באבע די האט וועלצע
 פעלשען צו גאט אן איינגעדעדט

 עפעל דעם פון פערזוכען און
 עץ־הדעת. פערוועהרטען פון

 חדר גרויסען אין זיי ה?נטער
 שאטענס שוואכע ווי זיך מאלען

 ברואים מיני און פלעדערמייז
 —שפינען און עקדעשען גרויסע

 פערפלוכטע, די שפינען יענע
 פייער־טרעגער, בייזע יענע

געהאדפען פיל ה^בען וועלכע



י צב-סקי ש.

בית-המקדש. חורבן דעם צו
אשמדאי ביים טיש אויפן

 סער, גרו דער קאלך־אויווען דער שטעהט
 אויסגעשטאנען זענען עס וואו

 נסיונות שרעקליכע זעהר
 אברם עלטער־זיידע אונזער

 נביאים הייליגע די און
 חנניה אמאליגע: די

ועזריה. מישאל און
 גרויסער- דער קאלךאויווען דער און
 שוועבעל, און פעך מיט ברעג ביז כול

 שוועבעל... און פעך הייסע זודיג
 שר־הטומאה אלטער דער און

 גרויסען דעם כוס נמרודס אן שעפט
 משקה, ברענענדיגע מיט פול

 ,למות!" ווארט דאס אוים ברעפעלט
 נחש, צום און עגל דעם צו

 שוועבעל. און פעך דעם אויס טרינקט און
 אשמדאי דער זיצט אזוי

 אווענד בידן פריהמארגען פון
 קעסעל־טורעם, גרויסען זיין אין

 טויט־גרין־לייכטוגג, א הערשט עס וואו
 אויגען, זיינע פון שטראהלט עם וואט

 פינסטער, דער אין לויכטען וועלכע
 שוועבעל-ווערים לויכטען עס ווי

 פעלדער. די אין זומער ענדע
 לייכטונג גרינע טויטע די און

 אויסזעהן אנ׳אימה׳דיגען הארפט
 ברואים די אויף חיות, די אויף
טורעם. אין זיך געפינען רואס

 מעריב אין פערגעהט זון די אז
 השמשות, בין אן קומט עס אז
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 אשמדאי, דער אויף זיך הויבט
 האלאוועשקע, די האנד אין נעהמט

 צורר, אונזער וועלצער מיט די,
 טיטוס רשע גזלן, אונזער

 בית־המקדש דעם געטהון האט
 פערברענען, און אונטערצינדען

 פרעפעל, א גיט און בלאז א גיט
 האלאוועשקע שווארצע די און

 ברענען און פלאקערן אן הויבט
 פייער, רויטען דעמזעלבען מיט

 גהנום טיפען אין ברענט עם וואס
 קעסלען, גרויסע יענע אונטער

 משכילים... זיך קאכען עם וואו
 קעסעל־טורעם פון ווענד די און
 ברואים די און חיות די און
 אשמדאי, דער אליין און

 ברענען צו אן אלע הויבען
 פייער. בלוטיג־רויטען א מיט

 פורפור ווי אזוי רויט ס׳ווערען
 אייזען־ריטער פון האר אלע
 אשמדאי. פון גוף דעם אויף
 עגל, דער ווערט צונטער ווי רויט
 נחש דער ווערט צונטער ווי רויט
שפינען. און עקדעשען די און

 מעריב, פון צייט די אן קומט אש
 אשמדאי אלטער דער און

 —פליגלען זיינע פונאנדער לאזט
 פליגלען, גרויסע שווארצע זיינע

 פעדעקען וועלט די אן הויבט און
ואפלה... חושך א מיט
 חלילה, חצות קומען ה׳וועט אז
קרייהען, וועלען העהנער די אז
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 פליהען צו זיך קומען וועלען
 מזיקים, און לצים שדים,

 מקטרגים, הרע׳ם, יצר
 קונדסים. לענטעכער, רוחות,

 וחשבון דין אבצוג,.בען
אשמדאי... הערשער זייער

 געטרייער! אלמעכטיגער, גאט
 אונז, בעשיץ און רחמנות, האב

 קינדער, שוואכע בלינדע, דיינע
טומאה!! דער פון נעצען די פון

ב

מיכאל. מלאך להבדיל און אשמדאי

 ששילער א קלאפ אמאל-א מיט
 דערען, זיך מזרח-וואנד אין לאזט

 דקה דממה קלאפ-א א גיט
 ס;יחוז צו גביר ביים קלאפט עם )ווי
 שמש( אונזער אבשיי אן מיט
 לייכטונג בלוטיג־רויטער אין און

 קלארער, א שטראהל א דורך זיך שניידט
גן־עדן. דעם פון שטראהל א ווי

 אשמדאי אלטער דער און
 קופער-שטערן, זיין קנייטש א גיט
 פונקען, הוילע מיט בליק א גיט
 ריח- דעם זיך אין ציה א גיט
 זיך. קלאפט וואס גאסט דעם דערקענט און
קאנטעט זעהר זיך צ.לאכט ער
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 דונער(: א—קול )א אויס שרייט און
 הבא, ברוך הבא, "ברוך
 געזעהן! נישט דיך פריינד, מיין לאנג,

טורעם!" אין מיר צו אריין קום
 טומאה-פאלאץ גרויסען דעם אין

 —וואנען! פון ווייסט אריין-ווער פליהט
 טלית, א אין איינגעוויקעלט

 שטראהלען, הוילע פון אויסגעיועבט
 מלאך, אנ׳אלטער אריין פליהט

 הויכער, א צעדער־בוים א ווי
 הימעל-בלויע, פליגלען, גרויסע
 בגדים, זיידענע ווייסע

 אנ׳עטרה, פלייצעס די אויף
 גין־גאלד, הוילע פון אויסגעוועבט

 שטערן צוויי ווי אויגען די און
 רחמים מיט שטיל לויכטען וועלכע

 הימלען. זיבען דורך הויך דער פון
 מלאך, פראסטער קיין נישט איו דאס
 גן־עדן פון עלטסטער דער נאר
 לשון אונזער אויף הייסט ער און

מיכאל.—מיר( זיך דוכט )אווי
 טורעם, אין אריין איז ער ווי

 עין, הרף א—אום ער שוועבט
 אינגאנצען זיך פערוויקעלט ער
 וואלקען, קלארען לייכטען, א אין
 צושטעהן נישט זאל טומאה די אז
בגדים. הייליגע די צו
 אלטען פון ווייט נישט שטעהץ בלייבט ער
 תמימות: מיט שטיל גאנץ אויס רעדט און
 מענשען הייסט דאס ברואים, פראסטע—

 שונאים, זענען מיר אז מיינען,
 ווילדע, און בלוטיגע שונאים
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 איינאנדער. מיט שטרייטען מיר ודייל
 טפשים, די נישט, פערשטעהען זיי
 משולחים זענען מיר אז

 דינער טרייע און קנעכט פראסטע
 אונז הייסט עם וואס טהוען, מיר אוץ

כביכול. בורא אונזער
 געקומען דיר צו איך בין אט
 חבר, א ווי און גאסט א ווי

 ביסעל א זיך דורכצושמועסען
 ענינים, וועלטליכע וועגען
 מדרגות, הימלישע וועגעץ
עדן. גן און גהנום וועגען

מיכאל! שר אמת, -אמת!
 אשמדאי: דער אב זיך רופט
זעהן! גו דיך גערן בין איך
 מוחל זיי פריינד, מיין צו, זיך זעץ
 בעטען- זיך לאז וועג-נישט פון און

שוועבעל! און פעך—שנעפסעל א מאך
 —עולה! קיין נישס שנעפסעל, א כע,—
 מיכאל- שמייכלענדיג ענטפערט

 אמת: דעם דיר זאגען וועל איך
 דערעסען מיר האט גאל ווי שוין

 גן־עדן, פון משקה אונזער
 המשומר,- יין אונזער

 ריח... קיין נישט און טעם קיין גישט
 ביסעל, א זיך דערקוויקען צו

 נעהמען גערן זעהר איך וועל
שוועבעל! און פעך זודיג טרינק א

 שר-הטומאה אלטער דער און
 בעכער א אן אויווען פון שעפט

 כבוד. מיט גאסט זיין דערלאנגט און
 בעכער, דעם נעהמט מיכאל שר
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 וואלקען׳ אין קאפ דעם איין טוליעט
 ברכה, א שטילערהייד זיך מאכט
 טורעם, פון ארוים גיך זי שיקט

הטומאה; של שליטה דער פון
 כוס׳ע די אוים ער טרינקט נאכדעם

 אויגעו, די הויך גאנץ פערגלאצט און
 פינגער ביידע מיט קנאק א גיט
התלהבות: גרויס מיט אויס רעדט און

 שוועבעל! פאר וואט משקה!... א -א,
 ריח! א מעם! א פעך! פאר רואה

 אברים!." אלע אין צוגעהט עס
 אשמדאי, דיך, בעט איך זאג,
משקה? אזא בעקומסטו וואו

 —יענער: זיך צולאכט— כע! כע, כע,—
טעם? א משקה׳לע? א הא?
גהנום? פון מיינסט, עס? נעהם איך וואו

 עם בעקום איך טעות! א האסט
 סדוס-עמורה; פון נאר טאקי
 קריגען מען קאן דארטען נישט מעהר

 שוועפעל". און פעך ריינעם עכטען,
מיכאל! שר כוס׳ע, א באך

 וויילע היבשע א פארביי ס׳געהט
 געגנער, ביידע וואט דעם, אין נאר
 להבדיל, און, מיכאל שר

 אשמדאי, מקטרג דער
 שוועבעל, און פעך מיט זיך קוויקען
שמועס׳ן. צו אן מען הויבט נאכדעם

 זיך הערט וואט נאר: מיר זאגט און -נו,
 שליטה, אייער אין נייעס עפעס

 גן־עדן?- פרעהליכען דעם אין
 בעל-הבית שווארצער דער פרעגש

1עולם. צווייטען פון גאסט זיין ביי
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 וויילע, א שווייגט מיכאל שר
טרויער: מיט זאגט אוץ זיפץ א גיט

 גומע: קיין נייעס קיין נישטא א־א!—
פרעהליך... נישט איז גן־עדן אין

 געשעהיז דארט איז אזוינס וואם—
 יאהרען אלטע-אלטע די אין

 דערצעהלען מיר שטענדיג מען פלעגט
 נפלאות: נאר עדן גן־ פון

 כרעהליך און שעהן ליכטיג, איז דארט
 צדיקים זיך זיצען עס און

 עטרות מיט אויסגעצירטע,
 תורה, שטענדיג לערנען זיי און
 מתענג זיך זענען זיי און
השכינה... זיו ריינעם דעם פון

 געייעזען, אלץ איז דאס—
 —יאהרען, אלטע־אלסע די אין

 —מיכאל•) טרויעריג ענטפערט
 צייטען־ יענע שוין נישטא אויס,
 גן־עדן אמאליגער דער
 שעהנקייט זיין מיט און רוה זיין מיט
 פערלארען: איז פערגאנגען, איז

 דורות, נייע צייטען, נייע
 עבירות, און מצות נייע
 חסידים... נייע יודען, נייע

 ריידזגן, צו איז פיטער און שווער
 צרות, אלע דערצעהלען צו
וואונדען... אלע ענטפלעקען צו

 מלאך דער שווייגט רגע א ביי
 אומעט, טיפען־טיפען א אין
 לאנגען א קרעכץ א—זיפץ א גיט
דערצעהלען: אן ווייטער הויבט און

 יודען מיר ברענגט טאג-מען יעדען—



13 אשמדאי,

 הסידים, מיט וועגענעם פולע
 —צדיקים און רבנים מיט

 אויסגעווייקטע, אויסגעדארטע,
 מירידען, און שווינדזוכס געלזוכט,

 פאות לאנגע און בערד לאנגע
 פיאטעס- די פיז קאפאטעס און
 מעלות, אלע געהעריג ווי

 הסרון: קליין א מיט אבער
 הסידים, פיינע אלע די אט
 צדיקים, כשר׳ע די אט
 רבנים און דינים די

 נצוץ קיין האר, קיין נישט האבען
נשמה... יודישער א פון
 פושעים, זענען זיי מיין, נישט דו
 יודען: פיינע—ושלום! חס

 קבלה, און תורה לערנען
 התלהבות, מיט ערנסט דאוונען

 כחם, בכל ,אמן׳ זאגען
 מקוה, אין זיך שטענדיג ווייקען
 —מצות תרי״ג אלע היטען
 פעולת די איז וואס־זשע אבער

 עבודה, און תורה דער פון
 נישס מעהר איז זיי פון גרונד דער אז

 עולם־הזה פיינער א נאר
עולם־הבא... ביסעל א און
 צדיקים די מיך: דערמאהן איך
 —יאהרען אמאלעדיגע פון

 יודען, אבער יודען, פראסטע
 הערצער! גרויסע הערצער, ריינע

 דייטשלאנד פון צי שפאניען, פון יא,
 נשמות, מיר ברענגען מען פלעגט
 בריליאנטען, ווי ריינע, קלארע
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 פייער, אין אויסגעלייטערטע
 חסידים דעמאלדיגע די אט

 טעם דעם געוואוסט גוט האבען
 מסירת־נפש הייליג א פון

 שוואכע, און פערוואגעלטע פאר
 קהלה, דער פאר אמת, דעם פאר
 ישראל! פלל גאנצען דעם פאד
 צדיקים היינטיגע די און
 —חסידים, היינטיגע די און

 ,"ואהבת", פון פונק קיין נישט
 ישראל, פלל פאר זארג קיין נישט
 הארצען טיפען פון קרעכץ קיין נישט

 צרות־רבים, גרויסע איבער
 נפש... מסירת ברעקעל קיין נישט

 צדיקים איצטיגע די אז
 צוזאמען צונויף זיך קומען
 גן־עדן, דעם אין מיר ביי דארט

 אויסצוהאלטען. נישט זיי פון איז
 גדול, א פאר זיך האלט יעדער
 העכער, איז ער אז מיינט, יעדער

 קלוגער און הייליגער פרומער,
 אהרן, איידער משה, איידער
 שלמה. אדער דוד איידער

 קאנטעט נישט זיך, בלאזען אלע
 קרוינען. די מיט ערטער, די מיט
 כבוד, אויף נאר ווארטען אלע

 בורא, דעם צו טענות שטענדיג
 מחלוקות, קליינינקע שטענדיג

משפטים... און לשון־הרע
 אנטשוריגעץ ווערט מלאך דער און

 טרעהרען הייסע צוויי פערלירט און
בגדים. זיידענע די אויף
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 אשמדאי אלטער דער און
 פערקומערט, פערטראכט, לאנג, זיך זיצט

 ווערטער, מלאכ׳ס דעם בעטראכט ער
 טיפען א זיפץ א מיט נאכדעם

ריידען: צו אליין אן ער הויבט
 גן־עדן, אין צייטען נייע—

 צייטען! שלעכטע צייטען, שווערע
 גהנום דעם אין אז מיין, נישט נאר

 געשעפטען... די בעסער געהען
 רוהיג, נישט אויך איז מיר ביי אך,

 צרות... נייע גאר פארהאן אויך
 ?אהרען אמאלעדיגע אין
 געוועזען, אויך גהנום דער איז

 חוטאים; מיט פול איצטער, ווי גלייך
 פערגלייכען דען מען קאן אבער

 זינדער אמאלעדיגע די
 הולטאיעס, היינטיגע די מיט

 מורדים? און עזות־פנימ׳ער
 גן-עדן מיכאל,-אין זאגסט,
 יודען. עכטע וועניג זענען

 שטייגער? א איצט, גהנום, אין און
 מגפה! דיזעלביגע אויך
 צייטען, יענע זענען וואו אך,
 יודען, ברענגען מיר פלעגט מען אז

 יודען, פיינע יודען, שענע
 עברות: קליינינקע גאנץ מיט

 פערפעהלטעס א מחשבה... א
 פיוט... דעם אין מחזור, אין ווארט
 בנוסחא, זיך געוואשען נישט

 ליגען, קליינעם א אבגעזאגט
 שבת... אום פלוי א געטויט צי

עברות!- כשר׳ע קליינע,
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 זינדער מיני אזעלכע פיט
 תענו□ גרויסער א געווען ז אי

 יסורים, געהאט ליב אלע
 אהבה", ,"של זיי גערופען און

 קעהעל, אין זיך געלעגען שטיל
 אויווען, אין זיך געבראטען שטיל
 בענקעל אויפן געלעגען שטיל
 ריטעד, די בעקומענדיג און,

 געשריען, נישט און געוויינט נישט
 בנעימות זיך געזאגט נאר

תהלים. פון קאפיטעלע א
 אנדערש, גאר איז איצטער איצטער,
 גלוחים, מיר מען ברענגט איצטער
 אפיקורסים, חוטאים, גרויסע
 זאגען, נישט קיינמאל זיי אויף וועסט

יהודים. בני זענען זיי אז
 עזות! די און חוצפה, די און

 קולות, שרייען גוואלדען, מאכען
 שדים, מיינע מיט זיך שלאגען
 יסורים, קיין נישט וויל קיינער
 קעסעל, אין געהן נישט וויל קיינער
 בראטען! נישט מעהר זיך וויל קיינער

 ריטערו וועגען שוין רעדט ווער און
 —עזות, מיט זיי זאגען—,"ריטער,

 בושה". גרעסטע די אונז פאר איז
 שמייסען!!! נישט זיך לאזען זיי און

 געשמיסען, יא מען האט איינמאל
 מהומה, א ס׳אר זעהן וואלסטו
 געפילדער, דעם הערען וואלסטו

 געווארען דערביי איז עם וואס
 קעסלען די אין גהנום, דעם .אין
 חוצפחו די דערנאך-בעטראכט און
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 עלטסטען דעם שד דעם זיי ה;בען
 צובראכען! נישט הערנער די שיר

מיכאל! שר ביטער! שרעקליך!
 גהנום דעם פון ווערען וועט דואה
ווייטער?!... אויך זיין וועט אזוי אויב

 הערשער, אלטע ביידע די און
 גהנום, כון און גן־עדן פון

 טרויער. טיפען אין שטיל זיצען
 זיפצען, ביידע טראכטען, ביידע
 צייטען, די נאך בענקען ביידע

פערגאנגען... שוין זענען וועלכע

ג

דרמה. מלאך ר ד; און המות מלאך דער

 דונער שטארקער א אמ^ל מיט
 בוידעם מיטען אין קלאפ א גיט
 אשמדאי, דעם אן זאגט און
 הלילה. חצות נאהנט ס׳איז אז
 מיכאל געשווינד אויף שטעהט עם
 חבר, זיין פון אבשייד נעהמט און

 פליגלען, גרויסע די צונויף לעגט
 שטראהלק, דינע אין אוים זיך ציהט

 רגע, קיין נישט דויערט עם און
פערשוואונדען... ווערט מלאך דער ווי

אשמדאי הטומאה, שר
 הסבה זיין פון אויף זיך הויבט

קולות: ווילדע מיס אוים רופט און
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 מקטרגים! לצים! --שדים!
 מזיקים! אין קליפות ווילדע

 טומאה, דער פון קינדער אלע
 רוחות, בייזע רוחות, שטילע

 יבשה, פון און ים דעם נון
 טהאלען, און בערג הויכע די פון
 וועלדער, די פון פעלדער, די פון
 חורבות פון און בית־עלמינ׳ס כון
 זומפען, טיפע גרויסע, פון און

 דערפער, און שטעדט פון לענטעכער
 אונטער-אויווענס פון עטעלעך שו
 בוידעמס, די פון קונדסים און

 יצר־הרע׳ם מקטרגים,
 פוילען, פון און ליטא דער פון
 אדעסא, פון און בערלין פון
 ווארשא, פון און ווילנא, פון און
 —קליין־שטעדטלעך יודישע פון און

 פליהען! צו קומט אלע אלע,
 שטורעם־ווינדען און שטויב און רויך

 פערקעהרען, וועג אייער זאלען
 ווילקאלאקעס און וועלף און הינד

 פערבילען, קול אייער זאלען
 פערקרייהען! עס זאלען העהנער

 פליהען, צו קומט פליהען! צו קומט
 וחשבון דין אבצוגעבען

 אשמדאי! מושל אייער
הלילה! חצות פליהען! צו קומט

 עין הרף א דורך געהט עס
 טורעם שווארצען דעם ארום און

 גערודער. שרעקליכער א ווערט
 שטארקען, א שטורעם־ווינד א אין

 צארן, מיט פייפט און רייסט וועלכער
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 געפילדער, א מיט אום זיך דרעהט
 שטורעם, א מיט ר^׳ש, א מיט

 שדים, מחנה א אום זיך דרעהט
 דיקע. דארע, קליינע, גרויסע,

 אימפעט, מיט זיך ווארפען אלע
 שפרינגען, און זיך דרעהען פליהען,
 טאנצען, און זיך קוליען לויפען,
 קאראה$דען, ווילדע טאנצען
 העויות, שרעקליכע מאכען

 שרייען, קרייען, בילען, קוויטשען,
 לידער, פערשייטע הויך זינגען
 בושה. אהן נבול־פה ריידען

 קולות, ווילדע טויזענד הונדערט
 תנועות ווילדע טויזענד ה־נדערט

געלעכטער... פון שטורעם א אין
 ז, מחי דער פוץ בעזונדער גאנץ

 טורעם פון וואנד ביים זייט, א אן
 מלאכים. צוויי ערנסט שטעהען
 המות, מלאך—איז איינער

 דומה. צווייטער-מלאך דער און
 אנדערש גאר אויס ווייזען ביידע

 מלאכים: געוועהנליכע ווי
 המות! שר דער איז שרעקליך

 אויסגעגאסען אייזען פון ווי
 שטארקער, דער גוף גאנצער זיין איז

 ש״יציג, און שארף אברים אלע
 שארבען, דער ארויף שפיץ א מיט

 דינע, די נאז די שארף, שפיציג,
 באקען ביידע מעסערס, ווי גלייך,

 קנעכלעץ- די אין פלייצעס, די און
 שפיזען. ווי שפיציגע דינע,
 פליגלען, פאר פלייצעס-א די אויף
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 געשמידטע, שטאל פון ווי שווארצע,
 פערדרעהטע, און שארפע קליינע,

 שווערדעך פאר טערקישע א ווי
 אויגען, טויזענד איז גוף דעם אין
 פינסטער דער אין בלאנקען זיי און
 חלף. שארפער א בלאנקט עס ווי

 והמנות, אהן אויגען טויזענד
 שניידען, זיי און שטעכען, זיי און
 דמים, די גליווערן זיי און
 געזאנקען, די ווערגען זיי און
 אטעם, פון אייו מאכען זיי און
 חועים, אלע רויבען זיי אין
 ווערסער: אהן שטום שרייען זיי און

 פערלוירען, האפנונגען ,אלע
 אטעכס". וואט אלץ, דאס מוז שכארבען

 מיתות! טויזענד—אויגען טויוענד
 מלאך, ביים האגד רעכטער דער אין
 נעגעל שארפע שפיציג די אין
 חלף גרויסער א פערדריקט איז
שארפער; א פגימהלע, א אהן

 חלף, פון שפיץ רעכטען דעם אויף
 טראפען, גרויסער א אראב הענגט
 המות! סם גאל-פון פון נישט

 ספר, א האנד לינקער דער אין
 יבוק". "מעבר זיך רופט וועלכער

 פנים פרצוף אנ׳אנדער גאר
 בעס׳ן, בעל דער חבר, זיין האט

 דומה. מלאך זיך רופט וועלכער
 מאגער שרעקליך און הויך איז ער
 אויסגעצויגען, איז גוף זיין און

שלשלת. א ווי אקוראט
בייזע. א שלאנג דינע א ווי
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 שנאבעל א נאר פנים, קיין נישט
 שארפער, א אי לאנגער, א אי
 אנ׳אדלער. פון שנאבעל א ווי

 שטערן, מיטען רעבטען אויפ׳ן
 איילבערט, שווארצער גרויסער א ווי

 געכייזער; ווילד מיט אויג זיין בלאנקט
 שווערדען, שארפע צוויי—הענד אנשטאט

 דומה מלאך וועלכע מיט די,
 מתים, שטומע יענע פאלמעסט

 זכרון, קיין האבען וועלכע
 פערגעסען זיך האבען וועלכע

 מלאך, דעם פאר פחד גרויס פון
 פסוק, זייער נאמען, זייער

 ענטפער קיין נישט האבען וועלכע
שמך? מה שאלה: דער אויף

 מלאכים שרעקליכע ביידע
 צייטען; לאנגע פון פריינד זענען

 צוזאמען, זיך קומען זיי אז
גערן. זעהר ביידע זענען

 אשמדאי, ביים הויף אין דא,.
 בעזונדער גאנץ ביידע שטעהען

 חולין... שיחת שמועס׳ן זיי און
 קאלטען, א מיט שמייכעל א מיט

 דאקטוירים, וועגען זיך מען רעדט
 ציגיינער, און פרעפלער וועגען
 חברה־קדישא מתים, יועגען

/ בית־עלמינ׳ס. און הכריכים און
 המות, שר מיין נאר, מיר זאג—

 —פרעגען, דיך געוו^לט לאנג האב איך
 —דומה, מלאך דער אב זיך רופט
 כלי-זין א פאר וואס מיט זאג,

מענשען? לעבעדיגע טויטכטו
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 הלף גרויסען א האיד אין האסט
 —סם־המות טראפען א און

 קוילעסט? דו צי מענשען, סמ׳סטו
 נפש דעם ארויס שלעפסט אדער

 גמרא(, דער אין שטעהט עס )ווי
 נירען, די פון און מויל דעם פון
 צדיק, ביים מילך פון האר א ווי
 רשע? ביים פעך פון שטריק א ווי

 המות, שר דיך, בעט איך זאג,
וויסען. צו דאס גערן בין איך

 נשמות, קיין נישט שלעם איך ניין,—
 —נירען, די פון נישט מויל, פון נישט

 —המות. שר דער קאלט עגמפערט
 חלף, מיין מיט קוילע איך גישט
 המות... סם מיט טויט איך נישט

 טראפען דעם און חלף דעם און
 □ימן, א ווי נישט מעהר איך טראג

המות. שר דער בין איך אז
 מתים מאכסטו וואס־זשע מיט היינט—

 —מענשען? לעבעדיגע די פון
דומה. מלאך פערוואונדערט פרעגט

 —אויגען, מיינע פון בליק דעם מיט—
 —המות שר דער איהם ענטפערט

 מענשען,—עס הייסט ברואים, קליינע
 אריבערטראגען נישט קאנען

 בליקעןן שארפע קאלטע, טויזענד
 מות אנ׳אימת אן כאפט זיי
 פחד פאר נאר שטארבען זיי און
 אויגען. מיינע פון בליק דעם פון

 זיך, טרעפט עס נאר זעלטען זעהר
 —יאהרהונדערס א אין דריי צי צוויי
 הערצער: איז דאס מענשען, איז דאס



אשמדאי.

 אויגען, די אין מיר געקוקט גלייך
 טרייםעל, א אהן פחד, א אהן

 שמייכעל. א מיט און טיף רוהיג,
 בליקען שטילע גלויבען? מיר וועסט

 מענשען, מיני אזעלכע פון
 שטענדיג, מיך אבהענדיג מאכען

 אינגאנצען, מוטה מיין פערליר איך
 אויגען טויזענד די אראב לאז
 אנ׳אבשיי, מיט לאצען( )וועסט און
 דערשראקען, ווי צי פערשעמט, ווי

דארטען. פון אוועק מיר איך פליה
 —לעבען? מענשען יענע. י^י־בען—

דומה. מלאך דער ערשטוינט פרעגט
 תליור אויף און צלמים אויף ניין!—

 שווערדען מיט און קוילען מיט און
 יסורים אנדערע דורך און

 מענשען... פון געטויט זיי ווערען
 —זעלטען גארנישט זיך טרעפט עס און
תלמידים! אייגענע די פון

 —רחמים! בעלי מענשען! מענשען!
 המות שר דער ארויס רעדט

געלעכטער... א מיט אויס שיסט און
 אמת,^ דעם דיר זאגען וועל איך—

 דומה, מלאך דער 2א זיך רופט
 מקנא: דיך זעהר בין איך
 הויכע א איז מלאכה דיין
 שעהנע, א אנ׳איידעלע, און
מעם. טיפען א האט זי און

 גרעניץ דער אויף שטעהסטו שטענדיג
 שטארבען דעם און לעבען דעם פון
 סודות אלע פון סוד דעי־ און
אפען. אויגען דיינע פאר איז
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 מענשען זעחפטו לעבעדיגע
 נשמות, האנד אין האסט דר אוץ

 נשמות, ווארעמע פדישע,
 פערלוירען נישט האבען וועלכע

 טבע׳ס די נישט חושים, די נישט
מענשען. לעבעדיגע די פון
 מתים, נאר זעה איך-איך און נו,

תכריכים. אין מתים קאלטע
שטיינער... קאלטע קברים, קאלטע

 —מקנא, נישט מיך פריינד, מיין זיי,—
 —המות: שר דער איהם ענטפערט

 קברים די אין מתים קאלטע—
 שענער פיל דיר, איך זאג זענען,

 מענשען, לעבעדיגע איידער
 חשבון צום זיך גרייטען וועלכע

כביכול. בורא דעם פאר
 ציטערט, מען ווי צוזעהן, נאר וואלסטו

 זיך, בעט מען ווי און וויינט, מען ווי
 רפואות, פאר זיך כאפט מען ווי
 צדקה, פאר און כשוף פאר און
 זיך האלט מען- זיך, טשעפעט מען ווי

 אנ׳אימפעט, מיט און שרעק א מיט
 לעבען! שטיקעל קראנקען דעם פאר

 שטארבען, נישט וויל מענשעל א אז
 —טייער, איהם איז לעבען דאס אז

 מיינען, אודאי דאך וועסטו
 מעגליך נאר איז וואס טהוט, ער אז
פערלענגערן? און היטען צו עס

 מיינען, אודאי דאך וועסטו
 לעבען" מענשענם "א ווארט דאס אז

הייליג? זעהר מענשען ביי איז
 קלערען, אזוי זיך וועסט דו אויב
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 טעות: גרויסען א גאר האססו
 געפינען נישט באמת וועסט

 וועזען, אזא סחורה, אזא
 שאצען זיך וועלוועלער זאל וואם

 מענשען! א פון לעבען א ווי
 געלעכטער, בייז א אן נעהמט סיך
 שרייען מענשען ווי הער איך אז
 קבר, א ביי מטה, א ביי
 שולדיג. נאר איך בין אלץ אין אז

 רמאיסו און בהמות טפשים,
 מענשען, די בליגד, דען זיי זענען
 שווינדלער, די נישט, דען זיי זעהען

 חלף א נאר איז מיר ביי אז
 המות, סם טראפען א מיט
 הארמאטען, דא איז זיי ביי און

 שפיזען, שארפע תליות, שווערדען,
 חנק, הרג, שרפה, סקילה,

 בית־דין מיתות ארבע אלע
 מינים אלע נאך דערצו און
 יסורים, "איידעלע" די פון

 נשמה די ציהען וועלכע
 נירען... אלע פון—מויל פון גישט

 מענשען די זיי, נארען וועמען
 רמאים, די אכזרים, די
 טענה׳ן, און זיך קלאגען זיי אז
 ווערטער פרומע שרייען זיי אז

 אחדות, וועגען שלום, וועגען
רחמנות?... און ליבע וועגען

 המות שר דער רעדט אזוי
 כעס, אהן האס קאלטען א מיט
 דומה, מלאך בייזער דער אוץ

שנאבעל לאנגען דעם אנגעשטעלט
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 כונה. גרויס מיט צו איהם הערט
ביידע. שווייגען וויילע א ביי

 —זאגען? מיר וועסטו וואס אוץ נו,—
 המות שר דער דערנאך נרעגט

חבר. און כריינד אלטען זיין ביי
 נייעסען. קיין נישטא מיר ביי איך?...—

 בית-עלמינ׳ס די אויף שטיל איז אלץ
 קברים. די אין רוהיג גאנץ אויך

 אלטע, די אין—זיך פערשטעהט עס
 מתים, שטילע ליגען עם וואו

 צופוילטע. האלב מתים, תיינע
 —מתים, פרישע נייע און נו,
יסורים. מיר פערשאפען די

כעס. ווילדען אין מיך ברענגען
המות. שר פרעגט—אזוינס? וואס—
 שטייגער, א זיך בערעכען נו,—

 קבר, א אין זיך קום איך אט
 שפאגעל־נייעם א מת א צו

 געוועהנליך, ווי איהם, געפין און
 רוהיג: און שטארק איינגעשלאפען

 לויה. דער פון וועג, פון מיד
 אויפצעוועקען, איהם גרינג נישט ס׳איז
 שטארקעץ, א געשריי א מיט נאר

 נאך דערצו שמיץ א קייט מיט׳ן
 נייעם דעם גאסט מיין אויף איך וועק
 שמך?" "מה איהם: פרעג איך און
 יענע, פון נישט שוין רייד איך נו,

 ענטפער קיין נישט האבען יועלכע
 שאלה, פראכטע מין אזא אויף

 זכרון קיין האבען וועלכע
 זיי. רופט מען ווי געדענקען צו

ברואים מיני אזעלכע פאר
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 שארית א אהן נאמען, א אהן
 משפט: גיכער א מיר ביי איז

 שטיקער צוויי אויף געפאלמעסט גלייך
 הקלע. כף אין געשיקט און
 האבען וועלכע יענע, די נאר
 זכרון, שטיקעלע א נאך

 אנ׳ענמפער, מיט שטאמלען וועלכע
 —טפשים. גרויסע שטענדיג זענען
 שמך?" "מה שצלה מיין אויף
 ענטפער: מין אזא מיר מען גיט

 העניך, יעקב, ברוך, חיים,
 דוואשע, ביילע, חנה, צירל,

 בעסער: נאך מאל אנ׳אידערש און
 חיים־ברוך־יעקב-הענעכס,

צירל־חנה־ביילע־דוואשעם.
 שאל׳ מיין מאל צווייטען צום און

 כעס גרויסען מיט אויס איך שריי
 ווידער: טענה׳ן ברואים די און

 בעלי־בתים, בעטלער, גבירים,
 בעלי-מלאכות. קרעמער, הענדלער,

 תשובות מיני אזעלכע פון
 צארן ווילדער א אן מיך כאפט

 שאלד. מיין מאל דריטען צום און
 דונער: א ווי שוין קלאפ א גיט
שמך? מה שמך? "מה
 נאמען א פאר וואס מענש, מיר, ז$ג

 געל^זען, וועלט דער אויף האסטו
 רושם, דעם ווייז זכר, דעם ווייז
 מעשים דיינע מיט האסט דו וואס

 צייטען לאנגע אויף אויסגעקריצט
 דורות!" דורי פוץ געדאכט אין
 שאלת, פראסטער מ?ן דער ביי אט
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 הונדערט, א פון נייגציג שווייגען
זאגען... צו וואס נישט מיר ווייסען

 דומה דער ווערט ווערטער די ביי
 בעם, אין שטארק און אויפגערעגט

 שנאבעל, דעם דר׳ערד אין 9קלא א גיט
 ווילדען א בליק א ווארף א גיט
טענה׳ן: צו אן ווייטער הויבט און

 קברים, די אין אונטען, איז דאס—
 קברים? די אויף אויבען, און נו,

 מצבות און אוהל׳ס די אויף
 אזעלכע אויסגעקריצט זענען
 מעלות, הויכע שבחים, הויכע

 ווערען. נשתומם קאן מען אז
 ווערטער, די טהון לייען א נאר

 אויפגעשריבען, זענען וועלכע
 מירמעל-שטיינער, אויף אויסגעקריצט
 —דורות, דורי אויף אויסגעקריצט

 בית־עלמינ׳ם די—מיינען מען קאן
 גדולים, מיט פערזייעט דורך זענען

 חכמים, מיט צדיקים, מיס
 ענוים, און בעלי־צדקות
 צנועות... אדער אשת־חיל׳ם

 שבחים, מיני אזעלכע אט
 כזבים, מיני אזעלכע אט

 שטומע, וועגען טויטע, וועגען
 דערעסען שטארק שוין מיר האגען

 גענומען איצט זיך האב איך און
 כתבים אלע איבערמאכען

 מצבות. און אוהל׳ס די אויף
 מצבה א אויף גביר א ביי

 ,גנב"; אנגעשריבען: איך האב
שטעדטעל קליין א פון רב א ביי
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"שוטה"; אנגעשריבען איך ה$ב
 מצבת קינצליכער א אויף

 בעל-שתדלן, של זוגתו פון
 געגילטע אותיות מיט וואו
 "צנועה/ געשריבען געווען איז

 "זונה/ אנגעשריבען איך האב
 אוהל רייכען שעהנעם א אויף

 יודען׳ גוטען גרויסען א פון
 "פ״נ, אויסגעקריצט: איך האב

 ב;גראבעץ ליגט אוהל אינכער׳ן
 אנ׳עם־הארץ, צבועיאק׳ א

 לעבען גאנצען זיין האט וועלכער
 צדיק, א פאר זיך פארגעשטעלט

 קבצנים, פון געזחגען בלוט
 פדיונות, געשלעפט ח״י מאל ח״י

 חסידים, געפיהרט נאז פאר׳ן
 קרעמער א ווי געהאנדעלט און
 ווילען, גאטס מיט נאמען, גאמם מיט
שמירות"... מיט און קמעות מיט

*

ד

חטאים, מיט האנדעל דער תחתיה. שאול אין

 דוגער, א קלאפ א גיט עם ק־ר-ר-ראך!...
 קרייען צו אן הויבען עם און

 העהגער. ווילדע רבוא ששים
 געקומען שוין איז נאכט האלבע

 וועלכען אין שטורעם־ווינד, דער און
 שדים, מחנות די זיך ס׳דרעהען

 וואלקען צום האסט מיט אויף זיך הויבט
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 אניעגבער. ווי צי זייל, א ווי
 פזר, מין א ווי אויס זיך דרעהט
 קוימען לינקען צום צו זיך בויגט

 טורעם הויכען מעכטיג דעם פון
 אשמדאי. הערשער דעם בון

 דונער, שטארקער א באך—ווידער
 שדים אלע מיט ווינד דער און

 קעסעל־פאלאץ, אין אריין פליהט
 —פאדל^גע אן זיך קלאפ א גיט
 אטעם... קיין פיפס, קיין שטיל, סווערט און

 יונים, ווי רוהות, אלע
 תנועה, א אהן און ריהר א אהן

 פהד גרויסען מיט שטום, שטעהען
 שטרעבגען, דעם פאר פנים דעם פאר
אשמדאי. גרויסען דעם בון
 רוחות די פון הערשער דער און

 היל, גרויסען זיין ארום קוקט
 פערשלימערט, ווי וויילע א זיצט

 רעיונות די אין פערטיפט ווי
ריידען: צו דערנאך אן הויבט און

 הטומאה בני קינדער, "מיינע
עולם! פנות ארבע די פון
 השבון קלארען א $ב מיר גיט
 טרפה, די פון מעשים די פון
 חטאים, און שטרויכלונג די פון
 מחשבות, זינדיגע די פון
 עברות, שרעקליכע די פון

 הויפעב© מיט געזייעט הזט איהר וואט
 וועלטעל. דעם אויף מענשען צווישען

 לצנות, און שפיצלעך די פון
 שטותים, און פערבלענדעניש פון
נעצען, מיני אלע די פון
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 פאבגען צו פערשפרייט האט איהר וואס
נשמות! יודישע פרומע
 אמת. ריידען אלע זאלט איהר
 שטערען צו נישט אייך כדי באר,

 מלאכה טרפה׳נער דער פון
 גיכער, וואט אייך בעפרייען און
 אלע איהר אז גוזר, איך כין

 קובדסים און לצים שדים,
 יצר-הרע׳ס דארע די און
 קליין־שטעדטלעך, יודישע די פון

 תחתיה שאול אין געהן זיך זאלט
 שרים, 'מיינע דארטען זאלט און

 סני, דינער: גרעפטע מיינע
 סמנגלוף און סנסיני
 חשבון טרפה׳ן אייער געבען

 פארמעט אויף—איז געהעריג ווי
 געשריבען. בלוט חזיר מיט און
 טורעם אין מיר ביי דא אט און
 איינער, נישט ;הר מ בלייבען זיך זאל
 גרעסטער דער און בע־יהמטסטער דער
 יצר־הרע׳ס, אדעסער פון
 דערצעהלען קלאר מיר זאל ער און
 זיך הערט עם וואט נייעסען, די פון
 אדעסא, אין הויפט-שטאדט, מיין אין
 בעל־עברות אדעסער ווי

 פליהען לויפען, שפרינגען, קריכען,
שליטה". מיין פון נעצען די אין

 —עין הרף א דורך געהט עט
 ווינקעל יענעם פון דר׳ערד, פון און
 זיך ס׳געפינט וואו טורעם, דעם אין

 קרח דועלכען אין זומם, יענער
מחנה גרויסער גאנצער זיין מיט
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 אייגגעזונקען, געווזזרען איז
 פייער, פון קנויל א אויף זיך הויבט
 שדים מחנה די אדום כאפט

 צוזאמען זיי מיט דורך פאלט און
 תחתיה שאול אין זומם דעם דורך

 איינער, גאר בלייבט טורעם אין אוץ
 גרעסטער דער און מיוחס דער
 יצר-הרע׳ס. אדעסער פון

תחתיה! שאול תחתיה! שאול
 דערצעהלען, אייך איך מוז פריהער

מקום. מין א פאר איז דאס וואם
 צייטען, יענע אין לאנג, נישש נאך

אפיקורסות בייזע די אז
 שליטה איהר פערשררייט נישט נאך האט
 ישראל, בני אחינו אויף
 געוועזען גהנום דער איז

 איצטער, זיך געפינט ער וואו נישט
 געפונען זיך דענטלט האט ער
 קעלער, פען ט גרויסען דעם אין

 תחתיה", "שאול זיך רופט וועלכער
 טורעם. הכומאה׳ם שר אונטער

 צייט;ן פרומע יענע אין אך!
 געוועזען גהנום דער איז
 פראסטער, א און קליינער א גאר
 ציגעל־אויווענס אלטע צוויי מיט
 קעכלען. אלטע צעהנדליג א אין
 גהנום דעס פון דינער די און

 בעשטאנען דורכאויס זיך זענען
 שדים, אלטע דרייצעהן פון גאר

 שלאפע, הינקעדיגע, קראגקע,
 ליגען שטענדיג פלעגען וועלכע

 אויווען, ן אוי□ קעסלען, די ביי
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 בייבער, די ווארעמען צו אום
 קלאגען זיך און קרעכצען שטענדיג

 עבודה. ביטערער דער אויף
 גהנום דער דאן זיך פלעגט הייצען

 ברעטער, פוילע אלטע מיט נאד
 שדים קרומע די אט וועלכע
 השמשות בין יעדען פלעגען

 פלאנקען, גרויסען פון גנב׳ענען
 גן־עדן... ארום איז יועלכער

 דעמאלט איז גהנום דעם אין
 רוהיג. זעהר און געווען שטיל

 בעלי־עברות, פרומע קליינע,
 קעסלען, די אין זיך ליגענדיג
 מוסר זאגען שטענדיג פלעגען

 וועכטער. הינקעדיגע די פאר
 הערען, פלעגען שדים די און

 תשובה, וועגען טראכטען פלעגען
 זעהן, נישט פלעגט קיינער אז און

 מאכען, "ברכו" א זיך מען פלעגט
 רבא" שמיה "יהא "אמן", זאגען

 מאל-אפילו אנ׳אנדערש און
 אויווען גרויסען דעם אין שפייען

 פייער. דאס דארט פערלעשען און
 טרעפען, דארטען פלעגט אפט גאנץ און
בעל-עברה רייכער א אז

 טאבאק שמעק עטליכע פאר פלעגט
 פליטה, שעהנע א גאר מאכען

 שדים, די שמעק-טאבאקל א
 מלאכים, די שמעק-טאבאק א

 —גן־עדן דעם היטען וועלכע
 בעל-עברה רייכער דער און

רוהי.. איב;רקלויבען זיך פלעגט
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 צדיקים. פון וואוינונג דער אין
 געגאנגען זיך איז אזוי אט
 דעסער. משה נון צייט דער ביז

דעסער! משה דעסער! משה
 קללות טויטע איך נעהם וואו גוואלד,

 טומאה, דיין פאר שעלטען צו דיך
 יודען האסט דו וואס בייז, דאס פאר

 השפלה, דיין מיט אנגעטהון
 השכלה! טרפה׳נער דיין מיט
 חטא אשר אחר, דער זיבט

 הרבים, את החטיא ואשר
 יודען צווישען פערברייטערט האט

 אפיקורסות, הלכות גאנצע
 קשיות ווילדע ספקות, חקירות,

 מוחות- טויזענד פיל פער׳סמ׳ט און
 קלייזעל זיין געבויט האט ער זינט
 צייטען, נייע פון סדום דעם אין
 —דייטשען!(, פון שטאדט )א בערלין אין

 גהנום אין געטהון שאט א האט
בעל־עברות... נייע מיט גאו־
 יאהרען פון צייט קורצער א אין
 גהגום, דער קליין געווארען איז
 קעסלען, די אין געווארען ענג

 הייצען, אויף האלץ קיין געכאפט גישט
 שדים קרומע אלטע די און

 שליטה ביסעל זייער האבען
פערלוירען. שוין אינגאנצען גאר

 אשמדאי אלטער דער אז
 מעשים, די פון זיך דערוואוסט האט
 בויען געהייסען גלייך ער האט

 נייעם, א גאר גהנום א
ברייטען, א אי גרויסען, א אי



 קעסלען, אלפים תרפ״ט מיט
 בעהייצען זיך זאלען וועלכע

 שטיינער-קויהלען מיט—האלץ מיט נישט
 מאכען דארטען געהייסען האט

 טעלעפאנען טעלעגראפען,
 בעלויכטונג, עלעקטרישע און
 דארטען ער האט וועכנער פאר און

 שדים, מהנה א צוגעשטעלט
 געזונדטע, און יונגע גרויסע,
 שתשיב" ,מה ווייסען וועלכע

נעגעל. די מיט און צונג מיט׳ן
 יאהרען! גוטע אלטע די אוים

 טרעכען, נישט שוין זיך קאן איצטער
 בעל־עברה רייכער א אז

 מאכען! פלטה דארטען פון זאל
 גהנום, דער איצט איז גרויס און שעהן
 איידעל, זעהר דארטען איז אלץ

 מוהל׳/ "זייט ,איהר", זאגען שדים
 בעל־עברות, גרעסטע די צו
 אויווען, אין זיי בראטען זיי אז
 קעסעל. אין זיי זעצען זיי אז

 איינגעארדענט דארטען איז אלץ
 חכמה, פון ווארט לעצטען דעם נאך
 יסורים און צרות די נאר

 גרעסער, אנ׳ערך $הן זענען
 גהנום... אלטען דעם אין איידער
 אשמדאי דער שטאלץ זיך ס׳האלט

בנין. פיינעם גייעם זיין מיט
 תחתיה שאול אלטע די אז

 לעדיג, און פוסט געווארען איז
 אשמדאי געהייסען האט

לאגער, מין א מאכען דארטען
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 המינים כל חנות מין א
 עברות, פון כומאה־סחורות,

 קרעמעל אין אוועקגעזעצט און
 מקטרגים, שענסטע ער האט

 סני, רוחות: בעוואוסטע די
 סמנגלוף. און סנסיני,

 תחתיה שאול פוץ ווענד אלע
 סחורה, מיט אויסגעלעגט זענען
 קראמען גרעסטע די אין ווי גלייך
 עברות, מיט פעקלעך און פעק
 טישען לאנגע גרויסע ביי און

 קרעמער, דריי די ערנסט זיצען
 נעזער, די אויף ברילען די מיט
 נעגעל די אין פענעס די מיט
 גרויסע די אין שרייבען זיי און

,דעבעט". "קרעדיט", לייסטערם: שווארצע
 שדים מחנה גאנצע די אז

 תחתיה, שאול אין אריין פליהט
 פייער, פון קנויל גרויסען דעם אין

 גערודער, אזא אויף זיך הויבט
 בערזען. דריי אין צוזאמען ווי

 וחשבון דין א כל, קודם
 סמנגלוף שר דעם אב גיבען

 גוטע נישט און רוחות אלע
 פארמעט, אויף איז, געהעריג ווי
 געשריבען. חזיר-בלוט מיט און

 האנדעל. דער אן זיך הויבט נאכדעם
 סני, ס׳זיצט וואו טיש, דעם ביי

 שדים, מהנה קליינע א שטעהט
 יצר־הרע׳ס, שענסטע שטעהען
 בתים בעלי דיקע גרויסע,

 גדלות, מיט און ברייטקייט מיט און



?9 אשבידאי.

 סוחרים/ גרויסע פאר פאסט עס ווי
 האנדעל. זייער זיך זיי פיהרען

 במזומנים, צאהלען איינע
 מטבעות, נייאינקע בארע

 שמות, הייסט-אויסגעמעקטע דאם
 פאות, און בארד אבגעשערטע

 ,עלינו", פון שפייען ארער
 —חלפים פון פגימות אדער
 באנקראטען... פון וועקסלען אדער

 סוחרים די אט פון אנדערע
 סחורה: פעקעל זייער בארגען

בטוחים פאר זיי האלט סני
 סחורה. גערן זיי גיט ער און

 בעלי׳בתים יצר־הרע׳ם
 חטאים, רעיעלע ליב האבען
 געשמאקע! און שטארקע פעטע,

 מאדע, דער נאך נישט זיין זיך לאז
 טייער, אפילו זיין זיך לאז
 ממשות, א האבען ס׳זאל נאר
 פיהלען, זאל מען און זעהן, זאל מען
גוטע. א איז סחורה די אז

 סנסיני פון טישעל דעם ביי
 שדים, ^רימענקע שטעהען
 יצר־הרע׳ס, דארע שטעהען

 דלפנים, און שלעפער לצים,
 וויינען, זיי און בעטען, זיי אין
 בארגען זיי זאל סנסיני אז

 עברות, צעהנדליגער צוויי־דריי
 אלטע, און פערלעגענע כאטש

 הערנער, און עק מיט שווערט מען און
 שפעטער. בעצאהלען וועט מען אז

 וועקסלען, שטר-עסקא׳ס, דערלאנגט מען
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משכנות. און שדים־שבועות
 שטערן, דעם קנייטשט סנסיני און

 קונדען, זיינע זידעלט און שעלט
 והמנות זיי אויף הדט ער נאר
 פעקעל א יעדערן גיט און
עברות. פערלעגענע מיט

 האנדעל, שטארקער רעכטער דער נאר
 דריטען, דעם טיש ביים פאר זיך קומט
 סמנגלף: שר דער זיצט עם וואו

 מהנה גרויסע א שטעהט דארטען
 יצר-הרע׳ס, נייעסטע די פון
 לצנים, היינט־וועלטיגע פון
,פרינציפעך. מיט קונדסים פון

 עברית, פעקעלע א מיר—
 געשמאקע, הייסינקע, פרישע,

 —מאדע! נייעסטער לעצטער דער פון
לצ׳ל. קליינער א אויס קוויטשעט
 פעקעל א מיר מוהל, זייט גיט,—

 עברות, רויטינקע די מיט
 שטאריע, און איינגעבונדענע
 —פרינציבען! אין דורכגעווייקטע

יצר־הרע. דארער א בעט
 דעקאדענשיש, עפעס מיר גיט—

 לאנגער: א אנ׳״איבער-שד" בעט
 חטאים, מיני אזעלכע גיט
 תשובה, שטעקען זאל זיי אין אז

 דבקות, מיט דורך און דורך חטאים
 פייער, נלאמען מיט אייז חטאים

 וויילע איין אין זאל זיי פון אז
 פריהרען, ברענען, קיהלען, היצען,
 ריח, גרינעם א מיט חטאים

טעם> שפיציג־העלען א מיט
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 פנים פרצוף א מיט חטאים
 געניץ זיסען לאנגען א פון
 מדבר... דער אין אנ׳אדלער פון

 סחורות מיני אזעלכע אויף
קונים! פיינע איצטער איך האב

 גערודער גרוים א אמאל מיט
 תחתיה. שאול אין אויף זיך הויבט

 געשעהן? אזוינס דארט איז וואס
 לצ׳ל, קליינעם א געכאפט מ׳האט

 גע׳גנב׳עט שטיל זיך האט וועלכער
 סמנגלוף שר פון טיש דעם פון

 עברות, פעקעלעך צוויי־דריי
 געשמאקע, ניי-מאדישע, גאנץ

 ווינקעל א אין פערקליבען זיך
 פערצעהרען זיי גענומען און
 תענוג. גרויסען מיט אליין גאר
 געכאפטער דער גנב דער און

 וויינען, אן הויבט קוויטשען, אן הויבט
 עק׳ל, מיט׳ן דרעהען אן הויבט
 שבועות, געבען און זיך בעטען

 גנבה, לעצטע די איז דאס אז
 בכיות. די צו נישט הערט מען נאר

 רוחות אלטע שדים, אלטע
 סב? קרעמער: די אליין און
 סמנגלוף און סנסיני סון

 וויילע קליינע א זיך אוד׳ען
 פסק־דין א אתים טראגט מען און

 מקיים: גלייך דא ווערט וועלכער
 נאשער דער בעקומט כל קודם

 —ריטער מיט נישט און ץ, שמ טויזענד
 טלית א פון ציצה א מיט

ציצה א איז שדים די )פאר
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 ריטער, ווי שרעקליכער פיל פיל,
 דערנער(, איידער בייטשען, איידער
 טהון שמעק א איהם מען גיט נאכדעם

 וויירויך, שטארקען הבדלה פון
 הערען זאל ער מען, מאכט נאכדעם

 שברים־תרועה שופר א פון
 גוזר, נאך מען איז דערצו און
 זיצען זיך י$הר טויזענד זאל ער
 אויווען אונטער׳ן תפיסה, אין ווי

אלטער. דער חבד׳ניצע אין
ווייטער... זיך געקט ר&נדעל דער און

 טורעם, אונטער׳ן וואס צייט, דער אין
 תחתיה, שאול טיפער דער אין

 עונות, מיט האנדעל דער קאכט
 טורעם שווארצען אין פאר זיך קומט

 אשמדאי ביים געשפרעך א
אדעסא. פון שטן דעם מיט

 יצר-הרע אדעסער דער
 שדים, אלע ווי שד א איז
 בייכעל, א מיט דיקער, א נאר
 הערנער, פיינע גאנץ פאר א האט

 פערשפיצטע, בעלי־בתי׳שע,
 עק׳ל, היבשען פערדרעהטען א
 חזיר־פיסלעך קורצע פאר א

 שפאלטעל, א אהן קאפיטקעם מיט
 עהנליך ער איז פנים מיט׳ן
 ווילדען, א באק גרויסען א אויף
 יענער וואט איז, חילוק דער נאר
 ציגען־בערדעל, יודיש א האט
 אדעסער, ביים שטן, ביים און
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 4געגאלטע א מ$רדע די איז
 בגדים, שענסטע די—גוף אויפ׳ן

 מאנישקע, א צילינדער, א
 פערבונדען, שניפם ווייסען א מיט
 שווארצער, א פראק פיינער א און
 בלימעל א שטאט—פוטעלקע אין

גרינע. א שוואם פער׳סמ׳טע א
 וויילע, א שווייגט ער—אשמדאי

 בגדים, שד׳ס צום צו זיך קוקט
 בודק איז וואט חסיד, א ווי

 ציצית, זיינע כונה מיט
 טרויער, א מיט איהם זאגט ער און
עגמת־נפש: שטיקעל א מיט

 פרעקעל דיין קינד, מיין דאכט, מיר -ווי
שעטנז... הוילע פון דורך נישט איז

 יצר־הרע, דאם, קומט ווי סטייטש,
 אדעסער, דו, אפילו אז

מהדר? בעל קיין זיין נישט ז^לסט
 זאגען, דיר מוז איך האר, מיין -א,

 מאדע... פון אויס איצט איז שעטנז
יצר־הרע. דער שטארק ענטפערט

 —טענה, אנ׳אנדעד שוין איז -דאם
 אשמדאי,- דער אב זיך רופט

 היטען, מען מוז מאדע הלכות
 יצר־הרע׳ס פאר איז מאדע
 מנהג... קיין נישט און דין א שוין

מעשים! דיינע מיר דערצעהל נו,
 סטרא־אחרא אלטע די און

 אן, כסא איהר אויף זיך לעהנט
 תענוג גרויסען מיט צו זיך גרייט

חטאים. וועגען מעשים הערען
גרויסער און אלמעכטיגער
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הטומאה! של אדיר מלך
 ריידען: צו אן שטן ער ד הויבט
 סביבה איהר מיט אדעסא גאנץ

הכנעה... גרוים מיט זיך בוקען
 ענין צום קום גיכער, -גיכער,

מליצה!... דער מיט בקיצור און
 קלארער: א איז ענין דער האר!—

 יודען, אלע אדעסא, אין
 ראקען, קורצע אין אום געהען

 גארטלען, קיין נישט אסור, טראגען,
 שטריימלעך, קיין יארמולקעס, קיין נישט
 פאה, א פון זכר א נישט

 היטלען אהן שטוב אין זיצט מען און
 געוואשען, אום זיך עסט מען און
 מוקצה, מען האלט שבת אום און
 פאטשיילקעם די זיך טראגט מען און
גאסען... די אין אנ׳ערוב אהן

 געהויבען! גאר ס׳איז פיין, זעהר—
 אשמדאי: דער ברום א גיט
דבורים! רייד ווייטער? וואס און

 בעסער! נאך איז ווייטער ווייטער?—
 גענומען שטארק זיך האב איך זינט
 ב;לי-בתים, אדעסער פאר

 מעשים, אזעלכע פאר קומען
 בעשרייבען. צו איז שווער וועלכע

 פערהאנען איצט איז אדעם אין
 יודלעך, שעהנע טויזענד צוויי־דריי

 שבת, אום רויכערן וועלכע
ג- קיכען, טרפה האבען וועלכע

 יום־כפות אום חזיר עסען
 כופר זענען וועלכע יודען,

בפרהסיא, בעיקר גאר
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 ווייזען, צו זיך שעמען וועלכע
יהודים... בני זענען זיי אז

 דונער א קטיגורית-גיט הם
 אשמדאי: גרים־צארן מיט
 קטיגור! הס קטיגור, הס
 מחבל, שד, פערשטעהסטו, צי
פייערן מיט דאס זיך שפילסט דו אז
מעשיות, אזעלכע דערצעהלסט דו

י וויירויך, ווי מיר שמעקען וועלכע
תקיעות. ווי מיך שרעקען וועלכע

 פערשפרייטען געשיקט דיך האב איך
 —עברות, יודישע קליינע

 גענומען האסטו דעם אנשטאט
 גוים! פאר אדעס מיין מאכען

 שמחה, מין א מיר דערצעהלסט דו
 שליטה דיין פון יודען די אז

 בעיקר, שוין כופר זענען
 יודען א פון נאמען דעם און

 חרפה, מין א פאר זיי האלטען
 חטאים, פיינע—דאס רופסט דו און

יעשו! לא מעשים איז דאס
 יודען דיינע און—טראט א נאך

 גדר דעם זיין פורץ וועלען
 יודען. קיין מעהר שוין זיין נישט און
 יודען ן יי ק ן יי ז נישט פערשטעהסט: דו

שליטה! מיין פון ארויסגעהן און
 יודען אלע או זיין, וועט וואס

 בעיקר זיין כופר וועלען
 זענען? זיי יוער פערגעסען און

 יודען אלע אז זיין, וועט וואס
 צו׳שמד׳ען! דערנאך זיך וועלען

 הערשאפטו מיין אויס שליטה! מיין אויס
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 גהנום, סרן כהיר די פערשפאר צאטש
 יצר-הרע׳ס די צוטרייב כאטש

 שדים! כתות אלע די און
 שליטה האב איך אז פערגעסט, דו
 נעצען מיינע פערשפרייטען צו

 יודען! אויף נאר גוים, אויף נישט
 טומאה, זייער האבען גוים
 ום, גה זייער האבען גוים

 קונדסים, אייגענע האבען
 שדים. רוחות, יצר-הרע׳ס,

 פייער! מיט שפילסט מקטרג, ניין,
 אדעסא דיין אין צוריק פליה

 נאמען, מיין אין דארט אויס רוף און
 הערען, זאלעץ רוחות אלע

 צייטען קומענדיגע אויף אז
 יודען שטרויכלען זיך זיי זאלען

 עברות, יודישע מיט גאר
 ושלום, הס זאלען, זיי און

 נצוץ, יענעם בעריהרען נישט
 יודען, א פון פינטעל יע.עם

 בעהאלטען, טיף זיך ליגט וועלכער
 קדשים, קדשי אין שם א ווי
 אנ׳^רון, אין ספר א ווי
 —מילגרוים א פון ביינדלעך די ווי
 יודען. יעדען פון הארץ דעם אין

 אשמדאי! איך, בעפעהל דאס
 שהיות קיין מאך קטיגור, פליה,

גזר־דין! שטארקען מיין אוים רוף און
יצר־הרע, אדעסער דער

 דערשראקען, שטארק ן א. פערשעמט שטארק
 אשמדאי, דעם טיף זיך בוקט

פערשוואונדען... ווערט און שפרונג א גיט
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מסירה. שרעקליצע די

קרקורעקר!! קוקורעקו!!...
 —קרייהען, העהנער רבוא ששים

 צווייטער, דער קרייה דער שוין איז דאס
 יודען פרומע אז אן, זאגט ער

 סליחות, צו שוהל אין שוין לויפען
 פערשווינדען באלד וועט נאכט די אז

 פערלירען וועט טומאה די און
שליטה. געוואלדיג־גרויסע איהר

 תחתיה, שאול טיפער דער פון
 קבר קרח׳ס פון זומם דעם דורך

 פייער, פון קנויל דער אויף זיך הויבט
 שדים, מחנות די—איהם אין און

 טורעם. שווארצען דעם דורך זיך פליהט
 קוימען. רעכטען פון ארויס פליהט

 נישט־גוטע, די רוחות, די און
 בויגען, א פון פיילען די ווי

 פונאגדער האסט מיט זיך שפרייטען
 ימים, זיבען אלע איבער
 טהאלען, איבער און ערג3 איבער
 וועלדער, איבער פעלדער, איבער
שטעדטלעך. איבער און שטעדט איבער

 אשמדאי אלטער דער און
 טורעם, שווארצען אין אליין בלייבט

 רוהיג, ער זיצט וויילע א ביי
 נגון, מין א ביסעל א ברומט

 נעגעל, די אין ער נעהמט נ$כדעם
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 האלאוועשקע, גרויסע די נעהמט
 פלאקערט, וועלכע און ברענט וועלכע

 פערלעשען... שוין זי רויל ער און
 רעש מאדנער א—אמאל מיט

 טורעם דעם אין הערען זיך לאזט
 אשמדאי, דער זעהט עם און
 נחש, דער און עגל דער $ז

 פורפור, ווי רויט זענען וועלכע
 כעס, ווילדען א מיט ברומען
 —בליקען, ווינקעל א אין ווארפען

בליקען. פייערדיגע בייזע,
 פערוואונדערט, שטארק ווערט אשמדאי

 ווינקעל אין בליק א ווארף א גיט
 שד׳ל, קליינעם א דערזעהט און

 בעהאלטען דארט זיך שטעהט וועלכער
 קעצעל בייז שווארץ א ווי )עפים
קליינער(. דער שד, דער אויס, ער ווייזט

 שרייען אן תרבווז!-הויבט שרץ!—
 אשמדאי: דער כעס גרויס מיט
 וואגען זיך געקאנט האסטו ווי
 טורעם? מיין אין פערבלייבען דא
 ציצית, מיט שמיץ אלפים ק״ן
 תקיעה-גדולות אלפים ש״ן

בעקומען!! דערפאר באלד וועסטו
 —הערשער, מיין גרימצארן, דיין שטיל—

 שדיל, דאס שרעק מיט אב זיך רופט
 אשמדאי דעם טיף זיך בוקט

 עק׳ל, קליינעם דעם אויס דרעהט און
 שדים: ביי איז מנהג דער ווי

 כנעני! עבד דיין אוים, מיך הער
 פערבליבען, דערפאר דא בין איך

דערצעהלען צו דיר האב איך ווייל
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 סודות, פון סוד גרויסען אזא
 מחבל קיין און שד קיין אז

הערען. נישט ווארט קיין איהם פון טאר
 דערצעהלען? צו סודות מיר האסט—

 קליינער, אפנים, פערגעכט דו
 אשמדאי דער בין איך אז
 אויגען גרינע מייגע פאר און

סודות? אלע אפען זענען
 טומאה, שווארץ נישט, איך פערגעס דאס—
 שד׳ל: דאם ערנסט־שטיל ענטפערט

 אפען זענען סודות אלע
 אויגען, דיינע פון בליק דעם פאר
 —אפען זענען סודות אלע

נשים... מסודות חוץ אבער
 הערשער, גרויסער מיין דען, ווייסטו

 זיך געפינט עם אנ׳ערך, וואו
לילית? מרת זוגתך איצט,

 פערוואונדערם לילית??-שטארק לילית??—
 אשמדאי: דער פרעג א גיט
 לילית? איצטער זיך געפינט וואו

 זאגען? דעם מיט ווילסטו וואם רייד,
 עצמות, די נישט ציה און רייד
ווערטער! קלארע מיר געשווינד רייד

 —מעריב, נאך גלייך אווענד, נעכטען—
 דערצעהלען: שד קליינער דער נעהמט

 שטעדטעל קליינעם א אין איך האב
 קלויזניק. א נאך זיך באכגעיאגט

 קנעלען צו איהם מיט געהאט פיל
 גע׳פועל׳ט, איהם ביי האב איך ביז

 שטעדטעל דעם פון לעהרער צום געהן
 אפ־קורס!( בעוואוסטער )א

שמועסען צו איהם מיט ב;וד און
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 ביכלעך, וועגען תורה, וועגען
 השכלה. און הכמה וועגען

 קלויזניק, יונגען מיין איהם, האב איך
 אויגען, די פון געלאזען נישט

 אווענד אין שפעט איז ער אז און
 לעהרער דעם פון געגאנגען שטיל

 געכאפטער, א פערטראכטער, א
 שמחה מיט בעגלייט א־הם איך האב
בית-המסת. פון טהיר דער ביז

 געבליבען שטעהן איך בין דארטען
 שפרייזען נעהמען שוין געוואלט און
 חורבה, א צו צי זומם, א צו

 —ביינער, די אויסרוהען לאזען
 אבער, איך דערזעה פיטאמ^ל

 שוואכעס, א פייערל א אז
 גראשען־ליצטעל, קליינעם א פון

 פענסמער א אין עלענד זיך לויכט
 אויבען. פון ווייבער-שוהל, דער פון
ל שד׳ נייגעריגער א ווי

 זיך. טה.ט דארט וואס וויסען, איך דארף
 —צדקניות א מסתמא נו,

 זקנה מיר-אנ׳אשה איך קלער
 תחינות. גרייזען מיט זאגט און זיצט

 אויבען, ביז אויף קלעטער איך און
 פענסטער, קליינעם אין בליק א גיב
 נשתומם... ווער און—בליק א גיב

 שטענדער א ביי בענקעל, א אויף
 ציפעק א אין פארוק, א אין

 בנעימות זאגט און פערווייגס זיצט
 ,בת־טובים" פון רחינות הייסע
לילית!! זוגתך ווערז... ווייסטו

פארוקז?!... א אין לילית לילית??!...—
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 מדרש??! בית אין לילית לילית...
 תחינות?!! בכיות מיט זאגט לילית

 מודה, זיך זיי מחבל! שד!
 ליגען, א געזאגט האסט דו אז
 בלבול א געמאכט האסט דו אז

 לילית!! אויף פלונית׳טע, מיין אויף
 מודה! זיך זיי מודה! זיך זיי
 צוריסען ווערסטו—נישט, אז און

 —שטיקלעך!!! אלפים תרפ״ט אויף
 אשמדאי דער ארויס שרייט

 אימפעט, ווילדען מין אזא מיט
 זיילען די ציטערן עם אז
 טורעם שווארצע; גרויסען דעם פון
 עגל דער הויבט־אן שרעק פון און

 נחש דער און שרייען, ביטער
 שלשלת, א ווי אוים זיך דרעהט

 שד׳ל שווארצער קליינער דער און
 טויטער א ווי פחד פון ליגט
 מפלה... דער אויף ווארט ער און
 אשמדאי אלטער דער באר

 חושים, זיינע צו צוריק קומט
 אי^פעט מ־ט געשוויבד, אויף זיך הויבט

קולות.־ קולי מיט אוים רופט און
 מקטרגים, לצים, שדים,—

 מזיקים! און קליפות ווילדע
 טומאה, דער פון קינדער אלע

 רוחות בייזע רוחות, שטילע
 יבשה, פון און ים דעם פון
 טהאלען, און בערג הויכע די פון
 וועלדער, די און פעלדער די פון
 חורבות פון און בית-עלמינ׳ס פון
 זומפען, טיפע גרויסע פון און
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 דערפער, און שטעדט פון לענטעכער
 אויווענס, אונטער פון שרעטעלעך

 בוידעמס, די פון קונדסים און
 יצר־הרע׳ס מקטרגים,

 פוילען, פון און ליטא דער פון
 אדעסא, פון און בערלין פון
 ווארשא, פון און ווילנא, פון און
 —קליין־שטעדטלעך, יודישע פון און

 לילית, מיין געשווינד אויף מיר זוכט
 טורעם אין זי פיהרען צו ברענגט

 אויגען, מיינע פאר מיר, צו גלייך
בגדים!... איהרע אין איז זי ווי

 עין הרף א דורך געהט עם
 שדים מחנה גרויסע א און
 גערודער, א שטורעם, א מיט

 לילית, טורעם אין גלייך ברענגען
 בגדים, איהרע אין איז זי ווי
 ציפעק, דעם אין פארוק, דעם אין
 תחינה א האנד רעכטער דער אין
 דיקער א—האנד לינקער דער אין
 מנחה... קרבן גרויסער א און
 שדים מחנה גאנצע די און

 מטושטש, ווי וויילע א שטעהט
 קוקען אלע שווייגען, אלע
 חידוש מורא׳דיגען א מיט

 לילית. ,צנועה", נייער דער אויף
 שדים די אן הויבען גאכדעם

 אומעט, גרויסען אין איינציגווייז,
 דערשראקען, ווי צי פערשעמט, ווי
 טורעם פון ארויסקלויבען זיך
 פונאנדער זיך פליהען זיי און
אונטערוועגענס: טענה׳ן זיי און



 יאהרען! געקומען ווינד! און "רועה
בעל־תשובה! א—לילית לילית,

בזיונות! די חרפה! די א!
 ווייזען קאנען נישט איצט וועט מען
 אויגען! די מלאכ׳ל א פאר
אשמדאי! אלטער דער און

 נעבעך!" איז איהם אויף צער א ס׳אר
 טורעם דעם אין פערבלייבען עס

 אשמדאי לילית, נישט מעהר
עדות. שווארצער קליינער דער און

ו

ספרר. איהר ארן לילית

 לשון מיין איז ארעם לילית!...
 פארבען מיט אי ווערטער, מיט אי
 פנים! איהר נאר בעשרייבען צו
 יפת־תואר, א פארשוין, א

 געזעהן! נישט האט וועלט די אז
 —שעהנהייט, א געווען איז רחב

 שעהנער, לילית איז מאל טויזענד
 דלילה, שמשונ׳ס איידער שעהנער
 ושתי, און מלכת־שבא איידער

 אסתר, גרינע די ווי שעהנער
 שולמית. און תמר איידער

 בריליאנטען, צוויי—אויגען פאר א
 בליצען, ברענען, לויכטען, וועלכע
 ריידען, וועלכע רופען, וועלכע
 רחמנות, מיט גלעטען וועלכע

 ליבע, און צער מיט אויסגעמישט
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 סאמעט,- א ווי—בליקען די און
 פערוואלקענט הארעלע א און
 מחשבה. א צי טרעהר, א מיט

 נעזעל דאס אויסגעטאקט ווי גלייך
 רויזען, צוויי ווי באקען די און
 קליינט, א מיילעכל דאס און
 ליפלעך רויטע דינע, צוויי מיט

 ליבליך, אזוי שמייכלען וועלכע
 ציהען וועלכע רופען, וועלכע
 ווייטען דער פון נאהנט נאהנט,

 ליפען. פאר אנ׳אנדערע נאך
 לילית, פון האר די האר, די און

 —קעפעל( איהר פון פארוק, פון )נישט
 תכלת, נאר זייד, נאר האר, קיין נישט

געדיכטע... און שווארצע לאנגע,
 טויטע א הערשם רגע א ביי
 טורעם. שווארצען דעם אין שטילקייט

 לילית אויף קוקט אשמדאי,-ער
 פלאמען, גרינע קאלטע, צוויי מיט
 שרייען, וויל ער ריידען, וויל ער

 מח זיין אין נישט... קאן ער נאר
 מחשבות, פון מחנות שטורמען

 שווארצע, און שרעקליכע ווילדע,
 —אכזריות, אין אויסגעטונקטע

 ווארעמט, און לויכט הארצען אין און
 ליבע... מאדנע א וויינט און קלינגט
 רוהיג, זיך איהם פאר שטעהט לילית
 אויגען, זיינע אין גלייך איהם קוקט

זאגען. וועט ער וואט ווארט און שווייגט
 אמת.^1 גאנצען דעם דערצעהל רייד!—

 אשמדאי דער ארוים רעדט
האלב-פערשטיקטען, א קול א מיט
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 ריידען: לילית אן הויבט עם און
אשמדאי! א, אשמדאי!—

 גרויסען, דעם גרימצארן דיין שטיל
 כעס: ווילדעץ אהץ אויס מיך הער
 דערמאהנען, דיך וועלעץ וואלט איך
 געקומען בין איך אווי ווי

 לילית: א ווי טורעם דיין אין
 שטורעש און וועד פון נאכט א אין

 ארויסגעריסען מיך האסטו
 משפחה, יודישער א כון

 פיך געבראכט אהער געוואלד מיט האסט
 קדושין אהן און חופה אהן און
 פלגש. דיין פאר געמאכט מיך

 אגגעגאסען האסטו נאכדעם
 חטאים פון סם הארצען אין מיר
 אויגען... מיינע מיר פערבלענדט און
 געוועזען, ?*ר $ דאן בין איך

 מיידעל, קליעשטעדטעלדינע א
 פערשטאנען זאך שרם קי׳ץ האב איך
 קוקען אנגעהויבען האב און

 אויגען, דיינע מיט וועלט דער אויף
 חושים, דיעע מיט אלץ פיהלע■

 פערגעטערט דיך דעמאלט האב איך
 חכמה, דיין פאר זיך געבוקט און

 גבורה, דיין פאר שעהנקייט, דיין פאר
 געהייסען מיך האסט דו וואם אלץ,
 טענות: אהן געטהון גלייך איך האב
 אקען, און ברוסט די געבלויזט זיך
 מרשעת, א חצופה, א ווי

 געטראגען נישט זיך, געגאלט נישט
 שלייער קיין נישט פארוק, ק־ין נישט

געגאנגען!... נישט מקוד, אין און



נ-סי8 ש. 55

 חלום צו געשיקט אפט מיך האסט
 —פרושים, און צדיקים צו

 געגאנגען געהאוכט זיך בין איך
 הארצען אין זיי ביי געזייעט און

 רעיונות, זינדיגע תאוות,
 אשמדאי, יסען, ו זאלהט נאר

 שליטה, גרויסע א האסט דו כאטש
 שטעדטעל, א אין זיך ס׳געפינט נאר
 שטעדטעל קליינעם יודיש א אין
 שטארקער פיל איז וואס מענש, אזא

 שדים... דיינע מיט דו איידער
 זינען, צום געבראכט מיך האט ער

 אויגען מיינע מיר אבגעבלענדט
תשובה... בעל א פאר געמאכט און

 רעדסטו? וועמען פון דאס? איז -ווער
אשמדאי, דער פרעג א גיט

 —רבי, לייווענטענעם דעם פון—
 שאלה דער אויף לילית ענטפערט

 —פערגעסען נישט מסתמא האסט
 נוראים ימים בעת אז

 יצר־הרע׳ס, אלע האבען
 מקטרגים שטארקע אלע
 געשריען, געוויינט, קול איין אין
 צדיק לייווענטענער דער אז

 לענדען, אי רוק, אי אב זיי רייסט
 מאכען גארנישט קאנען זיי אז

תפלות; זיינע אין איהם קעגען
 גרינגער איז בייקומען צו אז

 גרושים, הונדערט הסידים, ד־ונדערט
 רבנים און יודען גוטע

 נישט, מעהר אנצוריהרען, איידער
נאגעל א פיס לינקען דעם פון
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 צדיק. לייווענטענעם דעם פון
 געהייסען מיך האסטו דעמאלט

 שטרויכלען, איהם און צדיק צום געהן
געגאנגען... געהארכט בין איך און

 טיפען, א זיפץ א גיט לילית
 אויגען שעהנע די אב זיך ווישט

 פארטוך גרויסען פון ברעג דעם מיט
ריידען: צו אן ווייטער הויבט און

 שטיבעל אלטען קליינעם א אין—
 עלענד אין און דחקות גרוים אין

 צדיק. לייווענטענער דער וואוינט
 געקומען, איהם צו בין איך אז

 הלילה. חצות שוין געווען איז
 צדיק... דער געווען נאך איז רואך

 בגדים, ווייסע אין אנגעטהון
 לייווענט, גראבע פון דורכאוים אלץ
 געזעסען זיך רוהיג ער איז
 שטיבעל, פון ווינקעלע א אין
 הימעל צום ארויף געקוקט האט
 געזונגעו פערטראכט שטיל האט און

 ווערטער אהן גאר נגון, מין א
 געקלונגען האט נגון דעם אין

 רחמנות גרויס און צער טרעהרען,
 שמחה. מאדנע א דערביי און
 פערשטאנען, נישט דעמאלט האב איך

 זינגען: דאס בעטייט האט עם וואס
 תפלה א צי נגון, א צי
 כביכול, דעם לויב א צי
 טרעהרען?... מיט פול ודוי א צי

 סליחות, און חצות נאך ביינאכט, שפעט
 זיך געלעגט האט צדיק דער צז
געלעגער זיין אויף זיפץ א • פ
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 ברעטער שמאלע הוילע, צוויי פון
 דרעמלעץ, אנגעהויבען האט און

 פערקליבען. שטוב אין זיך איך האב
 גענומען איך האב כל קודם
 ,יצר-הרע! רופען: צו שטיל
 אויגען מיינע פאר פאר זיך שטעל

 מיר וועג גלייכען דעם בעווייז און
 צדיק!" גרויסען פון הארץ דעם צו
 עין׳ הרף א דורך געהט עס
 בריאה א קריכט עם—זעה איך און
 פיאטע. לינקער צדיק׳ס דעם פון
 געזעהן נישט לעבען מיין אין
יצר־הרע! מין אזא נאך
 דארער׳ א שוועבעלע א ווי
 קליינער, א שרעטעלע א ווי
 קראנקער; א פער׳חושכ׳טער, א

 פיסלעך, קרומע און הענד קרומע
 עצמות, צובראכענע מיט
 קרנים, צובראכענע מיט
 שמריימעל, גרויסער א—זיי אויף און
 פאות, צוויי אויערן די ביי

 קטן. טלית א גוף אויפ׳ן
 צרות גרויסע און פיין מיט קוים,

 יצר־הרע דער ארויס קריכט
 פיאטע, לינקער צדיק׳ס דעם פון

 "מודה", אב זאגט און הענד די וואשט
 זיפץ א גיט און קרעכץ א גיט
דערשראקען: שטיל, מיך פרעגט ער און

אשה? האבען, בעדארפסטו וואס—
 מושל דיין און לילית, בין איך—

 אשמדאי, הטומאה, שר
צדיק. דיין צו מיך געשיקט האט
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 הארצ>ןי זיין צו מיר וועג דעם ווייז
יצר־הרע. דעם איך ענטפער

 ורעגען אלע הארצען זיין צו—
 פערנומען שוין לילית, זענען,

 גרויסען... דעם יצר־טוב דעם דורך
 רצהן דער מיך, ער האט פריהער

 פערטריבען הארץ צדיק׳ם דעם פון
 פאמעליך, ביסלעכווייז, נאכדעם

 געשטויסען געשטופט, מיך ער האט
 געקומען, אהער בין איך ביז
 פיאטע לינקער אין דא אט און
 וואונדען, געהאקטע אין איך ליג

 הפסקות נאר איך פאסט שטענדיג
 אויסגעריסען. שטענדיג ווער און
 רחמנות אהן צדיק דער און

 ביינער, די נאכט און טאג מיר ברעכט
 גלידער אלע און פיס און הענד
 צובראכען!... מיר ביי שוין זענען

 הארצען צייק׳ס צום וועג א ביין!
ווייזען!... נישט דיר לילית, איך, קאן

 —תירוץ. א דאס איז מיר פאר נישט—
 הויקער: דעם שטאלץ מיט איך ענטפער

מיר! וועג א ווייז הרגע זה
 בעקומען וועסטו—נישט אויב און

אשמדאי! פון שמיץ הייסע
 ווערטער מיני אזעלכע פון

 יצר-הרע קראנקער דער האט
 פחד מלא פערטרייסעלט זיך
טרעהרען: מיט ארויסגערעדט און

 פערבליבעץ, וועג איין נאר איז עס—
 שטעגעל, וויסטע א—וועג קיין נישט

פערדרעהטע: פערפינסטערטע, $
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 פאה. לינקער צדיק׳ס דעם דורך
פאה! אין קריך לילית, זיך, פרוב

 ■ —פאה! אין איז פאה, אין נו,—
 שהיות גרויסע קיין געמאכט נישט

 קריכען... מוטיג גענומען זיך
 צדיק דער אויף הויבט אמאל מיט
 פאה, צום האגד צודארטע זיין

 קראצען צו שטארק גאנץ אן זיך הויבט
 דארטען פון ארויס פאל איך און
 חדר מיטען אין שטעהן בלייב און

 פערשייטע... א געבלויזטע, א
 שיקסע... א ווי פארוק, א אהן

 צדיק דער זיך האט אויפגעוואכט
 דרעמל לייכטען־לייכטען זיין פון
 אויגען. די אויפגעמאכט האט און
 רוהיג, ער ליגט רגע א ביי

 חידוש, שום בלא מיר אויף קוקט
 רחמנות. מיט און צער מיט נאר
 הארצען טיפען פון זיפץ א גיט
געלעגער. זיין פון אויף שטעהט און

 — צאפען. א פון ווי גיסט דרויסען—
 ריידען- צו אן לאנגזאם ער הויבט

 —זאווערוכע. א קאלט, פינסטער,
 געקומען אהער ביזט דו אז

 רעגען, און ווינד דורך ביינאבט, שפעט
 האבען מסתמא דאך מוזטו

 זאגען. צו מיר וויכטיגס עטוואס
 בקשה, א מסתמא האסט
 הארצען? אין צער גרויסען א האסט

 טאכטער, מיין מיר, דערצעהל־זשע נו,
 דאגה, מין א פאר האסט דו וואס
 בקשה, א פאר צער, א פאר
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 שליטה, מיין אין נאר איז עם אויב
 העלפען אודאי דיר איך וועל
 בורא, דעם צו תפלה א מיט
 אנ׳עצה. מיט צי ווארט, א מיט
 ווייטער ער זאגט—טאכטער, מיין אוי,
 רחמנות גרויס מיט אן קוקט און
 —רוקען, און הארץ געבלויזטע מיין

 בלויה, קרועה נעבעך אום געהסט
 אונטערוועגענס אפנים האסט

 טיכעל, דאס אי פערלוירען, אלץ
 שלייער. דעם אי ליאמקע, די אי

 לייווענד, איז אט טאכטער, מיין נא,
הרפה... דיין גיך אויף פערדעק נעהט,

 געווארען מיר איז געשמאק נישט
 —ווערטער, פראסטע צדיק׳ס דעם פון

 —ווייטער לילית ספור איהר פיהרט
 זיך פערדעק איך מאכען. צו נישט

 שערות, די און רוקען און ברוסט
 לייווענד גראבע צדיק׳ס דעם מיט
 אנ׳ענטפער דערווייל זוך איך און

 שאלה: שווערע צדיק׳ס דעם אויף
 געקומען. בין איך וואם וועגען

 המצאה, א אויף פאל איך און
 המצאה, זעלטענע א גאר

 געהאלפען מאל פיל האט וועלכע
 יודען נוטע שטרויכלען צו מיר
 גרעסטע. די פון העכסטע, די פון

אנ׳עקרה! בין איך ,רבי!
 בקשה, מיין איז אייך צו און

 —קדיש", א מיר געבען זאלט איהר
 תנועה א מאך און איך ענטפער

הולטאיקע. אג׳אמת׳ער פון
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 קאלטבלוטיג, בלייבט צדיק דער נאר
 תנועה, מיין נישט זיך בעמערקט ער

 וויילע, היבשע א פערטראכט שווייגט
ריידען: צו אזוי אן הויבט און

 עקרה, אני טאכטער, מיין ,ביזם,
 צער! דיין גוט גאנץ פערשטעה איך
 העלפען? דיר איך קאן וואס מיט נאר
 בורא? דעם צו תפלה א מיט
 ביסעל, א זיך בערעכען נאר
 זאגען בורא דעם איך קאן וואס

בקשה? דיין און דיר וועגע;
 קינדער, קיין נישט דיר גיט ער אויב
 מסתמא טעם א דאך ער האט
 עונש. דעם מיט שטראפען צו דיך
 שרייען: בורא צום דען איך קאן

 משפם דיין איז וואהרהאפטיג ,נישט
 קינדערי״ן איהר גיב גזר-דין, דיין ברעך
 עזות... שטארקער א זיין וואלט דאס
 אנ׳עצה אז רעכען, איך נאר
 געבען: גוטע א דיר איך קאן

 —ריידען בורא צום אליין פרוב
 מעשים. מיט באר ווערטער, מיט נישט
 ענין: דער דאך איז פראסט זעהר

 עקרה׳ קיין בלייבען נישט ווילסט
 —האבען, ווילסטו קינדער קינדער,

 ווייזען, צו זיך אויף נעתם טא גו,
 הארצען טיפען אין האסט דו אז

מוטער". א פון חושים אלע
 ווייזעף" דאס איך זאל אזוי ,ווי

 תנועד- מין א אהן שוין איך פרעג
 —וו*יזען צו דאס איז גרינג ,זעהר

—צדיק. דער דערויף מיר ענטפערט
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 יתומים, דא דען איז וועניג
 קינדער, ארימענקע וועניג

 שלאפע, ארימענקע, קראנקע,
 פערלאזעף אום בלאנקען וועלכע

 מוטער, א זיי פאר ווער זיך, פרוב
 טאכטער, מיין ארום, זיי רינגעל

ליבע... מיט און רחמנות מיט
 שטעדטעל א דא איז ווייט, נישט א, ד

 אביונים, פערהאן דארט זענען
 יתומים, פערהאן דארט זענען

 שוואכע און עלענדע קראנקע,
השגחה. פיצעלע א אהן
 ווייזען, דיר וועל איך מיר, מיט קום
 העלפען, צו טייבעלעך די ווי
מוטער. א זיי פאר זיין צו ווי

 צדיק דער און—טאכטער?" מיין געהסט,
 רחמים מיט מיר אויף דערביי קוקט

 צער. טיפען שטילען, מיט און
 לעבען מיין אין כ׳האב אשמדאי!

 אויגען, אויף אנגעקוקט זיך פיל
 אויגען, קלוגע אויגען, שעהנע
 פונקען מיט פול טיפע, פרומע,

 דבקות, הויכע פון פורכט, גאטס פון
 צארן, פרומען קאלטען, מיט פול

 ברעמען, גרויע אונטער אויגען
 —ברעמען, געדיכטע און בייזע
 אויגען אזעלכע אט אבער

 צדיק לייווענטענעם ביים ווי
 — געזעהך נישט קיינמאל איך האב

 הימעל, דער ווי בלויע, קלארע,
 הייליג־פראסטע אזעלכע און
תינוק, א פון אויגען די ווי
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 בליקען, פראסטע תמ׳עוואטע
 פרעגען. עפים וואלטען זיי ווי

 בליקען די פון פח דעם נאר
 בעשרייבען! צו מעגליך נישט איז

 נפש אין גלייך הארצען, אין גלייך
 בליקען פראסטע די דורך דרינגען

 הייסען זיי און בעטען, זיי און
 שליטה: א מיט ליבשאפט, א מיט

 אמת!" דעם זאג אמתז דעם "זאג
 רגע׳ס וויפיל נישט געדענק איך

 יאהרען( אפשר שעות, )אפשר
 !געשטאיען פערשטיינט ווי איך בין

 צדיק. דעם פון אויגען די פאר
 חושים אלע מיט האב איך נאר
 שליטה, צדיק׳ס דעם געפיהלט שוין
 הארצען מיין אין אז געפיהלט, שוין

 פונאנדע־, געהט צושמאלצען, ווע־ט
שווארצער. דער שטיין דער סם, דיין פון

 צדק, דעם געפאלגט האב איך און
 געגאנגען, געהארכט איהם מיט בין

 פיהרען.., מיך געטהון האט ער וואו
 אביונים, ביי קבצנים, ביי
 יתומים, ביי אלמנות, ביי
 —תלמוד־תורה׳ס הקדשים, אין

 געוועזען איך בין אומעטום
 ווילען גוטען מיט געטהון און
 שמחה מיט מאל אנ׳אנדערש און
 טרעהרען, זיסע הייסע מיט און

 בעפוילען, האט צדיק דער וואס
 יתומים, פערוואגעלטע די

 קינדער, ארימענקע שלאפע,
קראנקע, הונגעריגע, בלייכע,
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 "מאמע!" גערופען: מיך האבען
 טעות. קיין געווען נישט ס׳איז און
 מוטער, א געווען זיי בין איך
 געוואשען, געצוואגט, זיי האב איך
 טרינקען, עסען, געגעבען זיי

 וואונדען די געהיילט נאכגעקוקט,
 "מודה". זאגען געלערנט און
 וואכען וויפיל נישט געדענק איך
 פערבליבען, שטאדט דער אין איך בין

 צדיק דער פלעגט אווענד יעדען
 ווערען, צו געוואהר מיך קומען
 דערצעהלען און טרייסטען מיך פלעגט

 נפלאות און ספורים מיר
 חסידים, גרויסע פון בעל־שם, פון
 ל״ו־צדיקים די פון
 נסתרים, אנדערע פון און

 דערגאנגען, איך האב ביסלעכווייז
 צדיק: דער לעבט עם אזוי ווי

 פדיונות, פון זכר קיין נישט
 גבאים, קיין משרתים, קיין

 חסידים, ווילדע חברות קיין נישט
 סעודות, שלש ברייטע קיין נישט
 שיריים. כאפעניש קיין נישט
 רבי לייווענטענער דער ניין!

כפו. יגיע פון זיך לעבט
 אדמה די בעארבייט ער

 פויער, א ווי להבדיל, גאר,
 ערוגה קליינינקער א אויף

 קארן זייעט און ער אקערט
 ערבייט. זיין ן פ: זיך נעהרט ער און

 ערלים, די שכנים, זיינע
סביבה דער פון גוים אלע
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 בענשען זאל ער וויינען, עטען,1
 ארבייט. זייער און פעלד זייער

 פעלדער די אויף און בענשט, ער און
 בעתו דא שטענדיג זיך איז

 וועטער. שעהנעס און טוי רעגען,
 שטורעם קיין נישט האגעל, קיין נישט

פעלדער. די נישט קיינמאל זעהען
 צדיק ליבער דער האט איינמאל

 ספור לאנגען א דערצעהלט מיר
 בעלי־תשובות. גרויסע וועגען

 מעשה, די אויסגעהערט האב איך
 צעיאמערט צעוויינט, שטארק זיך האב
 ריידען... אנגעהויבען האב און
 ביוש, אהן און הקדמות $הן
 צדיק דעם דערצעהלט פראסט איך האב
 געווען, בין איך וואט און ווער
 פערשטאנען, גוט האב איך ווי נאר,
 צדיק דער שוין הימעל פון האט
 לילית. בין איך אז געוואוסט לאנג

 ספיר, מיין אויסגעהערט האט ער
 געזעסען, שטיל וויילע א איז

 רעיונות די אין פערטיפט שטארק
 שכינה די גערוהט האט עם און

 פנים; בלייכען פרומען זיין אויף
 שמייכעל, שטילען א מיט נאכדעם,

 ווערטערו די אויסגערעדט ער האט
 נצוץ דער איז אפנים ,שטארק

נשמה. יודישער א פון
 פערלאשען נישט זיך האט ער אז

 לילית!" ביי זעלבסט הארצען אין טיף
 רבי מיר, גיט רחמנות, ,האט

תשובה, גרויסע א זינד מיין פאר
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 —הייסען!״ וועט איהר וואם טהון ורעל איך
 _ בעטען, אנגעהויבען איך האב
געענטפערט: האט צדיק דער באר

 הארצען אין זיך ביי אליין, "דו
 תשובה, א אויף טאכטער, מיין זוך,
 השגה, דיין שכל, דיין באך
 חרטה". דיין פון מאס דער באך
 געפובען אליין האב איך און
 שווערע, א בישט תשובה, א זיך
 זיסע, א און טיפע א באר
 השגה, מיין שכל, מיין באך
 חרטה: מיין פון מאס דער באך
 ארבייט דער באך אוועבד, אלע
 יתומים, די קינדער די ביי

 שטעדטעל פון שוהל אין מיר איך געה
 זיך<, פערשטעהט ווייבערשער, דער )אין
 תחינות, דארטען זיך זאג איך און

 טובים" "בת פון תחיבות זיטע
 ותיקין. ביז פריהמארגען, ביז

 תשובה, גאנצע די גאר איז דאס
 געבוירען. ביי ווי בין איך און

 יתומים, די קינדער, מייבע
 תחינות פרומע זיסע די און
 ווערטער לייווענטענעמס דעם און
 —אויגען זיינע פון פליק דער און

 געענדערט. מיך האט דאס אט אלץ
 פערגעסען גאר שוין איך האב איצט
לילית. א פון תנועות אלע
 הארצען טיפען אין מיר ביי און

 כח מיט דערוועקט זיך האבען
1 מוטער א פון געפיהלען די

צוזאמען! יודענע א מיט
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אשמדאי! א, אשמדאי!
 אמת, דעם דערצעהלט דיר האב איך
 וועניג, מיך ארט ווייטער אוץ נו,

 בליצען, אוץ דונערן זיך קאנסט
 הצרות. כל אנטהון מיר קאנסט

 שליטה די אז וויסע/ נדר זיי
 פערלוירען. מיר אויף שוין האסטו

 לילית, קיין נישט שוין מעהר בין איך
בעל־תשובה! א איצטער ביץ איך

ז.

שפט. כ שרעקליכער דער

 בליצען, און דונערן מיט נישט
 קילות, ווילדע שרעקליך מיט נישט
 אשמדאי געענטפערט האט
 לילית. זיין פון ספור דעם אויף
 זיצען געבליבען איז ער ניין,

 תנועה. א אהן און קאלט און שטום
 אויגען גרינע די אין נישט, מעהר

 געביטען געשווינד זיך האבען
 געפיהלען, פון פונקען הייסע

 רחמנות, און אכזריות פון
 ליידען. שווערע און האס ליבע,

 קבר, א איץ ווי שטיל, שרעקליך
 טורעם. שווארצען אין געוועץ איז

 געשטאנען איז רוהיג און שטיל
 אשמדאי. דעם פאר לילית
 געזעסעץ איז פערשטיינערט שטיל
 הטומאה, שר דער שטול זיין אויף
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 האלאוועשקע גרויסע די נאר
 צארן פייער־רויטען מיט האט
 פעגאסען. אלעמען און אלץ
 שווייגען, טיפען לאנגען, א נאך
 אשמדאי אלטער דער האט

 ווערטער: די ארויסגערעדט שטיל
 משפט. דיין פארקומען וועט ,פאלד
 גזר־דיץ!" מיין צו לילית, זיך, גרייט

 פרעפלען אנגעהויפען האט און
 מכשף: א פרעפעלט עס ווי

 רוחות, גרייזע רוחות, -אלטע
 נילוס, טיפען גרויסען דעם פון
 מצרים, לאבד ווייטען דעם פון

 פרעה׳ם, אלע די פון רוחות
 שטערנזעהער גרויסע די פון
 מכשפים, אנדערע פון און

 טורעם, אין מיר צו אהער פרענגט
 פיהרען צו אהער געשווינד פרענגט

 מצרים, פון חרטומים דריי
 העכסטע, די פון עלטסטע, די פון
 לילית. מיין משפט׳ן צו כדי
אשמדאי! איך, פעפעהל ד^ס

 עין, הרף א דורך געהט עס
 טורעם שווארצען גרויסען אין און

 —חרטומים דריי די שוין שטעהען
 אלטע, גרויע, דיקע, הויכע,

 קאלטע, און אנגעפלאזענע
 קיטלען, שווארצע לאנגע די אין
 היטלען שפיציג-הויכע די אין
 שטעקענס. דיקע גרויסע די מיט
 פרעפלען זיי און שטעהען, זיי און

ווערטער מצרים־לשון אויף
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כשוף. און פערווערעניש פון
מצרים! פון חרטומים דריי—

 אשמדאי: דער אב זיך רופט
 גערופען, אהער אייך האב איך

 לילית מיין משפט׳ן זאלט איהר
 כשוף. אייער פון דין דעם גאך
 לויתן דעם מיט ערד די זינט

 הגדול, ים אין אום שווימען
 בעשאפען האט בורא דער זינט
 גהנום, דעם און גן־עדן דעם

 חטאים, און טובים מעשים
 אנ׳אשמדאי, פין איך זינט
 געטראפען, נישט קיינמאל נאך האט

 שליטה מיין פון רוח א אז
 פעקשע!,- עזות מיט מיר אין זאל

 אנ׳אנהויב. געמאכט האט לילית
 חושך׳-־ הרי די גרויס ס׳זענען
 לילית. פון זינד די איז גרעסער

ם! רחמ אהן געשווינד, זי משפט
 טומים ח דריי אלטע די און

 אשמדאי, ד;ם אויס הערען
 עדות, שווארצען דעם אויס הערען
 לילית פון אוים נאכדעם הערען
 ספור, איהר און טענות איהרע

 פריהער ווי שטעהן בלייבען זיי און
 שטרענגע, און אנגעבל^זענע

 ליפען, די מיט פרעפלען זיי און
 שטעקענס, די מיט קלאפען זיי און
 כשוף. זייער טהוען זיי און

 אנ׳אימה. ס׳איז פחד, א ס׳איז
 יוגגסטער דער אב זיך רופט נאכדעם

חרטומים! דריי אלטע די פון
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 פסק־דין, מיין פארלעגעץ ורעד איך—
 יושר: פי על און דין פי על

 —לילית זיך, פערשטעהט איז, זינדיג
 שטרויכלונג איהר אין ווי אזוי נאר
 שולדיג, צדיק גרויסער א איז

 שטארקער אפילו איז וועלכער
 יצר־הרע׳ס, אלע איידער

 ראנגלען קאנען זיך וואלט וועלכער
 הבשן, מלך עוג מיט כאטש
 —אשה, שוואכער א מיט נאר נישט
 משפט א פארגעלעגט איך וואלט
 רחמנות: מיט שטרענגען, א נישט

 צורייסען זי שדים לאזען
 שטיקלעך, אלפים תרפ״ט אויף

 פערברענען זי מעץ זאל נאכדעם
 גרויסען, א קאלך־אויווען א אין
 בלייבען, וועט עם וו^ס אש דאם און
 שמעקען שטענדיג געבען מען זאל

 בעלי-עברות, גרויסע יענע
 עלטער דער אויף זענען רועלכע

 בעלי־תשובות, געווארען, פרום
 ציינער, קיין נישט האבען זיי ווייל
 תאוות. קיין נישט האבען זיי ווייל
 משפט גרינגער א זיין וועט דאס
יושר. פי ועל דין, פי על

 משפט, קיין נישט חרטום, איז, דאס—
 —גלייכווערטעל! א נאר בלויז איז דאס

 אשמדאי: דער קאלט ענטפערט
 שטרי:פען מיני אזעלצע אט

 שדים ען בעקוב אפט טהועץ
 תים.1שט קייינע פאר האנד מיין פון

משבט. ן די ז$ג חרטום! צווייטער
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 פרעפעלט; חרטום צווייטער דער און
 דין גזר מיין אין אשמדאי!—

 געפינען נישט זיכער וועסטו
 יושר. קיין נישט רהמים, קיין נישט
 מדה. כנגד מדה זיין זאל

 מוטער א פון געפיהלען דורך
 רבי לייווענטענער דער האט

 בעל־תשובה. א פאר געמאכט זי
 לילית אז מאך דו אשמדאי!

 מוטער! א ווי זיין געשטראפט זאל
 גרעסטע, די שטראף די זיין וועט דאס
 קינדער! איהר גיב קינדער! איהר גיב
 ברענגען שמערצען מיט זיי זי לאז

 וועלטעל. שווארצע פינסטער דאס אויף
 ערציהען זיי נאכדעם זי לאז
 יסורים מיט און צער פיל מ־ט
 מות. אימת גרויסע מיט און
 קינדער איהרע אז דערנאך, און

 שטעלען, זיך פיס די אויף וועלען
 שטראפען. צו אן זי הויב דעמאלט

 הולטאיעס, פאר אלע זיי מאך
 גזלנים, פאר גנבים, פאר
 תפיסות. אין זיי צוזייע און

 שטארבען זאלען זיי מ$ך, $דער
 וויסטען א לאנד ווייטען א אין
 הונגער. פון קויל, בייזער א פון

 לילית מוטער זייער אז מאך,
 עלטער דער אויף בלייבען זיך זאל

 פערוואגעלט, און ארים עלענד,
 וואונדען, הוילע פון הארץ א מיט

 שמארצען, שטענדיג זאלען וועלכע
ברענען שטענדיג זאלען וועלכע



בד אשמדאי,

 פייער דעם פון און זאלץ דעם פון
 טרעהרען!". בלוטיג-הייסע די פון

 משפט, הארבער א זיין וועט דאס
מדה. כנגד מדה גזר-דין:

 —משפט, א יא חרטום, איז, דאם—
 אשמדאי: דער אים ענטפערט

 וועניג. דאס איז לילית פאר נאר
 חרטום, גרויסער א יא ביזט דו

 סודות טיפע טיפע, די נאר
 הארצען, איחר פון מוטער, א פון

 פערבארגען. דיר פאר נאך זענען
 ליידען שטארקסטע גרעסטע, די אין
 טרעהרען בלוטיג-הייסע די אין
 מוטער, אנ׳אומגליקליכער פון

 לייכטען שטענדיג זיך דאך טהוען
 פונקען, ווי גלייך טראפענם, קלארע

 ליבע. פון און מחילה פון
 היילען זיי און טרייסטען, זיי און
 וואונדען. איהרע פאלזאם א ווי

 משפט דער איז לילית פאר ניין,
מעשים! איהרע נאך שטראף קיין נישט

 שטילקייט א הערשט רגע א ביי
 טורעם; שווארצען גרויסען דעם אין
 אשמדאי אלטער דער און

 דריטען דעם פון פסק־דין דעם ווארט
 מצרים. של חרטום גרעסטען
 קוויטשען צו אן הויבט מיטאמאל

 שד׳ל, שווארצער קליינער יענער
אנ׳עדות: פאר דא שטעהט וועלכער

 אשמדאי, לילית, דיין פאר—
 פיינעם. א פסק א גאר איך האב
זאגען. צו איהם מיר ערלויב נאר
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 מליצת! אתן אץ קירצער נאר -רייד!
 לילית ווי היות אווי, אש—

 צעלת־תשובה, גרויסע 8 איז
 זין/ פערשטעהט עם ווי היות, נאר

 גהנום זיהען אונזער אין אז
 געפינען ט ניע זיך ^רט קיין וזעם
 —פארוק א אין לילית א פאר
 געצען: אנ׳עצה דיר איך ז יואל

 אוי&לאנד אין גלייך זי פערשיק דו
 בערן, צי בערלין, פאריז, אין
 דאקטאר. א אדיף שטודירען צו
 קומען, אהינצו וועט זי אז

 פרעגען: נעהמען זי גלייך מען וועט
 ביזטו? ווער זאג, שמך?" ,מה
 שטאמסנזון אומה וועלכער פון זאג,
 פא&ירען! געווייז דערצו און

 חדר, גרויסען א אין גצכדעם
 פייער אויפ׳ן גלעדלעך מיט פול

 פרעפלען. און כשופ׳ן זי וועט
 מהים, שניידען זי וועט נאכדעם
 שדים פראסטע ווי אקוראס

 גהנום. טיפען אין ארפייטען
 פערשטעלען זי מען וועט נאכדעם
מענשען. לעבעדיגע שגיידען

 —תענוגים די צו דערצו, און
 הערשעח גרויסער מיין דיר, איך שווער

 צרות, האבען יארטען זי וועט
 צלצולים, פון און נויט גרוים פון
 ווערען אויסגעריסען זי ט וו;

גהנום.^ אין ווי מעהר, מאל פיל
 אשמדאי, אלסער דער און

פעם, אהן און ווערטער $הן גאר
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 וויידעל, פארץ שד׳ל רעם כאפט
 קוימען פון ארויס איהם שליידערט

חרטום: דריטען צום זאגט ער און
משפט! דיין זאג חרטום, עלטסטער—
 —גזר-דין, מיין זיין וועט פראסט און קורץ—
 חרטום: אלטער דער שטיל ענטפערט

 לילית, בלייבען לילית זיך לאז
בעל-תשובה... א איצטער, אט ווי

 געבען קאן איך וואס גאר, איז דאס
עברה... איחר פאר פסק א ווי

 חרטום, גרויסער נישט, פערשטעה איך—
 —בעדייטען? פסק דיין זאל עס וואס

אשמדאי. פערוואונדערט פרעגט
 תרטום גרויער אלטער דער און

 פערשלומערט, ווי וויילע א שווייגט
פרעפלען: צו אן ווידער הויבט און

בעל-תשובה, א לילית איז איצט—
 ציפיק, א אין פארוק, א אין

 קרבן־מנחה, גרויסען א מיט
 ,בת-טובים/ פון תחינות די מיט
 געהעריג. ווי צנועה א גאר

 אשמדאי, מוחל, זיי באר,
 הארצען, אין בליק א טיף איהר 3גי

 געפינען נאך דארטען וועסטו
 לילית פריהערדיגער דער פון

 תאוות אלע תנועות, אלע
 המות, סם פון קוואל דעם און

 געגאסען. אהין האסט דו וואס
 הארצען, אין גאנץ איז אלץ מיר, גלויב

 בשמים. פרומע מיט פערדעקט נאר
 בלייבען, לילית איצטער זיך לאז
תחינות, איהרע מיט איז, זי ווי



סקי•—נ8 ש. 76

 הארצען, טיפען אין זינד די מיט
 בשמים. די מיט און סם דעם מיט
 הארצען אין איהר ביי זארג, נישט דו

 גהנום: גוטער א זיין שוין וועט
 מחלוקות שרעקליכע שטענדיג
 געפיהלען, אלערליי צווישען
 תאוות, פיל און תשובה צווישען
 "בת-טובים"! און לילית צווישען

 אשמדאי, נאך, דערביי און
 ווילד־פרעמדע, א בלייבען זי וועט

 רוחות, פאר אי מענשעץ, פאר אי
 בייזע. פאר אי גוטע, פאר אי

 טיפען, דעם גהנום פון ווייט
 גן־עדן, ליכטעען פון ווייט
 לילית, א אלץ—צדיקים פאר
 בעל־תשובה, א—חוטאים די פאר
 מרשעת, פרומע-א די פאר
צנועה... א—היינט-וועלטיגע פאר

 יענע, פאר פרעמד און די פאר כרעמד
 פערשמאכטע, א בלאנדזשען זי וועט
 זייטען אלע פון וועט זי און

 בליקען, בייזע ווי מעהר, נישט זעהן
 בלבולים. און קללות הערען

 ליידען, די אט פון שרעקליכער
געפינען! נישט זיכער וועסטו

 אשמדאי אלטער דער און
 הרף־עין, א פערטראכט זיצט

 עצה, חרטומ׳ם דעם בעקלערט ער
 לילית, אויף לאנג ער קוקט גאכדעם

 ראנגלען שרעקליך זיך וואלס ער ווי
 געפיהלען, אנדערע גאר מיט
כןו ,יהי ארוים: רעדט ער און



■שדדמי.

 משפם דער זיין מקוים ז^ל
חרטום! אלטען גרויסען דעם פון
 רוחות פאר פרעמד מענשען, פאר עמד פ־

 חוטאים פער פרעמד פרומע, פאר פרעמד
 טיפען, דעם גהנום פון ווייט
 גן־עדן, ליכטיגען פון ווייט
 הארצען אין כף־הקלע א מיט

גלייבען!!! אייביג לילית, זאלסטו,
 רוחות, שדים, איצטער, און נו,

אויגען!" מיינע פון צו זי נעהמט
 ליליות.♦ פערשוואונדען ווערט עם און

 פערשוואונדען איתר נאך באלד ס׳ווערען
 מצרים, של מים חרט; די

 טורעם שווארצען גחיסעץ אין און
 אשמדאי דער אליין בלייבש

קומער. טיפען טיפען, $ אין

תרנגולים רבוא ששים
 דריטען, דעם קריית דעם שוין גיבען
 ותיקין, צו לויפען יודען

 הימעל, דער מזרח-זייט, אין און
 קלערער און ליכטיגער לץ3 ווערט

 שדים כתות אלע די און
 בעד&לטען: צו זיך $ן הויגען

 ימים, טיפע אין דר׳ערד, אונטער
 בוידעמס, די אייף זוורבות, די אין
 זומפען..♦ אין און וועלדער די אין
 אשמדאי אלטער דער און
 טיפען א זיפץ לאנגען א גיס
 האלאוועשקע, די פערלעשט און

נעגעל די אין ער געהמט נ$כדעם
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חלף, משונה-גרויסען $
 רליגעל, שווארצען א אוים זיך שטרעקט

 קריעה זיך רייסט און שניט א גיט
בעל-משובה. די לילית ער3אי

 טרויער מיט זיך ער זעצט נאכדעם
 שבעה, זיצען צו ערד דער אויף
 פרעפלען: זיינע ליפען די און

 געטרייע, מיין לילית, ,לילית,
 פערלאזען!... מיך לילית, האסט, דו

 אשמדאי, גרויסען דעם מיך,
 רוחות, די פון מושל דעם מיך,
 בייגעקומען איצטער האט מיך

 שרף, א נישט מלאך, א נישט
 שלמה, מלך קליגסטער דער גישט
 —יודעל פראסטער פרומער, א נאר
צדיק!..." לייווענטענער דער נאר

נאכרעדע.

 הספור: של הסיום זה
 נעגעל-וואסער איך וואש איצטער

 אבצעשווענקען, טומאה די בדי
 פערבליבען נאך איז עם וועלכע

 נעגעל, די פון שפיצען די אויף
 זעקעל דאס געשווינד נעהם איך און
 תפילין, די און טלית דעם מיט
 מנין. אין גלייך מיר לויף איך און

 שבחים גרויסע תפלות, הייסע
 בורא, מיין דיר, שיקען איך וועל

נשמתי בי שהחזרת
רבה". "חמלה גרויסע א מיט



*שמדאי.
סד

 "גומל". בענשען איך וועיי שבת
 מודה, זיך אייך איך בין איצטער

 געשריבען, האב איך בשעת אז
 געציטערט, בלאט א ווי איך האב

 שטרויכלען נישט זאל טומאה די אז
 1נעצען איהרע מיט טריט מייבע

 נסים, שטארקע נסים, גרויסע
 גאנצער א ארוים בין איך אז

 פאות און בארד און קאפ מיין מיט
 טורעם. הטומאה׳ם שר דעם פון
תחתיה! שאול טיפער דער פון

 אבות. זכות פון יודען, נישט, לאכט
 זיידע מיין אז זיכער, בין איך
 אשטרוינער דער זלמן רבי
 יעקב רבי פעטער מיין און

 געארבייט, פיל ,דארטען" האבען
 ווערען... "גע׳ניזוק׳ט נישט זאל איך
 געהאלפעד האט נאך דערצו און

 ליאדיער דעם פון האב איך וואס
שמירה. א און קמעות צוויי

 ווערטעת צוויי־דריי א נאך איצטער
 יודען, אחינו זעהט, איהר ווי
 טומאה דער פון שליטה די איז

 שטארקער פיל נאר מעכטיג; און גרוים
 תמים. צדיק א יוד, א איז
 משל א זיך פאר האט איהר אט,
 צדיק. לייווענטענעם דעם פון

 יודען אלע געבען, זאל נאט
 לעבען צו אנהויבען זאלען

 יושר, פי על אמת, פי על
 תמימים ווערען זאלען אלע

רב? לייווענטענער דער ווי



אג-סקי.

 שיקען אונז אויבערשטער דער וועט
 צדק, גואל משיח זיין
 שליטה, איהר מיט טומאה די און
 אחרא סטרא גאנצע די אוץ

 בימינו פמהראה וועט
אמן! ווערען. פערזונקען ג$ר

י^קר. 1901



וועלט יענער פון בריף
 צו ז״ל חב־ד מאטקע פרן מכתבים ינטןל3 צ

ג״י. ליגנער" "צער המכונה שלומיאל ר׳



 ל*•♦ אל שלוט׳ מוה״ר ומפורסם המופלג לידיד^זעחמזי>
 ארויסגע- האבען לשונות בייזע ווי היות שלומיאל! ידידי

 וואהרהאפ- קיין גאר נישט נעבעך האסט דו אז קלאנג, צ לאזען
 שטענ- נישט זיך געפינסט דו אז ה. ד. ,חתוך־הדבור", טיגען

 איז נישט וועמען קאן דערום און לצלן, רחמנא האמת, בקו דיג
 פון טאקי בריף די אט זענען צי ספק, א זינען אין איינפאלען

 ערקלע- צו בעשיינפערליך נויטיג פאר געפונען איך האב—מיר,
 מיינע איבערצושיקען איינגעגעבען זיך האט מיר אזוי ווי רען,

 התהו. עולם אין אייך צו האמת, עולם אונזער פון מכתבים
 ישראל, בני אחינו ^בהיטען איך וועל איך, פערהאף דערמיט,

 עברה דער אין ווערען געשטרויכעלט נישט ושלום חס זאלען זיי
וכר. זה ובזכות ספקות. און חשד פון

 איז קדמונים ימים פוץ אז ידוע, גוט אלעמען איז זלס
 פרטים איז עם וועלכע זיך דערוויסען צו שווער זעהר געווען
 דער- און וועלט אונזער אויף זיך טהוט עס וואס דעם, וועגען

 חכמה" ,ראשית פון מחבר הייליגען דעם נאר גהנום. הויפט-אין
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 ווידאש די משד, ר׳ ן3 אליהו במהור״ר המקובל החסיד הגאון
 טיפסטע די אין דורכצודרינגען איינגעגעבען זיך ה^ט זללה״ה,

 ועד מתחילה ארומצושרייבען און האמת עולם דעם פון סודות
 ,ראשית דעם פון ענטפלעקונגען די גהנום. מדורי שבעה אלע סוף

 אלע אין גערודער מורא׳דיגען א ארויסגערופען ה$בען חכמה"
 אויספארשוג- הארבסטע די אנגעהויבען זיך האבען עם עולמות;

 די גאון דעם ארויסגעגעבען עס האט ו.־ער דעם: וועגען גען
 אז דערמיט, אויסגעלאזט זיך האט עם און גהנום? פון סודות

 אראבגע- זענען חבלה, מלאכי און שדים גרעסטע די פון פיל
 לחלוטין האט אן, צייט יענער פון שטעלען. זייערע פון פלויגען

 שדים וועלטען. ביידע די צווישען פערבינדונג יעדע אויפגעהערט
 זיך. טהוט זיי ביי וואט דעם, וועגען טהון צו פיפס א ציטערן

 מען ווייל איבערגעבען, גארנישט מען קאן יושר מליץ א דורך
 וועלט. אייעד אויף ארויס זיי לאזט מען איידער ארום זיי זוכט

 אריבעד- עפעס קאנען יא אפשר וואלטען עדן גן פון צדיקים די
 אבער זיי זענען—חלום צו געהען זיי בשעת אייך, צו טראגען
 מעהר נאך סמאל׳ן פאר ציטערן זיי און פחדנים גרויסע נעבעך

 וואס נישטא דאך איז רשעים די וועגען און נו, שדים. די ווי
 נישט איז קעסעל זודיגען א פון זיך ארויסכאפען ריידען: צו

 האס איהר אז אויסגעקומען, איז לבינו בינו זאך. גרינגע קיין
ידיעה. שום קיין צייט גאנצע די געווען מקבל נישט דאנען פון

 שנויים. גרויסע פארגעקומען אונז ביי זענען אבער איצט
 אנגע- מען האט יאהר, עטליכע לעצטע די פון משך דעם אין

 משונה׳- נייער, א פון יונגעלייטלעך גהנום אין ברענגען הויבען
 ברואים, ווילדע אזעלכע זענען דאס און ,כאפ־לאפ" חברה דיגער

 דער- נישט קשים ענויים שום קיין מיט דא זיי קאן מען אד
 לא- יסורים, ביטערע א פאר אן נישט זיי מ׳טהוט וואם נעהמען.

 סענה׳ן און חוצפה מאוימ׳דיגער א מיט דערפון אויס זיך זיי כען
 דארטען, שרעקען! צו אונז וואס מיט ,געפוגען טענה: איין נאר
 וואס ענויים, אזעלכע פערזוכט מיר האבען התהו עולם דעם אין

 קינדער-שפיל!" א ווי מעהר נישט אייערע, זענען זיי, אנטקעגען
 נישט זיך האבען יועצים גרעסטע זיינע מיט סמאל וויפיל און



וועלה. יענער פון יריף

 יסז־רים, י4ער1ר3ה ייע,4 נישט וועלכע געפינען צו געקליגט
 —ו.-רה־לייט די אט דערנעהמען קאנען זאל מען וועלכע מיט
 נישט איז סוף כל סוף ביז אויפטהון. געקאנט גארנישט ער האט

 יוגענד דער אין איז רואם שד, געבראטענער א עפעס געקומען
 א פאר זיך איבערגע׳שמד׳ט דערנאך און יושר מליץ א געווען

 אב־ זאל ער עצה: פראסטע א סמאל׳ן געגעבען האט און—שד,
 דאר־ זאלען זיי וועלטעל, אייער אויף צוריק עקשנים די שיקען

 ווי געהאלפען! טאקי האט דאס און עונש. זייער אבקומען טען
 אז אנ׳אזהרה, עזות־פנים איז נישט וועלכען א גיט מען נאר

 ווייזט מען אוץ התהו, עולם אין צוריק אבשיקען איהם מ׳וועט
 ווערט ש*קען, איהם מ׳וועט וואוהין מקום דעם אן נאך איהם

 נאר פרום, און גוט זיין צו צו זאגט און זיידענער א באלד ער
 אויסגע־ סמאל האט נאך דערצו גהנום. אין לאזען אים מ׳זאל

 ווענד די אויסקלעפען געהייסען האט ער זאך: מין אזא טראכט
 עס וועלכע אויף ציורים, אימה׳דיגע אלערליי מיט גהנום פון

 אויף אן טהוט מען וואס ענוים, גרעסטע די אויסגעמאלט זענען
 בעל- די ווערען ציורים, די אויף קוקענדיג און וועלט. אייער

 דערשראקען קעסלען, זודיגע די אין זיצען וואס עברה׳ניקעס,
 און פיין גרויס פון טרעהרען טייכען מיט זיך צוגיסען און

 אלע אז מנהג, א איינגעפיהרט סמאל האט דעם, חוץ רחמנות.
 געלייענט גהנום מדורי אלע אין קול אויפ׳ן ווערט פריהמארגען

 דאס און—זיך פאסירט אייך ביי וואס אלץ, וועגען בלאט דאס
 קאנען שדים אנדערע אז גהנום, אין רושם גרויסען אזא מאכט
אויערן. די פערשטאפען און פערטראגען נישט דאס

 זיך גיבען דעם, אויף קוקענדיג נישט פונדעסטוועגען, און
 הער- שטארקע אזעלכע "כאפ-לאפ״-חברה׳לייט די צווישען אויס
 אזהרות אלע די פון נתפעל נישט האר א ווערען וואס צער,

 זייער אפ זיי מען טהוט סוף כל סוף זייערם. זיך טהוען און
 אין אייך צו לעזאזל, אוועק טאקי זיי שיקט מען און רעכט
אריין. התהו עולם

 איבער, דיר איך שיק חיות־רעות די פון איינעם מיט אט
 נישט איז מיר זיך, פערשטעהט עס בריף. מיין שלומיאל, ידידי
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 איך אז פערגעס, נישט נאר צוצוטרעטען., איהם צו געווען גרינג
 גלייכווערטלעך פאר א מיט חב׳ד! מאטקע פארט עפעם דאך בין

 מיר יי2 האט ער אז געווען, חן נושא אזוי איהם ביי איך האב
 דיר בין איך שלומיאל, ידידי נאר, בריוועל. דאס גענומען

 נישט מחזקות איבעריגע קיין יונגענמאן דעם מיט זאלסט מתרה,
 קיין זיך ביי געבען גישט איהם זאלסטו דערהויפט, און מאכען

 פע־ שום קיין נעהמען נישט איהם ביי זאלסט און מנוחה מקום
 און ווערען געשטרויכעלט ושלום חס קאנסט שמירה. אויף קעל

 ק־מענדיגער א ביי אי״ה עולמות. ביידע אמאל מיט פערלירען
 צווייטען א צושיקען דיר איך וועל חברה־מאן, א נאך פון נסיעה
 בין איך אזוי ווי בעשרייבען, באריכות דיר וועל און בריף

רוה. מיין אין איצט מיר רוה איך ווי און געווארען נסתלק
ז״ל. חב״ד מרדכי ידידך ממני

ב. מכתב

נ״י. שלומיאל מוה״ר ומפורסם המופלג הנחמד, הנכבד לידידי

 דיר ארומשרייבען שלומיאל, ידידי איך, קום איצטער
 פון אפגעפאסירט זיך האט מיר מיט וואס אקוראט באריכות,

 עד געווארען, נסתלק בין איך זינט אן, טאג ערשטען דעם
הזה. היום

 שוין, איך רוה איצט אז זאגען, דיר איך מוז כל קודם
 זאגען דיר וועל איך רוה. מיין אין נאמען, ליבען זיין אדאנק

 אזידא, געריכט, גארנישט פריהער זיך האב איך דאם אמת, דעם
 אז גוט, זעהר געדענק איך רוהיג. אזוי זיין זאל כף־הקלע, אין

 האט טריינע זוגתי און ערד דער אויף געלעגען בין איך בשעת
 "און קול: הייזעריגען א מיט געשריען האט און בעקלאגט מיך
 פאר זיך, איך רוה!!״-האב דיין אין רוהען דארטען זאלסט דו

 א יודענע, "א געקלערט: האב און איהר פון אויסגעלאכט זיך,
 איך נאר ווי אז זיין, דא קאן רוה מין א פאר וואס טפשה!
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 דומה, מלאך דער בעגעגענען מיך וועט ארט, אויפ׳ן קומען וועל
 כף־הקלע, דער חבוט-הקבר, דער אנהויבען זיך וועט נאצדעם

 איצטער זעה איך ווי נאר יסורים!" אלערליי מיט גהנום דער
 מיך, פערשטעהסטו זוגתי. טאקי געווען גערעכט איז ארוים,

 האב איך אז באמונתי, דיר שווער איך רוה! איך שלומיאל:
 עם ווען זאל יוד א אז פארעטעלען, געקאנט נישט זיך קיינמאל

 בערע- האב. איך ווי כף־הקלע, רוהיגען אזא האבען קאנען איז
 טהרה־ברעט, ביז׳ן וויג פון לעבען, גאנצע דאס אקארשט: כען
 אלעמען פאר און אלץ פאר האב און ונד נע געווען איך בין

 פאר׳ן רבי׳ן, פאר׳ן טאטע-מאמע, פאר געציטערט געציטערט:
 פאר געציטערט רוחות; און שדים פאר גהנום, פאר׳ן יצר־הרע,

 געצי־ קנעפל; ווייסען א פאר יון, א פאר גוי, א פאר שגץ, $
 פא־ א פאר בלבול, א פאר רדיפה, א פאר גזרה, א פאר טערט
 ציטערניש אייביגער דער וועגען שוין רעדט ווער און גראם.

 דעם דאגות, אלע אויס! איז איצטער היונה. שטיקעלע דעם פאר
אראבגענומען. האנד א מיט ווי ורעדה, פחד גאנצען

 די אז ארוים, איך זעה אריין, תוך אין קלער איך אז
 דער וואס דערפון מקור. איין פון זיך נעהמט ציטערניש גאנצע

 זיי פון איטליכער ווארום נשמה. דער מיט פערבונדען איז גוף
 געזאגט! אומשטיינס ציטערן. צו וואט גארנישט האט זיך, פאר
 נישט דארף ער ער? דארף תענוגים גוף; יודישער א דארף וואס

 דאס איז היונה, זוכט ער אויב און מנוחה ביסעלע א ווי מעהר
 די אויפצוהאלטען כדי נאר ושלום, חם וועגען, זיך פון גישט

 פטר׳ט קוים—גארנישט אודאי דאך דארף נשמה די און נשמה.
 צו- אבער זענען זיי אז ברכות... מאה פון יאך דעם נאר זי

 דער זיך, שרעקט נשמה די ביידע: זיי ציטערן נויפגעבונדען,
 נשמה די אז ציטערט, גוף דער און—ווערען נזוק נישט זאל גוף
ווערען. פערפלעקט נישט און געשטרויכעלט נישט ושלום חס זאל

 צו- זיך האבען נשמח דער מיט גוף מיין אז איצטער,
 אין זיך ליגט גוף דער קאנטעט: זעהר ביידע זיי זענען

 אין אלעמען הערט און דאגה שום א אהן פריץ א ווי דית, יין5
 איבע. ןיין זאל דירה אין אז זאגען, נישט מ׳קאן ^מ, ^ק.
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 פער- צו נישט פונדעסטוועגען, נאר געראם. #דער ם*ב5רי^^
 זיך זאל מען אז און זיך, אהינצוטהון וואו פערהאן זינדיגע!,

 נאסער פינסטערער, נישט ערגער, נישט זי איז צוקוקען, גוט
 אייער אויף געהאט האב איך וועלכע דירות, די ווי קעלטער, און

 איז וואס בערעכען: אבער דערפאר היינט וועלטעל. ליבהארציג
 איך און אנ׳אייביגע און אנ׳אייגענע איז דירה די וואס ווערט,
 ווערט איז וואס דירה-געלד! קיין וועגען זארגען נישט דארף
 ),טעריטאריע" נחלה אנ׳אייגענע פערמאג איך וואס נחת, דער

 דערצו בין און נאמען אייגענעם מיין אויף טאקי און בלע״ז(,
 וישם איהר פון מיך וועט אליין סענאט דער אפילו אז זיכער,

 אקארשש בערעכען גאר! נישט נאך איז דאס און אראבטרייבען.
 ביי וועט קיינער אז זיכער, בין איך וואס דערפון, תענוג דעם
 ורעם קיינער אז לייב, פון תכריכים די אראברייסען נישט מיר
 טשוועקעם קיין און ארויסלאזען נישט בויך פון געדערים די מיר
 סענש א זיך, פערשטעהט עם אריינשלאגען! נישט אויגען די אין
 אז גוף, דער אונטער מורמעלט מאל אנ׳אנדערש און זינדיג איז
 בי- א איהם פערשאפען ווערים די וואס קאנטעט, נישט איז ער

 קלייניגקייט. א איז זיך, פערשטעהט ד$ס, נאר אונרוה. סעל
 וועדים אז צוגעוועהנט, נישט דאס איז גוף יודישער וועלכער

ווערים?! וועלצע נאך און עסען. אים זאלען
 ווי אויך איז נשמה, די צד, אנדערן דעם פון און נו,

 מין אזא זיך פון אראבגעווארפען קלייניגקייט, א געבוירען. ניי
 איצ- זיך שפאצירט זי און גוף! יודישער א ווי יאך, שרוערען

 פערוועהרט קיינער כף־הקלע, איבער׳ן ?ךיצ׳טע א ווי אום טער
 איהר ביי פרעגט קיינער וויל. זי וואוהין געהן צו נישט איהר
 פא" כאראשע קיין נישט מעטריקע, קיין נישט פאס, קיין נישט

 זי פרעגט קיינער פראוו^זשיטעלסטווא, קיין נישט וועדעניע,
 געהערט זי בלע־ז( )פארטיי קלייזעל וועלכען צו נישט אפילו

 מאל אנ׳אנדערש אמת דאווענט, זי נוסח וועלצען פי על און אן
 עליכמ׳דיג, לא ג$ר נישט אביסעל מלאשנע, אביסעל איהר איז

 וכוח שטיקעלע א פיהרען צו וועמען מיט נישטא איז עם וואס
 מחלוקת׳ל 8 מטכען בלע־ז(, אגר$ם־פר#גען0) נוסחאות וועגען
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 אלץ מיט גוט דאם: מען זאגט ווי נאר חברה׳לע. ניי א גרינז־ען
זיין! נישט יודען א דאך קאן

 אין אונז ביי זיך וועט אינגיכען אז איך, פערהאף אגב
 דא וועט דעמאלט און בעוועגונג, א אנהויבען אויך כף־הקלע

בעסער. מאלען נארנישט מ׳קאן אז גוט, אזוי באמת ווערען
 ווארט קיין אפילו באך דיר האב איך שכחתי. העיקר

 שרייבען. צו צוגעזאגט האב איך וואס וועגען אגגעשריבעץ נישט
בריף. להבא׳דיגען דעם אץ זיין שוין לאז

ז״ל. חב׳ד מרדכי ידידך ממני

ג. מכתב

נ״י. שלומיאל מוהר״ר ומפורסם, המופלג הנחמד לידידי
 צו איצט דיר איך קום אלץ פאר פריהער דבר, ראשית

געווארען. נפטר בין איך סיבה וועלכער פון אקוראט, בעשרייבען
 געהאט האב איך אז הפלגה, שום א אהן זאגען קאן איך

 ידידי דיר, אויף הלואי טויט, אנ׳איידעלען און פיינעם א זעהר
 וואס ווערט, איז וואס—כל קודם געווארען. געזאגט שלומיאל,

 פאר א ימים־נוראים, רעכטע די אין געווארען נפטר בין איך
 ווי פארשטעלען, נישט זיך קאנסט דו ראש־השנה! פאר טעג

 טעגי די אין שטארבען צו איז עס פרעהליך כמעט און גרינג
 דוא- ,דריי אין פטירה א מיט פערגלייכען צו נישט ערך קיין

 ימים־נוראים, די אין טעג". ,:יין אין שוין רעדט ווער און כעך,
 זיכער, מ׳איז המתים, תחית דאס בחוש, ממש עפעס, זיך פיהלט

 משיח, קומען וועט אט־אט אז וויילע: א אויף נאר מ׳שטארבט אז
 סמאל און זכאי כולו פון יועלט נייע א אנהויבען זיך וועט עס

 א ערד. דער דורך דורכפאלען וועלען שדים כתות זיינע מיט
 מא־ צו ווי גרינג, אזוי כמעט איז צייט אזא אין טהון. שטארב

שפאציר. קליינעם א כען
 טעג". "ניין אין פטירה א איז דערפון היפך דער גאר
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 דאס אז חורבן, אין אריינגעטהון זענען רעיונות אלע בשעת
 קלינגען אויערן די אין און פערקלאגט און פערצאגט איז הארץ

 זיך, דוכט דעמאלט קינות. און איכה פון נגונים אומעטיגע די
 די אין לצלן, רחמנא זיך, געפינט הארץ כדור גאנצער דער אז

 קומען נישט קיינמאל גאר וועם משיח אז סמאל׳ן; פון הענד
 אויפשטעהן. נישט גאר שוין מען וועט המתים תחית קיין אז און

הוהן! א ווי קורצזיכטיג קורצזיכטיג, נעבעך איז מענש א
 גע" נפטר נישט בין איך אז ידידי, זיך, פערשטעהט עס

 —זעלטען. זעהר דאס איז דורות היינטיגע ביי—בנשיקה ווארען
 נישט געהאלטען האט עם אז באמונתי, דיר שווער איך נאר

 גרינג, און גיך ארויס מיר ביי איז נשמה די דערפון. ווייט
 אין בעמערקט. קוים האב איך אז מילך, פון האר א ווי באמת

 של יסורים די פאר געהאט פחד ביסעל א איך האב אנהויב
 אז ספרים, הייליגע אונזערע פון געוואוסט האב איך מיתה.
 א זעהר אפט טרעפט יודען עהרליכע און שטילע ביי אפילו

 זיך ראנגלען אנדערע אז יסוריסג פיל מיט פטירה, שווערע
 און צוקיילט נעבעך ווערען המות, מלאך דעם מיט לאנג דע־ר

 מענש־ שום א אהן האמת עולם דעם אויף קומען און יי׳ילט”צ
 דעם, פון פיל זעהר אב קומען אנדערע פנים. פרצוף ליכען

 זיי, צו צוצוטרעטען ווי נישט ווייסט המות מלאך דער ואס7
 זיי האלט און זיך אנצוכאפען חטא וועלכען פאר נישט ווייסט

 פיל איז וואס הינהערפלעט, ביטערן אין צייט אלאנגע דעריבער
כף־הקלע. דער ווי עווערער

 דעס אבגעגעבען זיך האב איך אז זאגען, נישט קאן איך
 האב איך אדרבה, גוטען. מיט גאר הענד די אין המות מלאך

 גבור, א ווי געראנגעלט, שטארק און לאנג אויך איהם מיט ויך
 הענד, די מיט נישט איהם מיט זיך איך האב געראנגעלט נאד
 אויסגעוויזען איהם האב איך וכוחים. און דבורים מיט נאר

 ער אז און דאורייתא בור א הארץ, אנ׳עם איז ער אז בפירוש,
 דיר, זאג איך דין. פי על נישט נשמה די נעהמען מיר ביי יויל

 שיער. איהם האב איך קראפירט! מיר ביי האט ער שלומיאל,
 רמי ביי אפילו ער האט סוף כל סוף געווען. מנצח נישט שיער
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 איך און—דין פי על בישט פארט אבער נשמה, די צוגענומען
 איך מעלה. של דין בית אין קלאגען איהם אויף באך זיך תעל
 איך וועל איהם נאר העלפען, פיל מיר וועט דאס צי נישט, ווייס

הויפטזאך. די מיר ביי איז דאם און—זיין מבייש
 מיר צו איז מלאך־המות דער אז זאגען, נישט קאן איך

 גע- איהם אויף זיך האב איך אומגעריכטערהייד, גאר געקומען
 געווען איז מעשה די אן. פורים פאריגען דעם פון באך ריכט
 א קלייזעל אין אונז ביי צונויפגעקליבען זיך האט פורים אזוי:

 מ׳האט געווען, משמח זיך האט מען און חסידים חברה גרויסע
 איך זיך, געגלייכווערטעלט און גע׳דרש׳ענט געטאנצט, געזונגען,

 געגלייכווערטעלט זיך האב און דארטען געווען אויך מסתמא בין
פו אום וויבאלד אז גערעכענט, האב איך אלעמען. פאר מעהר

 איז—מרדכי לברוך המן ארור בין וויסען נישט מען דארף רים
 אזוי און וויל, איך וואס ריידען זיך קאן איך הפקר־וועלט,

 איך האב—מדרגה הויכער א אין געפונען זיך האב איך ווי
 ביסעל א אבגעשפעט אפילו האב און אלץ פון לצנות געמאכט

 א ווי מיר האט גופא דעמאלט נאך מעלה. של פמילא דער פון
 געטהון: קלער א האב איך און הארצען אין געטהון שטאך

פו שושן פון הוה: כך און אריינגעכאפט!" זיך האסט ^מאטקע,
 אין מיר ארום אז זיין, מרגיש אנגעהויבן איך האב אן רים

 איך מיר. צו זיך נעהנטערט המות מלאך דער אז גלאט, נישט
 אוב- מיר ביי זיך פלאנטערט עפעס אז פיהלען, אנגעהויבן האב
 פערטראכטען, זיך פלעג איך אז מאל, אנ׳אנדערש פיס. די טער

 דרעהען און פליהען רוחות אלערליי ווי הערען, קלאר איך פלעג
 האט חברה-קדישא די אז בעמערקט, האב איך מיר. ארום זיך

 אב׳- און דירה מיין ארום ארומשפאצירען צו-אפט אנגעהויבען
 כלומר׳שט שטוב, אין מיר צו אריינגעהן אפילו מאל אנדערש

 איינמאל אויסרייד. ס׳איז וועלכען א מיט אדער טעות, פי על
 האט און חלום צו דומה מלאך דער מיר צו געקומען אפילו איז
 זיך איך האב גליק, צום שמך?" ,מה געטהון: פרעג א מיר ביי

 איז ער און געענטפערט גלייך איהם האב און דערשראקען נישט
 איך שלעצטער-און א זעהר געווען איז סימן דער נאר אוועק.
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 אנגעשריבען האב איך גרייטען. אנגעהויבעץ בעצייטענס זיך האב
 גע- האב תכריכים, פיינע פאר א אויפגענייהט זיך האב צואה, א

 מיר און צוגעגרייט. זיך האב איך בקצור,—מעבור־יבוק א קויפט
 דרי- דער צו אקוראט ווארטען, צו לאנג אויסגעקומען נישט איז

 אין געהן צו צוגעגרייט זיך האב איך נאר־וואס סליחה, טער
 די אויף הויב איך טהיר. אין קלאפ א הער איך ערשט שוהל,
 זיין מיט המות מלאך דער שטעהט מיר פאר—המן! ויבא—אויגען

שרים... כתה
 דעם פערשפעטיגען צו נישט כדי זיין, מפסיק איך מוז דא

אריין. התהו עולם אייער אין טראנספארט
ז״ל. חב״ד מרדכי ידידך ממני

ד. מכתב

נ״י. שלומיאל מהור״ר ומפורסם המופלג הנחמד לידידי
 זיך איך האב בריף לעצטען מיין אין האחרון, במכתבי

 מיר צו אריין איז המות מלאך דער ווי דעם, ביי אבגעשטעלט
שטוב. אין

 איך האב איהם, אויף געטהון קוק א נאר האב איך ווי
 לגמרי איהם פאר זיך האב איך דערקענט. ומיד תיכף איחם
 בע- איז ספרים הייליגע די אין וואס דאס, דערשראקען. נישט

 א מ׳גיט אז אנ׳אימה, און פחד א אן נעהמט עס אז שריבען,
 לא איז ש^ימיאל, דיר, איך זאג המות, מלאך דעם אויף קוק
 פיהרט און מלאכים, אלע ווי מלאך, א איז ער נברא! ולא היה
 מלאך דער למשל, ווי איידעלער, פיל איידעל, זעהר אויף זיך

 וועמען ביי יענע, "איהרצט" ער מעהר, דארפסטו )וואם דומה
 וואס דערפון, קומט שרעקעניש גאנצע די נשמה(. די נעהמט ער
 באמונתי, דיר שווער איך נאר אויגען, טויזענד דא איו איהש ביי
 בי- א ווערט בליק ערשטען ביים אמת, גארנישט. איז דאם או

 אז נאר אויגען, פיל אזוי פון הארצען אויכ׳ן ריקרע ו יע'
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 טוי- אלע מיט אז גלייך, מען בעמערקט זיי, צו צו זיך מ׳קוקט
 א ווי ווייטער נישט און מעהר נישט ער זעהט אויגען זענד

 דע- בעשטעהט דערפון סוד דער אויג. איין מיט מלאך פשוט׳ער
 טהון אבער זאכען, טויזענד אמאל פאר ער זעהט זעהן וואס רין,
 עס ווי )ווארום זאך, איין ווי מעהר נישט אמאל מיט ער קאן
 צוויי קיין אמאל פאר טהון נישט מלאך א אפילו קאן ידוע, איז

 נישט ווייסט און מבולבל אפט ער ווערט דערפון און שליחות(,
 מענשען אז זיכער, בין איך כאפען. צו פריהער זיך פארוואס
 וואלטען המות, מלאך פאר׳ן געשראיען וועניגער זיך וואלטען

 און הענד, זיינע פון ווערען אנטרונען גרינג גאר געקאנט זיי
אויגען. אזויפיל האט ער וואס דעם, מחמת טאקי דוקא

 ער האט שוועל, די אריבערגעטראטען האט ער נאר ווי
בעפעהל: בלשון ארויסגערעדט

 פיראונ- אין פטירה! דיין צו זיך גרייט חב״די מאטקע—
רעכט! דיין אבטהון דיר איך וועל רגע׳ס צוואנציג

 באפעהל זיין פון געווארן נתפעל איבעריג נישט בין איך
אבגערופען: זיך האב און

 ברענט וואס נישט! צייט קיין אזוי האסטו וואס -שא!
רגע׳ס! פיראונצוואנציג אין—מעשה א געהערט האסטו דאס?

געענטפערט. ער האט—השמים! מן גזר א איז עם—
 השמים, מן גזר א איז עס אז און איך,-נו, זאג—הע,—

 ווי׳ געזעהן, האב איך פלאקערן? און ברענען אזוי דאם דארף
מקוים. נישט לאנג יאהרען ווערען גזרות ביסעל היבש א

 מקיים, בין איך וואס די, גזרות! אנדערע זענען דאס—
תשובה. א מיר ער רגע׳ם!-גיט פיראונצוואנציג אין ווערען

 וויי- אב זיך איך רוף—המות, מלאך אקארשט, מיר -זאג
 שווע- אזא פערדינט דאס איך האב חטאים וועלכע פאר—טער,
עונש? רען

 פמילא דער אנטקעגען גלייכווערטלעך פיינע דיינע פאר—
מעלה! של

פורימ׳דיגע? די פאר וועלכע? פאר—
 דו זעהסט, פורימ׳דיגע! די פאר פורימ׳דיגע, די פאר—



מג-מך י. 94

 דך ער רופס—טובים! מעשים דיינע אין קלאר גאנץ אליין ביזם
שמייכעל. א מיס אב

 נישט דאך איז—ווידער, איך טענה—פורים, אום -אבער
 גלייב- צו און דנגען צו מאכען, צו לוסטיג זיך פערוועהרט

 בפירוש, דאך שטעהט עם וחל. מען וואס איבער דך ווערטלען
 דגל מעץ אז מדרגה, אזא צו קומען מען דארף פירים אום אז

 האספו וואט היינט מרדכי. לברוך המן ארור בין וויסען נישט
 פורים אום איז ווער אקארשט, בערעכען טענות? א פאר מיר צו

 און שענסטע די אפילו רוהיג? און שטיל דערהיים אין געזעסען
 הא- מתנגדים, אפילו חסידים, נאר נישט בעלי־בתים, פרומגטע

 ארומ- דענען געהוליעט, שושן־פורים אפילו אי פורים, אי בען
 לידע- געזונגעץ האבען גאסען, די איבער מנינימ׳ווייז געגאנגען

 שמחת ווי גאר פאהנען, אומגעטראגען האבען יונגלעך און לעך,
 משפט מען געשעפט, א דיר גא מיטאמאל, איצט און תורה.

דערפאר!
 פמילא דער פון דרכים די נישט האר א פע־שטעהסט דו—

מעלה! של
 אבגערופען,- דך איך האב איך, פערשטעה פערשטעהן,—

יושר. פי על גאר נישט איז ד$ס אז רעכען, איך נ$ר
 כלאך דער צוגעשטימט האט—יושר, פי על שט י נ איז—

המות.
 פא- אויסגעשדיען, אמאל מיט איך האב—רגע! א ווארט—

 נאר יושר, געגען נאר נישט איז דאס—סברא, א אויף לענדיג
 פאר משפט׳ן צו מיך מען קומט ווי דין. פי על נישט אפילו
 געווארען? געהערט דאס איז וראו יאהר? מיטען אין זינד מיינע

 ימים- אום מיך מען וועט נו פורים-נו, געזינדיגט האב איך
 וועט יום־כפור שרייבען, מען וועט ראש־השנה משפט׳ן: נוראים

 —גמר-חתימה א לעגען מען וועט הושענא־רבא חתמ׳ענען, מען
 אב׳משפט׳ן, דעמאלט מיך וועט מען אז און געהעריג. ווי אלץ

 געה מטריח, זיך זיי איצט און נשמה, מיין נאך קומען וועסטו
געזונטערהייד!
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 פער׳. מיר אויף געטהון קיק א האט מלאך־המות דער
צולאכט. זיך האט און חדוש׳ט

 אוי- הינטער׳ן געזעסען צייט גאנצע די אפנים ביזט דו—
 נישט, דאס ווייסטו ווי ספר. א אין אריינגעקוקט נישט און ווען

 פסק-דינים. וועגען הלכה נייע א געווארען מקובל אין עם אז
 לאנג, צו איז אנדערן דעם ביז יום־כפור איין פון אבווארטען

 מעלת של שר יעדער אז תקנה, א געמאכט דערום מען האט
 א ארויסצוגעבען רגע יעדע און שעה יעדע רשות דעם האט

גזר־דין.
 אויסגע- איך האב דין? ולית דין לית אז דאס, הייסט—

צוקאכט. שריען
 אבגערופען זיך האט—דין? ולית דין לית עפעס וואס—

 אויף געשריבען דאך ווערט גזר-דין דער—המות. מלאך דער
פסק-דינים. ע אל פון נוסח פי על פארמעט

 אד נוסח, דעם און פארמעט דעם פון מיר איז וואס—
געשריען. ווייטער איך דין.י-האב פי על נישט איז דאס

 —אנ׳עולה! מיר ביי האסטו דין, פי על נישט איז -נו,
 ארויסגעצויגען און המות מלאך דער רוהיג $בגעזאגט זיך האם
חלף... דעם

 אנגע- מיר מען האט נאר־וואס זיין. מפסיק איך מוז דא
 אסטראפא- הירשעד אום שוועבט ווייט, נישט ערגעץ אז זאגט,
 מלכה וועגען גלייכווערטעל ניי א עפעם דערצעהלט און ליער

 הער א און טהון שוועב א אהין מוז איך מויל־שלעסער. שבא׳ם
הון. נ

ז׳־׳ל.. חב״ד מרדכי ידידך ממני
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ה. מכתב

נ״י! שלומיאל מוהר״ר ומפורסם המופלג הנחמד, לידידי
 רוע- ספור דעם פארטצוזעצען איך קום אצינד אוץ—והיום

מלאך־המות. דעם מיט וכוח מיין גען
פון גזר א אז זיין, צו מודה גענויט איהם האב איך אז

צו זיין כען געגל נישט קאן מעלה של שר איז עס וועלכען א
גע׳טענה׳ט: ווייטער איך האב מעלה, על בית־דין פון פסק-דין א

 תיכף מוז גזר ער ד אז זאגען מלאך־המות, קאנסטו, ווי—
 איהם דאך קאן מעלה של בית־דין דער אז—ווערען, מקוים ומיד
ברעכען? באך

 אזעלכע אין נישט זיך מישט ער נאר ער, קאן קאנען,—
המות. מלאך דער געענטפערט האט—משפטים,
 אויסנע־ איך האב—נישט! זיך מישט ער הייסט, ווי—

 נישט דען שטעהט זיך. מישען צו מחויב איז ער—שריען.
 אז הגזרה? רוע את מעבירין וצדקה ותפילה ותשובה בפירוש:
 וואס? גזרה? שלעצטע די ברעכען צדקה און תפילה השובה,

 מען אדער פיוט? פון אויסגעמעקט דאס שוין מען האט אפשר
פשט׳ל? ס׳איז וואסער אויך געמאכט דערויף האט

 דערויף האט מען און אויסגעמעקט נישט דאם האט מען—
 דיר וועלען פובדעסטוועגען אוץ געמאכט, נישט פשט׳לעך קיין

 גע־ ער האט—באנקעס, טויטען א ווי העלפען, תרופות אלע די
קאלסבלוטיג. ענטפערט

 מיינם.- אויף געשטאנען איך טעות!-בין גרויסען א -האסט
 מען קאן תפילה גוטער א מיט אז איינריידען, נישט מיר וועסט
 דען ווייסטו תפילה? א קלייניגקייט, א גזר־דין! א ברעכען בישט

 לא כי דהיינו: האבען? מיר תפילות שעהנע א פאר וואס בישט,
 דו הייסט: דאם וחיה. מרדכי בשובו אם כי המת במות הכפוץ
 ער נאר שטארבען, זאל שטערבליכער דער נישט, דאך רוילסט
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 דער־ ארן לעבען. זאל און רועגען זיינע פון אומקעהרען זיך זאל
 בעלי- פיינע זעהר האבען מיר אז פערגעסען, נישט דארפסטו צו

 טאקי וועל איך און זיין. עולם מרעיש קאנען וואס תפילות,
 זיין, מתפלל נעו,מען זאל ער בעל־תפילה, אונזער בעטען באלד

זעהן... וועסטו
 מלאך דער אבגעשטעלט מיך נישט,-האט זיך קאך שא,—

 בעלי־ פיינע און תפילות הויכע האט איהר אז ווייס, איך—המות,
 דער אז נוראים, ימים די פאר גוט אלץ איז דאס נאר תפילות,
 משפט. און הכבוד כסא אונטער זיצט מעלה של בית-דין גאנצער

 פון און מליצים פון מחנה א שטעהט האנד רעכטער זיין פון אז
 אנ- ט וועז דעמאלט $ט מקטרגים, פון האנד-כתות לינקער זיין

 גזר- א ביי אבער פינטעלע; אות, יעדער תפילה, יעדע גענומען
 צום געהן זיך וועט תפילה דיין זאך. אנ׳אנדער גאר איז דין

 צו- זי וועט מען ביז אנקומען, אהין וועט זי ביז נאר הימעל,
 וועסטו אנ׳ענטפער, געבען איהר אויף וועט מען ביז געהמען,

תכריכים. פאר עטליכע שעהנע צורייסען צו האבען צייט
 אי" איהם איך האק—זאגסט, דו ווי זיין לאז גוט, נו,—

 נישט צדקה קיין מיר וועט פארוואס צדקה? רייד,-און די בער
 נישט מען טהוט וואס נאר קבצן, א אפילו בין איך העלפען?

 לעצטע דאם וועל איך גוף? אין נשמה די דערהאלטען צו כדי
הנפש. פדיון אויף אוועקגעבען וועל און פערזעצען העמד

 פו- זיך אדם,-האט פרא גרויסער א טאקי אפנים, -ביזט
 קבצנ׳יש יא מיט ווילסט המות.-דו מלאך דער נאנדערגעלאכט

 ליגט חלף דער בשעת העבד, מיינע פון זיך אויסקויפען העמד
 צדקה דורך אבצושטעלען כדי שוטה, האלז! אויפ׳ן דיר ביי שוין

 ס, רגע׳ פיראונצוואנציג אין ווערען מקיים דארף וואס גזר־דין, א
 רעג- מיט אלפים תרפ״ט געלד, מיט מטמונים האבען מען דארף
 לאזען נישט זיך, פערשטעהט דיך, איך וועל דאם, אי דלעך.
 נישט, מעהר איז רשות, מיין אין איז עם וואס אלץ, פריי.

 ן וויי דיין כדי הינהערפלעט, אין צייט א אויף דיך אריינברענגען
 בית• דעם אויסמעסטען און קברים רייסען צו האבען צייט זאל

נשמה, די צונעהמען פארט דיר ביי איך וועל נאכדעם און עלמין
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 —רענדלעךז אלפים תרפ״ט מיס נישט מיך שרעק ״-שאי

 מטבע אזא אז זיך, פערשטעהט עט—אבגערופען. זיך איך האב
 גע־ נישט אויגען די אין איך נישט אבותי, אבות נישט האבען,

 רייצע גאט, דאנק א האבען מיר אז פערגעם, נישט נאר זעהן,
 אלפים תרפ״ט וועלכע פאר ראטשילד, מין א אדירים, יודען,

מטבע. גרויסע קיין גישט איז רענדלעך
אויסהעלפען? דיר וועלען זיי מיינסטו? וואט איז—

 איז רוטשילד אויסגעעריען.-חאס, איך האב—דען? -ווי
 מחויב דין גי על איז ער אז נישט, ווייסט ער אנ׳עם־הארץ?
 בין איך סכנות? אין שטעהט וואט נשמה, יודישע א אויסצולייזען

 חבריי, זענען ישראל כל ז8 גוט, גאנץ געדענקט ער אז זיכער,
 א נאר וועל איך ווי מזומנים, די אבצאהלען גלייך וועט און

 צו ורעל איך רגע, א דא ציה־אויף מוהל, זיי איז, טהון... בעט
מטבע. די טהון כאפ א איהם ביי וועל און טהון שפרונג 8 איהם

 מלאך דער אבגערופען זיך טרחה!-האט אנ׳אמזיכטע—
 זיין.׳( זיי זאלען )געזונד גבירים יודיעע די גוט קען איך—המות.

 געבען נישט וועט זיי פון קיינער אז פערזיכערן, דיר קאן און
 יודען,. א הענד מיינע פון אויסצולייזען כדי אחת פרוטה קיין
 גוי, א אויסהעלפען גיכער וועלען זיי זיך, גלייכווערטעלט וואט
לצנות. אלץ פון מאכט וואט יודען, א איידער תהלים, זאגט וואט

 נו,—אב. דך איך רוף—תשובה? דאס, הייסט בלייבט,—
 אנגעד״י־ זיך האב איך און בגדנו... $שמנו תשובה... זיין ל$ז
הטא. על הארצען אין שלאגען צו בען

 דער $בגעשטעלט מיך האס—חטא! על דעם רוה צו לאז—
 אמן קיין נישט העלפען נישט דיר וועט המות.-איצט מלאך

 איינ" אונז ביי מען האט איצט חטא. על קיין נישט כחך, בכל
 ז;ל מען אז ווילסט, דו אויב תשובה. מין אנ׳צנדער געפיהרט
 דיינע קינדער, דיינע אהער ברענג דין, גזר דיין ברעכען
 זינד, ע ייעד ז אויף מתודה זיך זיי און אוהבים אץ קרובים

 איך וועל הענד, די אין האבען אלעמען זיי יועל איך אז ן £
 נאף לעפען ד$ס שענקען דיר איך וועל אפשר זעהן, /עמ^לט

,רגע׳ס.. פאר א א!יף



 מלאך תשובה, דיין מיט יאהר, שהארץ אלדע צו געה—
כעס. מיט אויסגעשריען איך האב—המות!

 געענט• מיר ער האט—געהן, אלצאיינס איך וועל אהין—
 צונעה- דיר ביי פונדעסטוועגען איך וועל פריהער נאר—פערט.

נשמה... די מען
 שבת ערב שפעט שוין איז עם זיין: מפסיק איך מוז ...דא

 וועל ארוס וואך א אין אי״ה גהנום. דעם פערשליסט מען און
געווען. ווייטער איז וואס שרייבען, דיר .איך

ז״ל• חב״ד מרדכי ידידך ממני

ר. מכתב

נ״י. שלומיאל מהור״ר ומפורסם המופלג הנחמד לידידי
 זיין צו ממשיך ווידער זיך נעהם איך און—מאריך ואני

המות. מלאך מיט׳ן וכוח מיין וועגען ספור דעם
 חלף דער און שלעכט ס׳האלט אז דערזעהן, האב איך אז

 א אויף געפאלען איך בין האלז, אויפ׳ן מיר ביי שוין ליגט
המצאה. גייער

 גזר־דין דער אז—אבגערופען, זיך איך האב—זאגסט, -דו
 אלע פון נוסח פי על און פארמעט אויף געשריבען איז מיינער

טהון? צו קוק א איהם אקארשט מיר ווייז פסק־דינים?
 און געענטפערט ער האט—כבוד, גרעסטען דעם מיט—

פארמעט. דעם מיר דערלאנגט
אויסגעשריען: האב און אריינגעקוקט אהין האב איך

 ווערסט דו אז געשריבען, דאך שטעהט דא סטייטש,—
 חב״ד זעליג ר׳ בן מרדכי ר׳ פון נשמה די נעהמען צו געשיקט
מיר? צו געקומען ביזטו וואס־זשע היינט מווילנא,

 זיך ער האט—דיר? צו געקומען איך בין וואס הייסט ווי—
 געזאלט איך האב זשע דען וואוהין—פערוואונדערט, אבגערופען

מווילנא. חב״ד זעליג ר׳ בן מרדכי דאך ביזט דו געהן?
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 גע־ איך געפלויגעץ!-האב נישט און געשטויגען נישט—
 זע־ ב״ר נישט בין איך מרדכי, נישט בין איך—פעסט. ענטפע־ט

ווילנא. פון נישט בין איך און חב״ד נישט בין איך ליג,
ביזטו? דען זשע -ווער

 אויב און—מדובראוונע! כץ חיים ב״ר אלטער בין איך—
מעטריקע! א ווייזען גלייך דיר איך קאן נישט, מיר גלויבסט דו

 —שטיק! יודישע ליבהארציגע די אן זיך הויבעץ עס א!—
 מיט אויסגעשריען מעטריקעס!~האט פאלשע נעמען! צוגעלעגטע

המות. מלאך דער כעס
 געענטפערט איהם איך האב—פאלשע, אז דערווייז געה,—

קאלטבלוטיג.
 — געשעפט! א יודען א מיט האבען זאך מחיה׳דיגע א—

 נאר־וואס ער האט אליין—צוהיצט. גע־טענה׳ט ווייטער ער האט
 איצטער און געפילדערט, זיך, געקאכט דין, וועגען געשריען
 פאלשער א מיט און נאמען פאלשען א מיט ארויס ער שפרינגט

דין? פי על איז דאס וואס, מעטריקע.
 איך האב—דין-סמין! ספאדיק: א מיר דרעהסטו וואס—

 קיין דיר מיט גאר וויל איך—רייד. די איבערגעהאקט איהם
 דיר מיט נישם צייט קיין האב איך און האבען נישט וכוחים

 מאט- דיין דיר זוך און געזונטערהייד זיך געה פערברענגען. צו
 איך און רוה. צו לאז כץ, אלטער מיך, און לץ, דעם חב״ד קע

 פערשפעטי- דיר איבער וועל איך נישט, צייט קיין טאקי האב
סליחות. גען

 כדי וואנד, צום האנד די אויסגעשטרעקט האב איך און
תפילין. און טלית דעם צראבצונעהמען

אבגעשטעלט. מיך האט המות מלאך דער נאר
 זיך ער האט—חיים! ב״ר אלטער ר־ נישט, אייל שא,—

 אויס- שוין זיך האסט דו אז מיין, פערביסען.-נישט אבגערופען
 אזעלכע נישט אויך נאך זענען מיר הענד. מיינע פון געדרעהט

 תרופה א געפונען שוין האבען מיר מיינסט, דו ווי טפשים,
 נו,3 אייך. מעטריקעס פאלשע און נעמען צוגעלעגטע אנטקעגען

שמך? מה דיך? מען רופט ווי אקארשט, זאג
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מדובראוונע! כץ חיים ב״ר אלטער—
 זוך א האט רוהיג, געענטפערט ער האט—פיין, זעהר—

 דארט "פון ארויטגעצויגען בוזעם־קעשענע, אין זיך ביי געטהון
מיר. דערלאנגט און פארמעט א

 נא. כצ׳ם חיים ב״ר אלטער אויף גזר־דין א האסטו אט—
קאנטעט? ביזטו איצטער נו, מען!

 פינסטער איז מיר און פארמעט אין אריינגעקוקט האב איך
אויגען. די אין געווארען
אויסגעשריען. איך האב—דאס? קומט ווי סטייטש!—
 גזר- צו גרייטען מיר פשוט! גאר דאס! קומט אזוי אט—

 פער- נאר זענען וואס נעמען, מינים אלע אויף פאראויס דינים
 מיר ביי איז זאך, דער צו ס׳קימט אז און—וועלט דער אין האן

פערשטעהסט? דו גזר־דין. א אן נישטא מניעה קיין קיינמאל
 מיט געענטפערט איך האב—נאך! פערשטעה איך ווי אוי,—

זיפץ. ביטערן א
 קיין נישט מאך טא פערשטעהסט, דו אויב איז נו,—

 פאר א נאר געבליבען איז דיר נשמה; די דערלאנג שהיות,
רגע׳ס!

 האב איך און הארצען אויפ׳ן געווארען מיר איז ביטער
טענה׳ן: צו אנגעהויבען

 אויס- קאנען איך וועל וואס רגע׳ס! עטליכע הייסט ווי—
 האבען צייט קוים וועל איך צייט? קורצער אזא אין פיהרען

 ווייב מיט געזעגענען זיך איך וועל ווען היינט וידוי, אבצוזאגען
בענשען? זיי איך וועל ווען קינדעו׳, און

 קאן—אכזר, דער געענטפערט מיר האט—הדחק, פי על—
אויך. געזעגענישען אהן אויסקומען מען

 אויסגע- איך האב—דאך! מאל לעצטע דאט סטייטש!—
שריען.

 געגומען מיך ער י האט—מאל? לעצטע דאס עפעס וואס—
 צו קומען דאך וועלען קינדער די און ווייב דאם—בערוהיגען.

ביות־עולם. אויפ׳ן דיר
 ליגען וועל איך—בית־עולם! אויפ׳ן זעהן־זיך פיינער א—
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 פנימ׳ער ליכטיגע זייערע אפילו וועל און ערד בארג א אונטער
זעהן? גישט

 ך, ד ארט וואס פנימ׳ער! זייערע זעהן דארפסטו נויטיג—
 זעהענזיג, נישט וועסטו בכיות. זייערע אויסהערען וועסט דו אז

האבען. קאנען זיי פנימ׳ער א פאר וואס פערשטעהן, גוט
 האסטו ווי גע׳טענה׳ט, ווייטער איך געוואלדו-האב -אבער

 ווייב פון משפחה, זיין פון יורען א אבצורייסען הארץ א דאס
 ושלום חס דאך ביזט אלץ! פון קנעלונג, א פון קינדער, און

טאטער! קיין נישט
 ׳אויסגערופען ער יודען,-האט א מיס אן זיך הויבט -אט

 מען שרייט יונגעלי־ט, ביי נשמות נעהם איך קאנטעט.-אז נישט
 בית של תינוקות קינדער! יונגע רציחה! די "סטייטש! ככרוכיא:

 צו מען האט יודען, עלטערע צו צו טרעט איך אז און רבן!"
 נו, אייניקלעך! די קינדער, די ווייב, דאס טענות: ווידער מיר
 אזוי זיך האסט דו וואס שולדיג, דיר איז ווער אדרבה, זאג,
 וואלסטו יוגענד, דער אין שטארבען וואלסט פערלעבט? לאנג

עלטער. דער אויף שטארבען צו טרחה א פערשפארט
 ארויסגע- איך נברא!...-האב שלא לאדם לו טוב -א־אוי,

צעוויינט. זיך האב און זיפץ טיפען א מיט רעדט
 דערנומען ביסעל א דאס האט המית מלאך דעם אפנים

ווייכער: ביסעל א אבגערופען זיך האט ער און
 אפילו וועסט דו דיר, זאג איך זויינסטו? וואס -שוטה!

 בע• דו ארויס! דיר ביי וועט נשמה די ווי זיין, מרגיש גישט
 אויף נשמה? די דיר ביי זיך האלט וואס אויף אקארשט, רעכען

 אז און מומחה גרויסער א בין איך אז פערגעס, נישט האר! א
 לאנג שוין דיר איך וואלט עסקים, קיין מאכען נישט וואלסט דו

 פוי- ער פריי א געווען איצט וואלסט דו און רעכט דיין אבטתון
געל...

געווען: מוסף און חלף דעם געטהון שארף א האט ער
 נעהמען מלמד אנ׳אלטען צו געקומען איך בין -נעכטען

 צעקלאגט, זיך ער האט דעריעהן, מיך האט ער אז נשמה. די
 ,שמע שרייען אנגעהויבען האט יבוק, מעבר דעם געכאפט חט
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 ארויס- זיך האט זאך, דער צו געקומען איז עם אז און ישראל!"
 שטאר- צו אפילו געהאט נישט כח קיין האט ער אז געוויזען,

 היות, ביסעל א געבען איהם געמוזט נאך האב איך און בען
 מיט זיך שיידען צו האבען כח זאל ער קוויקעניש, ביסעל א

נשמה. שטיקעל צעוועהטאגטען דעם
 גרגרת דער ביי אנגענומען מיך ער האט ווערטער די ביי

חלף... מיט׳ן האנד די אויסגעשטרעקט האט און
 איך וועל וואך קומענדיגע די אי״ה מפסיק. איך בין דא

סיפור. מיין זיין ממשיך
ז״ל. חב״ד מרדכי ידידך ממני

ז. מצתב

נ״י שלומיאל מוהר״ר ומפורסם, המופלג הנחמד לידידי

 געשריבען שוין דיר האב איך ווי—לך כתבתי כאשר
 המות מלאך דער האט בריף, לעצטען מיין אין האחרון, במכתבי

 מיך האט ער רעכט. מיין מיר אבצוטהון זיך צוגעגרייט שוין
 נאר חלף, דעם אויפגעהויבען און גרגרת פאר׳ן אנגענומען שוין
אויסגעשריען: און האנד פאר׳ן אנגעכאפט איהם האב איך

 א וועגען עפעס זאגען צו דיר האב איך רגע! א נאך—
ענין. וויכטיגען זעהר

 גענוג! טענות? איז עס וועלכע ווידער ווייטער? -וואס
געענטפערט. ער האט—נישט, צייט קיין האב איך

 פרעגען נישט, מעהר דיך וויל איך טענות. קיין -נישט
אליין. דיר צו שייך איז וואס אנ׳ענין, וועגען

 האט גרגרת, די אבגעלאזט מיר האט המות מלאך דער
געזאגט: און חלף דעם אבגעפיהרט

 און הקדמות אהן מליצה, אהן בקיצור, אבער פרעג, נו,—
זאך! דער צו

 אנגעהויבען,- איך המות,-האב מלאך מיך, פערשטעהסט—
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 דיר מיט איז עס ווען באך זיך וועל איך צי נישט, ווייס איך
 דער־ דיר, פון זיך אבשיידען ד;ם פאר וועלען איך וואלט זעהן.
 דערצעהלט מען וואס אמת דאס איז צי ריכטיג, יף1א געהן

התהו? עולם אונזער אין דיר וועגען
 ער האט—מיר? וועגען מען דערצעהלט אזוינס וואס—

 דערצעהל, אדרבה, אדרבה, אימפעט. שטיקעל א מיט אויסגערופען
הערען! לאמיך

 א געמאכט האבעץ רייד מיינע דאס דערזעהן, האב איך אז
אבגערופען: זיך איך האב המות, מלאך אויפ׳ן רושם

 איבערגעטרי־ האט מיר ביי דערצעהל! זאגען: צו גוט—
 ורעל איך וויילע, א ווארטען זיין מוחל וועסט האלו, אין קענט

 מיט האלז דעם דורכנעצען איך וועל פארענט פון אבדאווענען
דערצעהלען. דיר איך וועל נאכדעם ווארעמס, גלעזעלע א

 איבערגעשלאגען מיר האט—דעה? חסר צי משוגע, -ביזט
 טרינקען? וידוי באך דאס ווילסטו ווי—המות. מלאך דער רייד די

 פער־ איז שטארבען און וידוי צווישען אז פערגעסען, דען האסטו
טרינקען? צו און עסען צו באטען

 איך האב—ארוים, זינען פון גאר מיר איז דאס אמת,—
 דיר וועל איך וואס הער, טא נו,—זיפץ א מיט געענטפערט
 זאלסט תנאי, א אויס דיר מיט נעתם איך אבער דערצעהלען.

 בכבוד פוגע דיר וועל איך אויב האבען, נישט פעראיבעל קיין
סיפור. מיין מיט זיין

 א מיט געענטפערט ער האט—קפדן, קיין נישט בין איך—
שמייכעל.
 —אנגעהויבען, איך האב—דיר, וועגען דערצעהלט מען—

 זיך האט עם און געהאט, חתונה האסטו יוגענד דער אין אז
ארורה... מורא׳דיגע א איז ווייב דיין אז ארויסגעוויזען, באלד

 מלאך דער ארויסגערעדט האט—אנ׳ארורה... הייסט וואס—
 אויגען.- טויזענד אלע פערשעמט ביסעל א אראבלאזענדיג המות,

 מען זאגט ווי זיך, געווען איז זי גלאט, ארורה... קיין גארנישט
היסטעריש... ביסעל א נערוועז... ביסעל א דאס,

 פון סוף כל האסט*סוף דו אן ווייטער, דערצעהלט -מען
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 פעפער וואו אנטלאפען ביזט און אויסגעהאלטען נישט איהר
יואקסט.

 גאר- בין איך—אבגערופען. זיך ער ושקר!-האט כזב—
 "און פונאנדערגעגאנגען פשוט זיך זענען מיר אנטלאפען. נישט

 פע- וואו אהין ביסעל א זיך אברוהען אוועקגעפאהרען בין איך
אנ׳איידעלער... זעהר קלימאט דער איז דארטען וואקסט. פער

 געשיידט. זיך האט איהר נאר איז, מעשה די ווי נו,—
 זוהן, א געהאט האט און מעוברת דיר פון געבליבען איז זי

 צוגעשטא- איז ער אז יצלח. לא א אויסגעוואקסען איז וועלכער
 פרנסה, איז עם וועלכע א געבען איהם זאלכט דו דיר צו נען

 אנגע- איהם האסט און רופא א ווערען געהייסען איהם האסטו
 ער זאל חולה, א צו קומען וועט ער בשעת אז סימן, א זאגט

 צו- שטעהסטו שטעהסט: דו וואו טהון, קוק א זאך ערשטע די
 נישטא תרופה שום קיין איז עס אז זאגען, ער זאל קאפענס,

 היילעך זיך אננעהמען נישט געלד שום קיין פאר זאל און
 פאר וואם און אננעהמען, זיכער זיך ער צופוסען-זאל שטעהסטו

 אלצ- יענער וועט געבען, נישט חולה דעם וועט ער רפואה א
 בעקומען האט און געטהון אזוי האט ער ווערען. געזונדט א"נס

 —היום ויהי רופא. גרעסטען דעם פאר שם א וועלט דער אין
 דער און טאכטער איינציגע מלכ׳ס דעם געווארען קראנק איז

 עם ווער אז מדינות, אלע אין אויסרופען געלאזט האט מלך
 א אוועקגעבען יענעם ער וועט בת-מלכה, די אויסהיילען וועט

 עמי- אויב און ווייב, א פאר מלכה בת די און מלוצה האלבע
 יע- מען וועט אויסהיילען, נישט און אננעהמען זיך וועט צער
 ער איז דערהערט, דאס האט זוהן דיין ווי און קעפען. נעם

 טאב- זיין אויסהיילען אנגענומען זיך האט און מלך צום אוועק
 חדר, אין איהר צו אריינגעפיהרט איהם האט מען אז נאר טער,
 ער צוקאפענם. איהר ביי שטעהסט דו אז דערזעהן ער האט
 נאר אוועקגעהן. זאלסט דו דיר ביי בעטען• זיך אנגעהויבען האט

 געריהרט נישט זיך האסטו געבעטען, נישט זיך האט ער וויפיל
 די ,טאטע! געטהון: געשריי א ער האט מיטאמאל נאר ארט. פון

אנטלאפען. ביזט דו און—געהט!!" מאמע
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 אראבגעלא־ מיט אויסגעהערט מיך האט המות מלאך דער
ארויסגעמורמעלט: שטיל האט און אויגען זענע

 בין איך נאר אמת, איבגאנצען כמעט איז מעשה די—
 ווידער געוואלט נישט זיך האט מיר גלאט, אנטלאפען... בישט

 און שפיי דריי געגעבען איך האב איהר, מיט זיך בעגעגענען
אוועקגעגאנגען. בין

 נישט ביזט דו אז גערעכענט, אויך אליין האב איך—
 אוועקגעגאנגען,- און שפיי דריי געגעבען האסט נאר אנטלאפען,

 דאס, הייסט איז דעם, חוץ נאר—נאכגעגעבען. איהם איך האב
אנ׳אמת׳ע? מעשה די

 אין דאם ווי אנ׳אמת, זיין נישט אזוי דאס וואלט הלואי—
אבגעזיפצט. ער האט—אנ׳אמת,

 באך האב איך—גענוען, מאריך איך האב—מיר, זאג און—
 גאר־ פלונית׳טע דיין זיך געפינט אצינד אז זאגען, געהערט

 זי און דערלאנגען, צו האנד א מיט דאנען, פון ווייט גישט
 גליי- אפשר וואלט שטוב. אין אהער אריינגעהן רגע יעדע קאן
 זאלסט און שהיות קיין מאכען נישט זאלסט דו געווען בער

אוועק.עהן? און שפיי דריי געבען בעצייטענס
 ער האט—עצה, פריינדליכער א פאר דאנק גרויסען א—

 דיך קאן איך שמייכעל.-נאר פערביסענעם א מיט אבגערופען זיך
 בעגעגע- צו איהר מיט אויס נישט מיר מאכט איצט בערוהיגען.

געווארען. שלום זענען מיר זיך. גען
פערוואונדערט. מיך איך אזוי?-האב ווי—

 א אונז צווישען געמאכט האט זוהן דער פשוט, -גאר
 די אויסגעהיילט האט ער בשעת מיך, פערשטעהסטו לעבען. גוט
 איהם האט מען אבגענארט. ביסעל א איהם מען האט מלכה, בת
 געשעגקט נישט ווייב, א פאר אבגעגעבען נישט מלכה בת די

 פאר געמאכט איהם מען האט גאר און גאר מלוכה, האלבע קיין
 ער האט דעמאלט האופים. שר מין א פאר למיניסטער, שני א

 געשעפ- פיהרען אנגעהויבען און דאקטאריע זיין ?!ועקגעיוארפען
 האט דא זיך. צו גענומען ער האט מאמע די תבואה. מיט מען
 געהאט. ליב מיך זי האט הארצען אין טיף אז ארויסגעוויזען, זיך
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 נעהמען זיך זאל ער אז אנ׳עצה, געגעבען זוהן דעם האט זי
 האט זי יאהרען. עלטערע די אויף מלאכה די מיר פערגרינגערן

 ארויסצו- אן מיר קומט אלץ, פאר שווערער אז געווארסט, גוט
 -׳אנ געגעבען איהם זי האט פויער, א ביי נשמה די בעקומעז

 און פויערים, הונגעריגע פאר תבואה צושטעלען אנצוהויבען עצה
 גרינג זיך זאלען זיי אז נשמות, זייערע צוגרייטען האופן בזה

 דער- גענומען זיך האט ער זינט הוה. וכך גוף. מיט׳ן שיידען
 אזוי כמעט געווארען דערפער די אין מלאכה די מיר איז פאר,

 חיות, א דיר זאג איך שטעדט. יודישע די אין ווי גרינג,
 מיט פויער דער שוין ליגט נאך, קום איך איידער בנאמנות!

 שטיקעל זיין מיר אבצוגעבען ומזומן מוכן מויל אנ׳אפענעם
 צווישען שלום א געווארען איז אן דעמ$לט פון נשמה. גוי׳שע

פלונית׳טע. מיין און מיר
 און אבגערופען,-נו, דך איך האב—מעשה? די איז -אזוי

 פערגריג- דיר האט ווער זאגען, נישט אפשר מיר קאנסטו צי
הערצעג... פון נשמות די צונעהמען בשעת מלאכה, די גערט

 מיינע זיין צו גומר געהאט גישט צייט קיין האב איך
 גענעץ־ציה מין א דערפיהלט מיטאמאל האב איך ווי ווערטער,

 ווי ליכטיג, געווארען מיר איז אויגען די אין אברים, אלע אין
 אויערן די אין מנורות, שאק א אנגעצונדען זיך וואלטען עם

 דער- האב איך תרועות. און תקיעות קלינגען אנגעהויבען האבען
 טעם דעם מויל, אין און וויירויך שטארקען פון ריח דעם פיהלט

 און—נאם שטארקען א געגעבען האב איך המאררים. מים פון
 גוף דער צוויי, אויף צוטיילט געווען שוין בין איך פערטיג!...

 אומגעשוועבט האט גשמה די און ערד דער אויף געלעגען איז
 זיך ארויסצורייסען וואנען דורך געזוכט און ספרים־אלמער אין
שטוב... פון

 וואס בעשרייבען דיר איך וועל בריף קומענדיגען דעם אין
פטירה. מיין נאך באלד פאסירס האט נשמה מיין מיט

ז״ל חב״ד מרדכי ידידך ממני
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ח. מכתב

נ״י. שלומיאל מוהר״ר ומפורסם המופלג הנחמד, הנכבד לידידי
 ארויס איז גוף מיין פון נאר ווי נשמתי-און יצאה וכאשר

 איז שטוב אין אז דערפיהלט, באלד זי האט אזוי נשמה, די
 ריי- אנגעהויבען האט און עלענד, און שמוציג ענג, פינהטער,

 שטערן, די און זון דער צו הימעל, טיפען צום ארויף, זיך סען
 אראב, געטהון קוק א האט זי אז נאר הכבוד. כסא ליכטיגען צום

צער. מאדנער א אנגענומען איהר ה?ט גוף, דעם אויף
 איך בין לעבען בשעת׳ן אז בעריהמען, נישט זיך קאן איך

 בין איך מזיק. אנ׳איבעריגער צי סמעליאק, גרויסער א געווען
 פונדעסט־ לץ. יודישער מעסיגער א און שטילער א געווען זיך

 אנ׳איש פון תנועות אייניגע געהאט זיך אין איך האב וועגן
 אנצילען נאר זיך פלעגט מען אז גבור: שטיקעל א פון מלחמה,

 דעם אויסשטעלען גלייך איך פלעג קלאפ, א מיר געבען צו
 און וויינען איך פלעג שלאגען, מיך פלעגט מען אז עלענבויגען;
 ארומשטע- מיך פלעגט מען אז שרייען. אפילו מאל אנ׳אנדערש

 און ברוגז בין איך אז ווייזען איך פלעג פעדערן, מיט קען
 פאראי- קיין )האב און קללה, א מיט ענטפערן אפילו אפטמאל

 אין קראצען. זיך איך פלעג בייסען, פלעגט מיר אז נישט(, בעל
 גרויסע קיין געשטעקט נישט האט זיך, פערשטעהט אלעס, דעם

 תנועות געווען פארט דאס זענען פונדעסטוועגען נאר גבורה,
 ליגען געבליבען גוף מיין מיטאמאל איז דא און מענשען. א פון

 אהן תנועה, שום א אהן אנ׳אבהענדיגער, טויבער, א שטומער, א
 און'די פארקאן. א אונטער איהם מיט שפאר כאטש חוש, שום א

 שותף ארימען איהר אויף אנגסט מיט פערקוקט זיך האט נשמה
 אבגעטהון איהם האט מען ביז שטוב, אין געבליבען איז און
 אלמנה מיין פון יללות אלע אויסגעהערט האט זי רעכט. זיין
 האט קלאג-מוטערם; און פריינד גוטע די פון יתומים, די און



109 וועלט, יענער פון ריף1

 איהר צו זיך האט מען וועלכע מיט בקשות, אלע אויסגעהערט
 גוטער א זיין צו וועמען פאר איינגע׳חזר׳ט גוט האט געווענדט,

 און האמת, עולם דעם אויף זעהן צו זיך וועמען מיט בעטער,
 מעץ אז און קלאגען. צו זיך אומגערעכטיגקייטען וועלכע אויף
 פון ארויסגעטראגען און ארון אין אריינגעלעגט גוף דעם האט

ארויסגעפלויגען. איהם נאך גלייך זי איז שטוב,
 ארויף, בויגען פון פייל א ווי געטהון לאז א זיך האט זי

 אימ- מיט געפלויגען איז זי הכבוד. כסא צום גלייך הימעל אין
 יודיש גאנץ א זיך מיט געטראגען האט זי רוגזא. מיט און פעט

 צער, מיט דורכגעדרונגען פינסטערם, א און ביטערס א לעבען,
 און טענות מיט בערג געטראגען רדיפות; און חרפה דהקות,
 טרעה־ אויסגעוויינטע נישט מיט לאגלען גאנצע געטראגעץ קשיות;

 האט זי בלוט. זודיגען מיט טייכען זיפצען, מיט הויפענם רען,
 און הימעל זיבעטען צום קומען צו גיכער וואס געאיילט זיך
 פון שוועל צום אלץ דאס טהון ווארף א צארן און אנגסט מיט
 אין וואס זעה, כביכול: דעם טהון געשריי א און הכבוד כסא
 וועט דאס אז זיכער, געווען איז זי און זיך!! טהוט וועלט דיין

 גערודער א ארויסרופען וועט הימלען, אלע אין רושם א מאכען
 קאמאנדע־ וואס שרפים, און מלאכים אלע און עולמות, אלע אין

 צום ווערען ארויסגערופען וועלען התהו, עולם אייער אין ווען
 היי. די ווערען מקוים וועלען עם און וחשבון דין שרעקליכען

 ורעדה וחיל יחפזון "ומלאכים תוקף": "ונתנה פון ווערטער ליגע
 כי בדין, מרום צבא על לפקוד יום־הדין, הנה ויאמרו יאחזון,

 אנ> וועלען מלאבים די "און הייסט: דאס בדין". בעיניך יזכו לא
 פלא- א און ציטערניש א אננעהמען וועט זיי און איילען, הויבען

 משפט פון טאג דער איז אט זאגען: וועלען זיי און טערניש
 ווייל נאך, דין נאכ׳ן מעשים זייערע דערמאהנען צו געקומען

 בלייבען גערעכט נישט זיי פון קיינער וועט אויגען דיינע אין
דין". אין

 אוב- ערד די העכער. און העכער אלץ געפלויגען איז זי
 האט פער׳חושכ׳טע, א און קליינינקע א ווייט־ווייט, איהר, טער

 תאו ארבע־כנפות, פערשמאלצענער אנ׳אלטער ווי אויסגעוויזען
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 שטעדט הגדול. ים דער פארגעשטעלט האט מיטען אין חלל דער
 בלעט- אבגעריסענע ווי—לענדער ארבעם, ווי אויסגעוויזען האבען

ציצית. פון פעדים ווי—טייכען בוימער, פון לעך
 נאר אליין, געפלויגען צייט קורצע א זי איז אנהויב אין

 חברים, פון כתות גאנצע זיך ארום דערזעהן זי האט באלד
 און נידעריגער העכער, איהר, ארוס אנגעיאגט. זי האבען וועלכע

 נאך הכבוד, כסא צום אויך געפלויגען זענען זייטען, אלע פון
 שמוציגע שעהנע, און מיאוסע יונגע, און אלטע נשמות, אנדערע

 רוגזא און צער מיט געפלויגען אויך זענען אלע זיי ריינע. און
 הא:ען נאכדעם טענות, מיט פעק געטראגען זיך מיט האבען און
 אימ־ מיט האבען וו$ס מלאכים, מיט מחנות גאנצע בעוויזען זיך

 פרומע אמן׳ס, ,קרעכצען ,זיפצען ,תפילות געטראגען פעט
 גלייך און טובים. מעשים אלערליי און תשובה הרהורי רעיונות,

 ווילוע און שווארצע אנדערע געטראגען זיך האבען זיי נאך
 גע- בייזען א מיט האבען וואס שטן׳ס, און מקטרגים פון מחנות

 נבול־פה־ווערטער, הרהורים, שלעכטע זיך נאך געשלעפט לעכטער
 שנאה. פון בליקען און חניפה פון שמייכלען מעשים, זינדיגע

 און מלאכים אהן אומגעטראגען, זיך האבען זיי צווישען און
 אראבגע- בוים א פון ווינד דורכ׳ן ווי עלענדע, מקטרגים, אהן

 טרא- חרמות, און שבועות קללות, און ברכות בלעטלעך, ריסענע
 הי• אין בליקען שטומע שווייס, און טרעהרען און בלוט פענם
 קינדערשע פערשמאכטע פון כליפענם שטילע ליידענדע, פון מעל

 איבערגעריסענער פערשטיקט האלב שרעקליך א און ליפעלעך
בלוט. אין זיך פערצלינעט וואס ערד, גאנצער דער פון געשריי

 איז געפלויגען, איז מיינע נשמה די ווייטער וואם און
 שטאר• אלץ געדיכטער, און ענגער אלץ געווארען איהר ארום
 גערודער. דער און רעש דער שטורעמדיגער, און הילכיגער קער,

 גע• שוין זיך האט מען קעסעל. א אין ווי געקאכט האט עם
 ווי געצויגען פיין און מיה גרויס מיט און געשטיקט שטויסען,

 גע• שוין איז זי און וויילע, א נאך הויך. דער אין פעך פון
 און אלפים אלפי צווישען צונויפגעפרעסט צונויפגעדריקט, ווען
 קרעס- תפילות, הרהורים, נשמות, מקטרגים, מלאכים, רבבות רבי
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 האבען וועלכע מעשים, אלערליי און טרעהרען געשרייען, צען,
הימלען. אלע פערדולט און געריסעץ געצאפעלט, זיך

 כף-הקלע, צו זייט, א אן ריס א געשווינד זיך גיב—
 שטילען א דערהערט נשמה די האט—פערפאלען! ביזטו אנישט

קול. פערשטיקטען
 א זיך נעבען דערזעהן האט און ארומגעקוקט זיך האט זי
 פליגעלעך, צוריסענע מיט צושלאגענעם, א מלאכ׳ל, יונגינקע
נשמה. קינדערשע פערשמאכטע א געטראגען האט וועלכער

 זיך דורכצורייסען מעגליכקייט שום קיין נישטא דען איז—
מלאכיל. דעם געטהון פרעג א זי האט—הימעל? זיבעטען צים

 נאר גיב—געענטפערט. ער האט—מעגליכקייט! שום קיין—
 הימלען? ליכטיגע קלארע, דארטען זעהסטו הויך. דער אין קוק א

 איך זאג דא? זענען הימלען אזעלכע זיבען נאר אז מיינסט, דו
 א אהן הימלען פערהאן זענען עם טעות. א האסט דו אז דיר,

 ווייסטו און נייע. אלץ בעשאפען ווערען טאג יעדען און צאהל,
 אלעם, דעם אט פון אונז, פון בעשאפען? ווערען זיי וואס פון

 כסא צום אנגסט אזא מיט איצט זיך רייסט און צאפעלט וואס
 ווי ערד, דער פון אן קומען שעה אלע און טאג אלע הכבוד.

 זייער וואס דעם מחמת און—מהנות אזוינע וואלקענס, געדיכטע
 דורכדרינגען נישט זיי קאנען גרויס, א־׳ערך אהן איז צאהל
 זיי פון פערגליווערט-און צונויפגעדריקט, ווערען און שטח דעם

הימעל. נייער א ווערט
 זי ציטערניש. א און שרעק א אנגענומען האט נשמה מיין

 אב- זיך האט זי נאר חושים. אלע פערלירען אנגעהויבען האש
 א אין און—זייט א אן געטהון ריס א זיך האט כה, א געטהון

 איז עס וואו מקום, אזא אין געשוועבט שוין זי האט ארום רגע
 קיין נישט שטח, קיין נישט און צייט קיין נישט געווען, נישט

 נישט• און ליכטיגקייט קיין נישט אונטען, קיין נישט און אויבען
כף־הקלע. דער געווען איז דאס פינסטערניש. קיין

 בעשרייבען,. דיר איך וועל בריף קומענדיגען מיין אין
ווייטער. פאסירט זיך האט איהר מיט וואס

ז״ל.. חב״ד מרדכי ידידך ממני
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ט. מכתב

נ״י. שלומיאל מהור״ר ומפורסם המופלג הנחמד לידידי
 ומזומן מוכן ביזם דו אז שלומיאל, ידידי ווייס, דעתי-איך

 גוף מיין אז וויבאלד היות, קשיא: קלאץ א מיר שטעלען צו
 כף אין זיך לייטערט נשמה מיין און ערד דער אין טיף ליגט

 דיר שרייבט וואס ,איך", דער איז ווער־זשע היינט הקלע,
חב״ד? מרדכי נאמען דעם אונטער בריף

 שכל פי על הגם ענטפערן: דיר איך קאן קשיא דער אויף
 דער מיט גוף דעם פון זיך צושיידען דעם נאך אז אויס, קומט
 איז פונדעסטוועגען—ך' י ,א שום קיין נישט שוין בלייבט נשמה

 דעם אין אינגאנצען געשטעהט ער און—דא פארט אבער ער
 נשמה די צונויפגעהעפט לעבען בשעת׳ן האט וועלכעם קניפעלע,

 אב- ווי נישט, מעהר פטירה דער בשעת זיך האט און גוף מיט׳ן
 קני- דאס אט געווארען. פערשוואונדען נישט איז נאר געטהון,

 פון גישס און רוחניות פון נישט בעשטעהט וועלכעס פעלע,
 נשמה. דער פון אי גוף, פון אי חושים זיך אין האט גשמיות,

 כאטש און ביידען זיי פערשטעהט און פיהלט און זעהט דאס
 דאר- נישט און דא נישט למחנה, מחוץ אליין זיך געפינט עס

 אין טיף אי דארטען, אי דא אי שטענדיג זיך עם פיהלט טען,
 פון ניצוץ א אויף האלט און הקלע כף אין ווייט אי ערד דער

 ביידען זיי ביי לאזט און נשמה דער מיט גוף צווישען אחדות
המתים. תחית צויף האפנונג די ווערען פערלאשען גישט

 צווי- איז לעבען בשעת׳ן אז זיין, מודה דיר מוז איך
 גוט קיין געווען נישט קיינמאל גוף דעם מיט נשמה מיין שען

 און געהאט ליב איבריגס נישט קיינמאל זיך האבען זיי לעבען.
 פלעגען אפט אנדערן. דעם איינער פערשטאנען רעכט נישט

 איז וואס נשמה, די מחלוקת׳ן. גרויסע אויסברעכען זיי צווישען
 גוף אויפ׳ן געקוקט האט רוחניות, אין פערטיפט געווען שטענדיג
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 שום קיין האט וואס הומר, א אויף ווי זאך", "גראבע א אויף ווי
און איהם הייסט מען וואס טהון נאר קאן וואט גישש, השגה
זיינע אלע מיט איז און איהם, פיהרט מען וואו אהין, געהן

 בהמה, א פון איידעלער נישט און העכער נישט חושים גראבע
 האט ער כאטש גוף, דער און נישט. נשמה קיין גאר האט וואם

האט הייסען, איהם פלעגט נשמה די וואס געכ-אלגט, שטענדיג
שטעג- פלעגט און געווען, ברוגז איז געבלאזען, שטענדיג זיך
 נשמה די אז האראפאשניק, גאנצער דער איז ער אז טענה׳ן דיג

 און פרך עבודת גאנצע די ארויפגעווארפען איהם אויף האט
 קאמאנדעוועט פריצ׳טע, א ווי חדרים בחדרי זיך זי זיצט אליין

 חלומות. און רעיונות פוסטע אין פערטראגען שטענדיג איז און
 איך, מהלוקת׳ן, די פון געליטען איך האב ביידע זיי ווי מעהר

 נשמה די צונויפגעהעפט האט וואס קניפעלע, דאס הייסט דאס
גוף. מיט׳ן

 אבגעשיידט זיי פון זיך האב איך אז איצט, און והיום,
 נאך געזאגט, ווי זיך, האט פונאנדערגעגאנגען, זיך זענען זיי און

 צוזאמענבונד. דער זיי צווישען איבערגעריסען אינגאנצען נישט
 ווי ערד, בארג א מיט נישט איז ער פערדריקט ווי גוף, דער

 און צוריסען נישט זענען אברים רמ״ח זיינע ווי און צופוילט
 נאך ער האט ווערעם, קליינע און גרויסע אלערליי פון צוביסען

 געדענקט ער נשמה, דער פון חוש א זיך אין פונדעסטוועגען
 -׳אנ מיט פול איז און אברים אבגעריסענע זיינע ס׳זענען וואו

 ווייט ווי גשמה, די און המתים. תחית צו תשוקח אונבעוואוסטער
 איהם, זי געדענקט גוף, דעם פון פערפלויגען נישט זיך איז זי

 פער- און אויגען רוחניות׳דיגע איהרע פאר שטענדיג איהם זעהט
 ווארעם יעדען זעהט זי זיך. טהוט איהם מיט וואס אלץ שטעהט

 זיך לעגט עס וואם פאס, יעדען זעהט לייב, זיין טאטשעט וואס
 בלייבט עס וואס וואונד, יעדע שמיץ, שדימ׳ס די פון איהם אויף
 און צוואנגען גליהענדע די פון שדים־נעגעל, די פון איהם אויף

 המצאות זוצט און פערשטעהט זי פלי־זיין; חבוט-הקבר אנדערע
 ענויים, די פון אויסדרעהען קאנען זיך זאל גוף דער אזוי ווי
 יענעם אדער דעם, זיך פון אבטרייבען געקאנט וואלט ער ווי
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 דער ער, ווי ווארעם, יענעם אדער דעם אראבווארפען עקדעש,
 פון אראבווארפען בעוועגונג, גוטער איין מיט געקאנט וואלט גוף,
 האלט און צונויף איהם דריקט וואס ערד, בערגעל דאס זיך

 גאב- די זי פערברענגט דעם אין און ואפלה. חושך א אין איהם
לייטערונג. איהר פון צייט צע

 פער־ געקאנט נישט צייט לאנגע א איך האב אנהויב אין
 אין נשמה דער פון לייטערניש די בעשטעהט וואט אין שטעהן,

 שווע- און פעך מיט קעסלען קיין נישטא איז עם וואו הקלע, כף
 שוועבט גשמה די חבלה. מלאכי און שדים קיין נישט און בעל
 איהר ביי פרעגט קיינער פריי, און פראנק אום דארטען זיך

 דורכצודרינ־ ביכולת אפילו האט זי און וחשבון דין קיין גישט
 זעהן, צו הכבוד, כסא צום ביז הימלען אלע בליק מיט׳ן גען

 מדורי זיבען אלע אין אי עדן, גן אין אי זיך טהוט עם וואס
 דעם אין אריינגעלעגט גוט זיך האב איך אז איצט, נאר גהנום,
 אין לייטערונג דער פון תוך דעם פערשטאנען איך האב ענין,

הקלע. כף
 ביכולת האבען פערשטעהן, און בעגרייפען אלץ זעהן, אלץ

 פלענער, ברייטסטע די בויען הסברות, גרעסטע די מאכען צו
 און—עולמות גאנצע זינען אין איבערקעהרען און איבערבויען

 די האבען נישט ממשות, שום קיין זיך אין האבען נישט אליין
 א ביי נאז אונטער׳ן פעדער א אפילו בעוועגען צו מעגליכקייט,

 ווא- פער׳עפוש׳טען א דערשטיקען אפילו קאנען נישט מינן, בר
 צושטאנד גוף-אזא מאכטלאזען א אין איין זיך זויגט וואם רעם,

 די איז דאס הקבר. חבוט פון ערגער גהנום, פון ערגער איז
הקלע! כף דער איז דאס אט לייטערגיש, שווערסטע

דל. חב״ד מרדכי ידידך ממני
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י. מכתב

נ״י! שלומיאל מוהר״ר ומפורסם המופלג הנחמד לידידי
 שפאציר א פערגלוסט מיר זיך ה$ט נעכטען—אתמול יום

 לאנג שוין אפילו זיך האב איך גהנום. אין בליק מיט׳ן טהון צו
 דערצו האב איך ווי אזוי נאר שפאציר, דעם מאכען געקליבען

 אבגעלעגט. אלץ איך האב געהאט, נישט תשוקה איבעריגע קיין
 שטימונג גאנצע די און טויט־שטיל, אזוי איז הקלע כף אין דא
 פון געווארען אבגעוועהנט שוין בין איך אז פערזונקען, אזוי איז

 גערודער, און גזומעל אזא פון ובפרט הו־הא, איז עם וועלכען א
 אויס, ווייזט עס ווי נאך, דערצו גהנום. אין פאר קומט עם ווי

 געווארען פערטעמפט ביסעל א צייט לעצטע די מיר ביי זענען
 דעם האב איך אז יוגענד, דער אין געדענק, איך חושים. די

 איי- מיט מען שמייסט גהנום אין אז דערהערט, מאל ערשטען
 מין אזא פון שרעק א אנגענומען מיך האט ריטער, זערנע

 אזוי מען האט ,היינט טאג: אלע איך הער איצט און אכזריות.
 אב- אדער קעסעל אין אבגעקאכט בעלי-עברה׳ס צעהנדליג פיל

 די פאר אויפגעהאנגען אדער סקאוואראדעם, אויף געבראטען
 ריהר א אפילו מיך דאס וואלט עס און גארגעל, פאר׳ן צי צונג

 שווע- אמאל זיך בעגעגען איך אז און זאך! וואכעדיגע א טהון.
 מיט צי פייפער, שייקע מיט אסטראפאליער, הערשעל מיט בענדיג

 ס׳טהוט וואס אייך געפעלט ,ווי וואונק: א זיי גיב און יאג משה
 דאגה! "אונזער קאלטבלוטיג: מיר זיי ענטפערן גהנוסז" אין זיך

 טא־ זיי זענען דערצו און גהנום. א דאס דאך איז דערויף אויף
 קיין הרג׳ענען געזאלט נישט זיי האבען שקצים! די ווערט, קי

עגטפערז דער דיר געפעלט ווי שבת!" אום פליי
זאך. דער צו—נאר

 ארייג־ האב איך בשעת אז זאגען, דיר איך מוז כל קודם
 געווא־ נשתומם איך בין גהנום, אין טיף בליק מיט׳ן געדרונגען
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 דער- זכר קיין אפילו געטראפען נישט דארטעץ האב איך רען.
 "ראשית דעם אין גהנום וועגען דערצעהלט ווערט עם רואם פון,

 פארגעקו־ דא זענען עס יראים. ספרי אנדערע אין און חכמה"
אומענדערונגען. גרעסטע די מען

 4* ווי אזוי עין. 1ג יןפ דאס זיו האט אנגעהויבען
 געפרוכפערט טאג צו טאג פון זיך האבעץ שרפים און מלאכים

 תרפ״ט אלע אויף געווארען ענג צו איז זיי און געמעהרט און
 פריהמארגען שעהנעם איין אין זיך זיי האפען הימלעץ, אלפים

 אלע דארטען פון ארויסגעטריבען עדן, גן אין אריינגעריפען
 ען3הא זיי וועלכע פאר אמהות, און אבות די )אחוץ צדיקים

 פערכאפט בעזעצט, דארטען זיך האבען מיוחד(, חדר א געלאזען
 הא- און המשומר יין דעם מיט הבר שור דעם מיט לויתן, דעם
 עדן גן צום צוטריט א טאג. גוטען א לעבען אנגעהויבען בען

 מסוגל זענען וועלכע צדיקים, יענע פאר נאר געל^זען זיי האבען
 היות נאר שרפים. אדער מלאכים פון געשטאלט די אנצונעהמען

 לא- צדיקים איבעריגע אלע די געקעגט נישט דאך האט מען ווי
 אבגעגעבען זיי פאר מען האט למחנה, מחוץ דרויסען, אין זען

 קוקענדיג, וויימען דער פון אז אזוי, גהנום. פון מדורים עטליכע
 די אי צדיקים, די אי אלע, זענען איצט אז אויס, דאס קומט

 דחס איז תוך אין נאר גהנום. אין אלע געווארען: גלייך רשעים
 פאר און גהנום, טאקי^אין פוילען רשעים די קאפויער. אקוראט

 ארן איבערגעבויס אזוי גהנום מדורי די מען האט צדיקים די
 עדן, גן אין ווי ערגער נישט איז דארטען אז איינגעארדענט,

בעסער. אפילו נאך פרטים אייניגע אין

 ע3זי אלע די בעשרייבען בקיצור דא דיר וועל איך
 אייגענע מייגע סיט געזעהן זיי האב איך ווי גהבום, מדורי

אויגען.

 על פרעהליך, און ליצטיג את מדור ערשטען דעם אין
 שטיקעו ליגען עס המשומר, יין מיט פעסער גאנצע שטעהען

 גן גון געירארט אלץ—ז,3גע פעטע און הבר שור און ליותן
משמה. זיך מיז מען און טרינקט מען און עכט מען און—עדן,
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 פייערדי- סגולה/ "יחידי חברה די זיצט מדור דעם אין
 מיט אויס זיך צייכענען וועלכע מעשה, אנשי און חסידים גע

 פאלען פאטער!" "טאטע נאכאנאנד: שרייען זיי התלהבות. זייער
 גדלות: גרוים מיט זינגען און כורעים טאג אין מאל זיבעציג

 אז און בנו". ורצית אותנו, אהבת העמים, מכל בחרתנו "אתה
 זיי הויבען בעל־עבירה, א פון ריח דעם וואו דערשפירען זיי
 אדער ידעוך!" לא אשר הגוים על חמתך "שפך ליארעמען: צו אן

 די אין זיי לויפען אומעטיג, ווערט זיי אז פחדך!" תן "ובכן
 בעלי-עברה׳- אמת׳ע די זיך געפינען עס וואו מדורים, אנדערע
 שטעכען קאלך־אויווענס, די אין האלץ אונטער ווארפען ניקעס,

 סקא- די אויף זיך בראטען וואס בעלי־עברה׳ס, די גאפלען מיט
 פייער דאם איז גהנום אין אז קולות, מאכען און וואראדעס,

שטארק. גענוג נישט
 פרעה- און ליכטיג אזוי כמעט איז מדור, צווייטען דעם אין

 מיט פאר אלץ קומט דארטען באר ערשטען, דעם אין ווי ליך
 שטי- אנ׳ערב־יום־טוב׳דיגע הערשט דארטען גערודער. רועניגער

 זיצען דארטען חתונה. א צו זיך גרייט מען בשעת ווי מונג,
 אלע זיי שטאט; האלטען וואס מתנגדים, ביסעל א לייט, פרומע

 שטענ־ שאקלען זיי לטובה", זו "גם חברה דער צו אן געהערען
 במלוכה" "אדיר זינגען און זיך באמקען קאפ, מיט׳ן צו דיג
 "אתה שטיל זיי שעפטשען אויגען, די פערגלאצענדיג האלב און

אחד!" ושמך אחד
 ליב- בין־השמשות׳דיגע א שוין איז מדור, דריטען דעם אין

 אי רעכטס, אי אפען האלב טהירען די זענען דארטען טיגקייט,
 ידך נא "שים חברה דער פון לייט זיצען מדור דעש אין לינקס.

 נישט—לצלן!( )רחמנא אנדרוגניס׳ן מיני זענען דאס ירכי", תחת
 פעררע־ זיי זענען חסידים אמת׳ע ביי רשעים•, נישט צדיקים,

 פאר אפיקורסים די ביי און אפיקורסים, גרעסטע די פאר כענט
 דעם האנד רעכטער דער אין האלטען לייט די בטלנים. פרומע
 זו- זאקאן", "סוואד א—האנד לינקער דער אין און דעה" "יורה

 די זידלען זיי עסען, חזיר אויף הכשר א תורה דער אין כען
 אויף סמיכה אליין זיי זוכען שטילערהייד, און דינים און רבנים
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 זיג־ און זיי זיצעץ פרעהליך האלב און טרויעריג האלב רבנות.
 תפחת!" לנו הטוב ואוצרך פתח שמים ,שערי שחרית: צו גען
 דרעהען מדור דעם ארום בדד". ישבה "איכה מעריב: צו און
 דערווייל נאך ריהרען זיי נאר חבלה, מלאכי אפילו שוין זיך

אן. נישט קיינעם
 דאס ענג, און פינסטער שוין איז מדור פערטען דעם אין

 מיט נאר קעסלען, אהן נאך כאטש גהנום, אנ׳אמת׳ער שוין איז
 בלויז זיצען דא ענויים. אנדערע און ריטער מיט חבלה, מלאכי

 די אונטער ערד די נישט פיהלען און אראב קוקען עם־הארצים,
 מיט אבער הארצים, עם ווי גרייזען, פיל מיט שרייען זיי פיס.

אדם!" לבני נתן והארץ לד׳ שמים ,השמים צער: גרויס
 און זעקסטער פינפטער, דער מדורים, דריי איבעריגע די
 ווי גהנום א שוין איז דאס אינאיינעם. בעהעפט זענען זיבעטער,

 און קעסלען שטעהען דא בעשריבען. איז חכמה" ,ראשית אין
 פאסען. רייסט מען און קאכט מען בראט, מען קאלך־אויווענס.

 בעיקר, כופרים בעלי־עברה׳ס, יוסטע טאקי זיצען מדורים די אין
 אי יודעלעך, רויטע אי פערהאן זענען דא להכעיס. מומרים

 הרי די היגטער צייט לאנגע א געזעסען זענען וואס אזעלכע,
 גערו־ דער איז דא פנימ׳ער. עזות אנדערע אלערליי אי חושך,

 ענויי□ די אויף קוקענדיג נישט און אנ׳ערך. אהן גרוים דער
 דעם מחלוקת׳ן. און וכוחים שטארקע פאר דא קומען—קשים,

 תורה׳, אין קמח ,אין חברה די דא פערנעהמט ארט ערשטען
 אויף שטעהט כתה איין כתות. צוויי אויף צוטיילט ז אי וועלכע

 אויף שטעהט אנדערע די און ונעריצך" ,נקדישך פון באדען דעם
 צווישען זיך קריגט מען און ונקדישך" "נעריצך פון באדען דעם
 פון נגון דעם שטייגער איהר אויף דרעהט כתה יעדע און זיך

 און אמונה גרויס מיט זינגען אינאיינעם, אלע און רבנן!" "תנו
 מפוצץ, בדיבור לקצץ, קצוצי קוצץ, בן קוצץ, "אץ התלהבות

ווערען! מען קאן פערדולט לרצץ!" רצוצי
 ביד/ ,האוחז חברה די זיך האלט זייט דער אן ביסעל א

 האלטען גדולים איהרע ליארעם. איבעריגען קיין נישט מאכט זי
 וויג- די אין זיצען גסתר׳דיב. ביסעל א למד־וואו׳ניקעס, ווי זיך
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 פון און מקומן" "איזהו פון הלצות די שמיל לערנען און קעלעך
מדליקין". "במה

 אנדערע נאך מדורים די אין זיך געפינען זיי חוץ און
 ־9"כא חברה הבלים", "הבל הברה ובהו׳/ "תהו חברה חברה׳ס,

וכר. לאפ"
 ציפרים אמת׳ע די זענען שלומיאל, ידידי זעהסט, דו ווי

 פערקאצטע א פאר וואט זיך. ביי אראבגעפאלען גארנישט בעיקר
גוואלד! א זענען, דאס הערצער

ז״ל חב״ד מרדצי ידידך ממני
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 ארומגעפאהרען בין איך בעוז צוריק, יאהרען פיל מיט
 מצרי, א ביי געקויפט גושן שטאדט אין איך האב מצרים, איבער

 האלב- אנ׳אלטען, פרייז, שפאט־ביליגען א פאר אנ׳אנטיק־הענדלער,
 צר קוים געווען זעיען עס וועלכען אויף פאפירום, צופוילטסן
 געווען איז דארט וואס פלעקעל־כתב. פון אותיות בעמערקען

 איך, האב פערשטאנען נאר געוואוסט, נישט איך געשריבען־האב
 האבען און צייטען אוראלטע די פון זיין מוז ־"וס פ־ דער אז
ווערט. גרויסען א

 א מיינעם צו אוועק איך בין אהיים, זיך אומקעהרענדיג
 איהם בעוויזען און עגיפטאלאג בעוואוסטען א בעקאנטען, גוטען

 איז איהם, אין אריינגעקוקט נאר האט ער ווי פאפירום. דעם
אויסגעשריען: און שמחה מלא אויפגעשפרונגען ער

 האט איהר מציאה זעלטענע א פאר וואס איהר, ווייסט—
 ראמזעס פון צייטעץ די פון דאקומענט א איז דאס בעקומען?
יאהר! פיערטויזענד אנ׳ערך אלט גרויסען! דעם ירעמסס(

געשריבען? איהם אין איז וואס—
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 דורכשטודירעץ איהם מיז איך נישט. נאך איך ווייס -דאס
 איז געשריבען, זיין נישט זאל איהם אין וואס נאר באות. אות
 געוויס וועט און ווערט ערשט-קלאסיגען פון דאקומענט א עס

וויסענשאפט. עגיפטאלאגישער דער אין אנ׳עפאכע מאכען
 א מיט און פאפירוס דעם איבערגעלאזען איהם האב איך

 פאר א אין ענטפער. אויף געווארט אונגעדולד פערשטענדליכער
טעלעגראמע: שטאדטישע א איך בעקום ארום שעג

 איז פאפירוס דער אנ׳אוצר! ענטדעקט האט איהר "הורא!—
 קיין נישט נוסח: אנ׳אנדער פון גאר אבער פסח", פון "הגדה $

אנ׳עגיפטישע. נאר יודישע,
 מצריים די אז פעראינטערעסירט. שטארק מיך האט דאס

 דאס פסה, של נם דעם פון געווען צופרידען גאר נישט זענען
 בעלו־כטען זיי האבען ווי אבער קלאר. געווען מיר פאר איז

געשעהעניש? גאנצע דאס
 האט בעקאנטער מיין ביז געדויערט האט חדשים עטליכע

 האט ער אז פאפירויס. פון פלעקעל-כתב דאס פונאנדערגעקליבען
 זעל- דעם מיט מיר צו געקומען ער איז ארבייט, די געענדיגט

דאקומענט: טענעם
 אין—געזאגט, מיר ער האט—אנהויב, דער פעהלט דא—

 איז עם וואס דאס, אבער זאצען. גאנצע אויך פעהלען מיטען
 פון בילד קלאר זעהר א אונז גיט פאפירוס, אויפ׳ן פערבליבען

נאר. הערט צייט. יענער פון געשעהענישען די
לייענען: גענומען האט ער און

 געפעהרליכער א לאגד, אנ׳אומבעקאנט פון שקלאף "...א
 אנ׳אונטערגעשיק- מעגליך, זעהר חלומות. פותר א און טרוימער

 דאס אויסצופארשען בדי פאלק, פיינדליכען שכנ׳ישען א פון טער
 אין "...פערזעצט ווייטער: שטיק. היבש א פעהלט דא לאנד"...

 ריי־ און הויכע די געגען פערברעכעץ שענדליכען א פאר הפיסה
 גע׳־ רייד גלאטע "מיט מצרים"... לאנד נאבלען פון זיטען נע

 אוי- די "פערכאפט פרעה"... געטליכען פון הארץ דאס גנב׳עט
 ער- "געווארעץ תבואה"... גאנצע די "אויפגעקויפט בערמאכט"...

 גאנצע די כנען פון "אראבגעבראכט דיקטאטאר"... ־ נעהרונגס
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 "געפרוכפערט גושן"... פראווינץ בעסטע די פערכאפט משפחה,
 גאנץ לאבד. אין בעלי־הבתים געווארען זיך"... געמעהרט און

 דא יאך"... זייער פ־ן לאסט דער אונטער געקרעכצט מצרים
געשריבען: איז נ^כדעם שטיק, גרויס א ווייטער פעהלט

 ארבייט, פראדוקטיווער צו יודען די געוועהנען צו "כדי
 "גע־ רעמסס"... און פיתום אויפבויען דאס זיי איבערגעגעבען

 צוואנגס־אר־ איינפיהרען "געמוזט ארבייטען"... צר זיך פוילט
 קינדער בעזייטיגען "געמרזט פרוכפערקייט..." "שרעקליכע בייט"...

 "גרויסע לעבען"... געלאזט נקבות אלע דערפאר אבער זכרים.
 קינדער וועגען געזעצען די אויסצומיידען כדי ,פעלשונגען

 פער׳. נישט האט פרעה מילדער און געטליכער "דער זכרים"...
 זיין וואשען צו עוילויבט קינדער, יודישע שמוציגע די מיאוס׳ט

 א זיך "...אויסגעזוכט ווייטער: בלוט". זייער מיט לייב הייליג
 "גערעדט פאדערונגען..." "געשטעלט משה"... נאמען מיט׳ן יודליק

 פעראכטונג מיט האט "פרעת חוצפה"... אנ׳אונערהערטער מיט
מורדים"... די בעשטראפט פאדערונגען. די אבגעווארפען
נאכדעם: שטיק. היבש א פעהלט ווידער

 מיט האט משה פערברעכער דער מצרים! ,אומגליקליכער
 אומ־ און פלאגען שווערסטע די לאגד אויפ׳ן אנגעשיקט כשוף

 "אנ- עפידעמיעס"... און פינטטערניש שמוץ, און בלוט גליקען,
 מיט׳ן בעוועגוגג רעוואלוציאנערע .די אונטערדריקען צו שטאט

 לייטזעליגקייט, געוועהנליכער זיין מיט פרעה, האט שווערד,
 צו זיי ערלויבט מורדים. די פון פאדערונגען די נאכגעגעבען

 "אויפגעפלאקערט גאט"... אייגענעם זייער צו זיך בוקען געהן
 "געשטראפט אפיס", אבגאט אלמעכטיגען פון גרימצארן דער

 אוועקגעהענדיג, יודען, האבען דאנקבארקייט, "אנשטאט מצרים"...
 זיל־ און גאלד צוגענומען מצריים, די בע׳גנב׳עט נידערטרעכטיג

 גרויסע די ,פארגעקומען גנבים"... די נאך זיך "געיאגט בער".
 שווינדלערי- זייערע און געשרייען מיט יודען די קאטאסטראפע.

 איינ- האט ער און ים־סוף דעם אויפגערודערט האבען שטיק, שע
 און פערד זיינע מיט מצרים, פון חיל גאנצען דעם געשלונגען

רייטוועגעך...



אנ-כקי. ש, 126

ווערטער: די מיט פערענדיגט זיך האט הגדה די
 נידערטרעב- א דורך געווארען, חרוב דאם איז אזוי ,אט

 האט וואס מצרים, לאגד רייכסטע און גרויסע דאס אומה, טיגער
 שטאר- און גרויסע איהרע מיט וועלט גאנצער דער אין גע׳שמ׳ט

 דעם פון נקמה נעהמעץ אפים אלמעכטיגער דער זאל פערד! קע
 פון פערטיליגען זיי זאל און בעטריגער און מורדים פון פאלק
וועלט"... דער

 געזעסען וויילע א מיר זעבען הגדה די לייענען געענדיגט
פערטראכט.

 עגיפטא־ דער אבגערופען זיך האט—איהר, מיינט -וואס
גערעכט. טאקי זיי זענען ארוים, זיך ווייזט עס ווי—לאג,

געפרעגט. איך גערעכט?-האב זיי זענען וואס אין—
 די געהאט מלוכה, שטארקע א געווען באמת, אלץ. אין—
 אויב געווארען, חרוב זי איז וועמען דורך און פערד. גרעסטע

יודען? דורך גישט
 זיך לאמיר—אבגערופען, זיך איך האב—אקארשט, ווארט—

 ספע- א ווי מיר, זאגט ענין. דעם אין פונאנדערקלויבען פרובען
 פאר זענען וויסען: דאך איהר מוזט אנ׳עגיפטאלאג, ציאליסט,

יודען? מצרים אין געווען יוספ׳ן
 ארוים- נאכדעם געטראכט, וויילע א האט עגיפטאלאג דער

בעשטימט: געזאגט
ניין!—
 געקומען איז וואס יוד, ערשטער דער איז עס, הייסט—

 גע־ אז אבלייקענען, נישט וועט איהר יוסף. געווען מצרים, קיין
 שקלאף, א נאר ווילען, גוטען מיט׳ן נישט אהין ער איז קומען

פערקויפט? געוואלד מיט האט מען וועלכען
זיין! זאל—

 געפעהרלי• א בעל״חלומות, א געווען איז יוסף -ווייטער.
איינשטימיג... אייך מיט איך בין דאס טרוימער. כער

 עגיפ- דער אונטערגעכאפט פאסקאזש!-האט א דערצו און—
טאלאג.

גע- האט ווער מיר, זאגט אבער פאסק^זש. א זיין זאל—
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 איי- די זיך? איבער האר א פאר איהם מאכען מצריים די :ויט
 טרוימע- זיינע מיט געווען צופרידען נישט זענען ברידער גענע

 בארבארישען א אויף איהם, פון געווארען פטור זיי זענעך רייען,
 די געטהון האבען וואט און איהם. דערווייטערט אבער אופן,

 צו געלאפען טרוימערייען. זיינע געזוכט האבען זיי מצריים?
 זיין. פותר־חלום זיי זאל ער זיך, געבעטען תפיסה, אין איהם
 א זיין! צו געהער עס ווי געווען, פותר־הלום זיי ער האט

נאר! א אויף מצוה
 פרוכט־ דעם פערכאפט האבען יודען וואט גושן? און -נו,

עולה? קיין נישט דאס איז מצרים? פון קאנט בארסטען
 איז משפהה, זיין אראבגעבראכט האט יוסף איידער און—

 פאר-—אבגערופען. זיך איך האב—גושן? קיין געווען נישט גוש,
 דאך איז דערפון פערכאפט? נישט מצריים די איהם האבען וואט

 פרוכטבאר א פערכאפט האבען יודען די נישט אז געדרונגען,
 די דאך האבען פרוכטבאר. גושן געמאכט האבעץ זיי נאר לאנד,

דערפאר. זיי דאנקבאר גאר זיין געדארפט מצריים
געשוויגען. ביידע מיר האבען וויילע א

 קוקענדיג נישט אז—געזאגט, איך האב—פערהאף, איך—
 זעהר נישט פונדעסטוועגען, איהר, וועט לאיאליטעט, אייער אויף

 געמיהט זיך האבען זיי וואט יודען, די בעשולדיגען שטרענג
 טייך אין ווארפען וועגען געזעץ דאס פעלשען און ארומצוגעהן

קינדער-זכרים? ייערעז
 משפט׳ן. צו דערפאר זיי שווער איז עט זיך, פערשטעהט—

 מוז איך אפילו שטרענג. צו ביסעל א באמת איז געזעץ דאס
 זאל געזעץ א שטרענג ווי אז האלט, איך דאס זאגען, אייך
לא נאר ערפילען. פינקטליך בירגער די איהם מוזען זיין, נישט
 ליגט מצרים לגבי יודען די פון הויפט־שולד די לאזען. עם מיר
 א אין צייט לאנגע א אבגעלעבט נאר: בערעכענט מכות. די אין

 א אז און ברויט, דארט געגעסען יאהר פיערהונדערט לאנד,
 זאגען לאמיר פאדערונגען, די גיך אזוי גישט דערפילט כרעה

"מיגדערהייטס-רעכט" א אדער אויטאנאמיע, נאציאנאלער א ון ־י ־י ז־ 1■ - - 1 3
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 שרעקליכסטע די לאגד אויפן אן שיקט מען און מען נעהמט
פערברעך? א נישט דאס איז נו, מכות!

 אב־ זיך איך האב—זאגען! אייך וועל איך וואס הערט,—
 אז געריכט, נישט זיך האב איך—אויפגערעגט. שוין גערופען

 דאס אז בלבול, נארישען דעם אין גלויבען אויך זאלט איהר
 לאנד! זיין און פרעה׳ן אויף מכות די אנגעשיקט יודען האבען

 ובכרט מכות, אז וויסען, איהר דארפט מאן, געלעהרטער א ווי
 פון קאנען חושך, און כנים קרעץ, און בלוט ווי אזעלכע, באך

 בלויז קומען זיי פאלק. א אויף ווערען אנגעשיקט נישט דרויסען
 א אויס האדעוועט מכות אזעלכע קרענק. אנ׳אינערליכער פון

 געשפילט דא האט משה אויב אליין. זיך אויף ביסלעכווייז פאלק
פרעה׳ן. געווען מתרה האט ער וואס די, נאר איז ראלע, א

 מויל האלבען א מיט האט—גערעכט, איהר זענט אפשר—
עגיפטאלאג. דער צוגעשטימט

 זילבער!- און גאלד אויסנארען דאס רויבעריי! די אבער—
 פאלק א גיט מען אליין, זאגט—געטהון. כאם א זיך ער האט

 עס מצרים". "אויסלעדיגען אן הויבע! זיי און אנ׳אויטאנאמיע,
שרעק! א דאך איז

 אז—געענטפערט, איך לייקענען,-האב נישט וועל איך—
 "לאנג־ די געמאכט האבען יודען די וועלכער מיט פארם, די

 נאר איבריג. נישט מיר געפעלט מצרים, אין הלואה" דויערנדע
 בערע־ אבער, תוך אין שקלאפען? פון פאדערן מען קאן וואס

 בי- דאם אויף רעכט געהאט נישט יודען דען האבען זיך, כענט
 פיער־ מצרים? אין אויסגעבייטעלט האבען זיי וואס גאלד, סעל

 א און פיתום א אויסגעבויט ארבייט, שווערע יאהר הונדערט
 איבעדגע־ אוועקגעהענדיג, דאך זיי האבען נאך דערצו רעמסס.

 ווי וויינגערטנער. פעלדער, הייזער, גיטער, וועלכע־עס־איז לאזט
 צווישען דאך זיך האבען געווען, נישט זענען יודען פערשקלאפט

 געהאם האבען וואס מיליאנערן, צעהנדליג עטליכע געפונען זיי
 אוץ פערבליבען. איז אלץ דאס פאלאצען. און וויללעס זייערע
 $גלייהעץ געקאנם יודען ד$ס האבען געזאגט, מ׳שטיינס וויפיל,

 זילבער און גאלד אז נישט, פערגעסט דערביי מאריימ די ביי
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 די איצט. ווי סחורה טייערע אזא געווען נישט דעמאלט איז
הויך. זעהר געשטאנען מצרים אין דעמאלט איז וואליוטע

געשוויגען, וויילע א האט עגיפטאלאג דער
 לכל וועט איהר אז—געזאגט. איך האב—רעכען, -איך

 מצריים, די פון טענה לעצטע די אונטערהאלטען נישט הפחות
 רייטוועגען די און חייל דאס וואס שולדיג, זענען יודען די אז
אונטערגעגאנגען... זענען מצרים פון

 דער אויסגערופען היץ מיט האט—טעות! א האט איתר—
 די איז בעשולדיגונג די אקוראט אז האלט, איך—עגיפטאלאג.
שווערסטע. די און וויכטיגסטע

 יודען די זענען וואס—אויסגערופען, איך האב—סטייטש!—
ים? אין געווארפען אליין זיך האבען מצריים די וואס שולדיג,

 עם—זייניגע. דאס אויף געשטאנען ער איז—שולדיג!—
 קאן בעשולדיגונג די בעגרינדען יורידיש אז זיך, פערשטעהט

יודען! אויף שולד גאנצע די פאלט מאראליש אבער נישט, מען
אזוי? ווי—

 יודען האבען יאהר פיערהונדערט די פאר פשוט! -גאר
 דער האט דערצו חלומות־שטימונג. א מצרים קיין ארילנגעבראכט

 יודישע די אויף קוקען צו זיך צוגעוועהנט ביסלעכווייז מצרי
 בעל- א איז יוד א זאך. רעיעלער א אויף ווי טרוימערייען,

 חלומות. זיינע פון פתרון דעם אויך ווייסט ער אבער חלומות.
 וואט ווייסט יוד "א אז אנ׳איבערצייגונג, געשאפען זיך האט עס
 האבען זיי אז מצריים! די געקוילעט האט דאס און טהוט". ער
 אופן בשום אליין זיי וואיטען יודען, די נאך יאגען געלאזט זיך

 יודען אז דערזעהענדיג, נאר ים. ברויזענדען אין קריכען נישט
 "ע! געטהון: לאז א אויך זיך זיי האבען וואסער, אין לויפען

 ווייסט יוד א נישטא. געפאהר קיין איז מסתמא קריכט, יוד א אז
 זענען ים. אין געטהון ווארף א זיך האבען און טהוט". ער וואם
דעם? אין שולדיג נישט יודען די דען

 נישט, פערשטעה איך—אויכגעשריען, איך האב—גוואלד!—
 מצריים די וואס דעם, אין שולדיג זיין יודען קאנען אזוי ווי

בהמות? ווי אויפגעפיהרט זיך האבען
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 האט—פערשטעה! איך און נישט פערשטעהט איהר אט—
איינגעשפארט. אבגעענטפערט ער

 געלעהרטער, א נאך געזעסען איז געשפרעך אונזער ביי
 אונזער צו צוגעהערט אויפמערקזאם זיך האט ער סעמיטאלאג. א

 ער האט דא געשוויגען. צייט גאנצע די האט נאר געשפרעך,
אבגערופען: מיטאמאל זיך

 מעהר האבען קאן וועמען צו ווער נישט ווייס -איך
 מצריים. די צו יודען די אדער יודען, די צו מצריים די טענות.

 זא־ יודען די וויפיל אז געוויס, אויף איך ווייס דאס נאר
 די איבערצייגען נישט קיינמאל זיי וועלען טענה׳ן, נישט לען

 זייער אין שולדיג זענען יודען, חוץ אנדערע, ווער אז מצריים,
משה... פערשטאנעץ גוט דעמאלט שוין האט דאס חורבן.

פערוואונדערט. זיך איך האב—רבינו? משה -ווער?
 "כי געזאגט: האט ער וואס געדענקט, איחר ער. יא,—

 עולב" עד עוד לראותם הוסיפו לא היום מצרים את ראיתם אשר
 איהם איהר וועט אזוי מצרים, געזעהן היינט האט איהר )ווי

 פאראויסגע- גוט האט משה זעהן(. נישט קיינמאל מעהר שוין
 אין זיך וועט מופתים, און נסים מכות, אלע די נאך אז זעהן,

 מעהר וועלען זיי אז יודען, צו שטימונג אזא שאפען מצרים
אויגען... די ווייזען אהין קאנען נישט

צוגעגעבען: ער האט וויילע, א טראכטענדיג און,
 זילבער, און גאלד דאם מכות, די אז זיכער, בין איך—

 גע- מוחל מצריים די וואלטען חייל, אומגעקומענע דאס אפילו
 פון פערד וועלט־בעריהמטע גרויסע די פערד, די אבער ווען.

 אקס הייליגען פון דינער די וועלען דאס—רייטוועגען פרעה׳ס
יודען!... די זיין מוחל נישט קיינמאל אפיס

 עגיפטאלאג דער ביידע, מיר האבען געשפרעך בשעת׳ן
 דעם אנווייזענדיג פינגער, די מיט פאפירוס אין געטייט איך, און

 האבען וכוח, אין צוהיצט שטארק זענענדיג ארט. יענעם אדער
 צורי- און צופליקט האבען מיר ווי בעמערקט, נישט אליין מיר
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 איז בעזינט, זיך האבען מיר אז פאפירום. צופוילטען דעם טען
 צייטען די פון דאקומענט זעלטענעם פון צר־שפעט: ג^ווען ־שיין
 גע- נישט ופליט שריד קיין איז גרויסען, דעם ראמזעס פון

בליבען.
 דאס, איז וויכטיג נאר מורא׳דיגער! א איז שאדען דער

 האבען מצריים די ווי ריכטיג, אויף מיר ווייסען איצט וואם
 האבען זיי וואס בכלל, און יציאת־מצרים ארנזער אויפגעפאסט

געטראכט... אונז וועגען



 אבטיילונג צווייטע
לידער
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י. נ ו ש ר ע ג פין

ריסיש.( אק )איבערזעגט

 צפון, פינסטערן און קאלטען דעם פון לאגד אין
 ווינדטען, שרעקליכע די הערשען עם וואו לאגד, אין
 אטעמט, עם וואס אלץ גליווערן וואס ווינדטען די

 אלטע, די טאנען און פיכטען די וואו לאגד, אין
 ווינטער, פון תכריכים ווייסע די מיט בעדעקט

 —שטראהלען, פון שמייכעל דעם זעלטען נאר בעמערקען
 איינגעשניטען ים דעם אין ווייט זיך האט דארט אט

 פעלזען, ריזיגע פון מויער שרעקליכער א
 געבויטער. א הענד מענשליכע דורך מויער, א

 ערהויבען, זיך ער האט עזות מיט און שטאלץ מיט
 אבגרונד, פון כוואליעס די איבער זיך ערהויבען

 ע גערה זייער איבער געשפאט זיך האט ער
תפיסה... א ווי שווארץ זיך, געשטאנען רוהיג און

 הויכע, די פרייע, די כוואליעס, מעכטיגע די
 ווארפען און שטויסען נאר שטענדיג זיך פלעגען זיי

 פעלזען, די אגטקעגען אימפעט מיט און האסט מים
 וועגען אפענע די זיי פערצוימט האבען וואס
ברייטען. און גרויסען דעם פרייען, דעם פון ים פון
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 געצויגען יאהרען הונדערטער פיל זיך האט עס
 כוואליעס מעכטיגע די פון קאמף מוטיגער דער

 פעלזען... די פון צוים פינסטערן דעם אנטקעגען
 כוואליעס, די ענדליך האבען קאמף דעם געוואונעץ

צעשמעטערט! מויער שרעקליכען דעם האבען זיי

 זומער און פריהלינג אין פריהמארגען אלע און
 טיפען דעם הימעל דעם פון זון די בשעת

 שטראהלען פרעהליכע איהרע צושפרייט און צוזייתט
 —אבגרונד, פון שפיגעל דעם איבער און לופטען אין
 כוואליעם, די שמחה א מיט אויף זיך הויבעץ דאץ

 בריליאנטען, ריינע און פערעל מיט געקרוינטע
 שטראהלען, די קושען ן א האלזען און פאנגען און
 מונטער זיך טראגען זיי צוזאמען, שפילען זיי

 גרענצען קיין נישט האט וועלכער ים, איבער ווייט־ווייט
נצחון!.., פון ליד דאס ברומען און זינגען און

 געוועזען פרייע זיך זענען פויגעלעך ווי
 יאהרען, פארצייטיגע אלטע די אין אמאל,

 אבגרונד, פון גבורים די ים, פון כוואליעס די
 מוטער, ליבענדע א ווי ים, דער זיי האט עס

 שטורמווינד-לידער. הילכיגע אונטער געוויגט
 אבגרונד זידענדען דעם איבער זיך האבען זיי

 קומער... אהן און זארג אהן בליצען ווי געטראגען

 געקומען איז אט באר
 ווילדער א משונה, בריאה א
 פרעמדער דער פון מענש א
 ליכט פון שונא בלוטיגער א

 הארצען אין האט איהם ביי
פון געפיהלען די דערוועקט

 ודיטען פון לויפען צו
 רוצח,

 יבשה, קאלטער און
פרייהייט. פון און
 כוואליעס די פון גליק דאס
קנאה, פון און האס
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 כוואליעס די וועט ער אז געשווארען, האט ער און
 תפיסה, אין פערזעצען וועגען, די פערצוימען

 דערשטיקען הערצער די אין זיי ביי וועט ער אז
 ווילען, מוטיגען דעכו פרייהייט, צו ליבע די
 גרענעץ, א פעלזען פון שטעלען זיי וועט ער אז
 העלדען, ווי טראגען זיך קאנען נישט זאלען זיי
אבגרונד. דעם איבער מוטיגע ווי פרייע, ווי

 שקלאפען, פון מחנה א רויבעד דער האט געשיקט
 ערפילען. ארבייט פינסטערע די זאלען זיי
 מע, שט און בלינדע געהארכזאמע, די זיי, און
 טענות אהן שאלות, אהן געגאנגען זענען זיי
 בשה קאלטער דער אין דר׳ערד, אין האבען און

 היילען, פינסטערע און טיפע פיל געגראבען
 ליידען ט מי און אנגסט מיט דארטען פון האבען זיי

 שוחוצע פער׳חושכ׳טע, פעלזען, ארויפגעבראכט
אבנרונד... אין ווארפען זיי גענומען האבען און

 ארבייט. דער כון צולאכט לוסטיג זיך האט ים דער
 כוואליעס, לוסטיגע און פרייע די כוואליעס, די
 פחד, אהן און זארג אהן זיך געקוקט האבען זיי

 פאלען און פאלען און פאלען עם ווי געקוקט
 פעלזען פער׳חושכ׳טע שטומע די אבגרונד צום
 קאלטע די אורחים די גענומען האבען און
 ליבע. מיט האלזען אי גלעטען, אי קושען, אי

 אימפעט מיט און פרייד מיט זיך שטיל האבען דערביי
 לעבען! פרעהליכעם "א גע׳סוד׳עט: כוואליעם די
 געקומען אורחים די אהער־צו זענען עס
 שווארצער דער פון דר׳ערד פון היילען, פינסטערע פון
 פערביטערט! און פערצאגט נעבעך זיך זענען זיי

 ברידער, ווי פריינדליך, אויפנעהמען זיי וועלען מיר
נגון, פרעהליכק א זינגען זיי וועלען מיר
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 אורחים, די מיט זיי, מיט צוזאמען וועלען מיר
פרייהייט!" די און ליכט די לויבען אי בענשען, אי

 שטורעם, דער און ווינד דער אבגרונד, פון וועכטער די
 סבבה גרויסע די פערשטאנען האבען זיי
 אורחים שרעקליכע די בעגעגענט האבען און
 צארן, און אימפעט מיט יללות, בייזע מיט
 דראהונג פון און האס פון קולות און פייפען מיט
 שטומע, און טויבע די קאלטע, די פעלזען די
 רוהיג גאנץ ינע א נאך איינע זיך פאלען זיי
 פאלען און פאלען און טיפען, דעם אבגרונד אין
 צוזאמען, איינאנדער מיט ענג זיך לעגען און
בריאה. שרעקליכע א ווי ים אין וואקסען און
 פעסטונג, א פעלזען די פון וואקסט און זיך וואקסט עס
ברייטער. א לאנגער, א מויער, שרעקליכער א

 וואסער פון בעווייזען שוין אן זיך הויבט גוף זיין
 העכער... און העכער אלץ ציהען אן זיך הויבט און
 אבגרונד, פון וועגען די שוין פערצוימט זענען עם
 שטראהלען, ליכטיגע די פער׳שטנ׳ט זענען עם

 פחד, פון פערציטערט און ים דער איז פערשמידט
רויבעו/ דעם פון פיס די חניפה מיט שוין לעקט און

 אבגרונד, פון גבורים די ים, פון כוואליעם די
 פערשטאנען! רציחה די קלאר שוין האבען זיי
 דערשראקען צורודערט, צוטומעלט, בלייבען זיי
 בליקען אנגסטליכע פערצווייפעלטע ווארפען און
 הימעל. און אבגרונד פון זייטען פיער אלע אין
 —פריהער ווי פליהען און קייקלען זיך פרובען זיי
 פעלזען שפיציגע די אן אן זיך שטויסען און
 זיפצען און קרעכצען מיט אב צוריק שפרינגען און
שווערדען. מיס צוהאקטע ווי צושפרייט, ווערען און

/
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 תלין, א ווי קאלט בלייבט מויער גרויזאמער דער
 אבגרונד, דער צער פון און שרעק פון ציטערט עם
 טרריער, מיט בעדעקטע כוואליעס, די לויפען עס
 פערראטונג! "פערראטונג! פערצווייפעלט: שרייען זיי

 פעלזען, די בעגעגענט ברידער ווי האבען מיר
 פרומע, די שטילע, די קאלטע, די אורחים די

 רחמים אהן האבען זיי רמאים, די זיי, און
 וועגען, די אונז פערצוימט תפיסה, אין אונז פערזעצט

 פרייהייט, אונזער ליכט, אונזער בערויבט האבעץ זיי
פרייהייט!" הייליגע די פרייהייט, די פרייהייט, די

 צוזאמען כוואליעס די מיט פייפט און דונערט עם
 שטורעם, דער טיפען, דעם אבגרונד פון פאטער דער

 ווינדטען. די טענה׳ן עס וואלקענס, די קלאגען עם
 פעלזען! גרויזאמע א, פעלזען! א," שרייען: זיי

 פרייהייט? מיט געאטעמט נישט אליין דען איהר האט
 רציחה קאלטער א מיט איהר האט פארוואם־זשע

 קינדער?!" אונזערע ביי פרייהייט די גע׳גזל׳ט
 פעלזען: די פערקומערט און קאלט עיטפערן עם

 —ווילעץ, אייגענעם קיין האבען מיר פעלזען, ״מיר,
 בעפוילען". אונז ווערט עס וואס דאס, נאר טהוען מיר
 קללה א ווי ים איבער ארום זיך טראגט עס

שקלאפען. און מערדער פון ענטפער פינסטערער דער

 ברומען און פליהען זיי—שטורעם דער און ווינד דער
כוואליעס. די זייטען פיער אלע פון רופען און
 בשורה די מויער, וועגען אן זיי זאגען זיי
 ווייטער און ווייטער זיך טראגען און פליהען און
 פעלזען שרעקליכע מיט ים דעם מיידען און
פערשוואונדען. ווערען און ווייטער אלץ פליהען און

 פרייע, די גרויע, די אלטע, די כוואליעס די
טראגען. נישט קייטען שקלאפישע קיין קאנען זיי
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 טיפען דעם אבגרונד אין זיך אראב לאזען זיי
 פערקומערט, ארן פערצאגט ליגען דארט בלייבען אוץ
 אויבען, פון בלייבען רואם יונגע, די נוואליעס די
 קייטען. אין געשמידטע ווי שטיל, זיך קייקלען זיי
 שקלאפען... פערוואגעלטע שטומע און בלינדע ווי
 נגונים, קיין ים דעם אויף מעהר נישט קלינגען עס

 פרייהייט. הייליגער דער און ליכט דעם שבחים קיין
 פערוואלקענט, פער׳חושכ׳ט, שטענדיג איז הימעל דער

 שטראהלען, דערשראקענע שיקט ווען־נישט־ווען זון די
טרעהרען. ווי אפגרונד פינסטערן אין פאלען זיי

 יונגע, די כוואליעס די אז טרעפט, מאל אנ׳אנדערש
 תפיסה, אין לעבען שקלאפישען פון פעראומערט

 רעש׳ן אן הויבען זיי און געדולד פערלירען
 —פעלזען, די איטקעגען מוטיג זיך ווארפען און
 מויער פינסטערער דער נישט ריהר קיין זיך גיט עס
 זיפצען: און קרעכצען ווי נישט מעהר זיך הערען עס

 געפאלען, גבורים יונגע די זענעץ דאס
 צובראכען, פעלזען די אן ברוסט די האבען זיי
טרעהרען. ביטערע מיט זיי בעוויינט אבגרונד ערד

 פערגאנגען, יאהרען פיל און טעג פיל זענען עס
 גבורים יונגע פון מחנות פיל זענען עם

שטיינער. ריזיגע די מיט קאמף אין געפאלען
 געווארעץ שוואכער איז כוואליעם די פון מוט דער

געדולדיג קייטען די געליטען האפען זיי
 געשיויגען.. און געווארט און געהאפט האפען און

חושך. שרעקליכער א האט ים איבער געהערשט

 פערגאנגען, יאהרען פיל ווידער זיך זענען עם
 געוואקסען רעש א אהן זיך האבען דערווייל

 כוואליעס, מעכטיגע פיל טיפען דעם אבגרונד אין
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 פעראייניגט איינאנדער מיט שטיל זיך האבעץ ,זי
 שלוחים זיך פון פונאגדערגעשיקט האבעץ און
 ברייטען, דעם פון ים פון זייטען פיער אלע אין
 אלטע. די קעמפער די רופען און וועקען צו
 געגעבען ענטזער ביטערן א האבען עם
 טיפען: דעם פון תהום פון גרויע די כוואליעם די

 כהות, אונזערע שוין פערלוירען האבען "מיר
 אימפעט, געוועזענער דער אונז ביי שוין נישטא

פיהרען!" נישט מלחמה קיין מעהר שוין קאנען מיר

 מדינות ווייטע אין שלוחים די פליהען עם
 טהאלען די און בערג די צווישען דארט זוכען און

 אבגרונד. פון וועכטער די—שטררעם דעם און ווינד דעם
 ביידען. זיי געפינען מדבר דעם אין ווייט־ווייט

 קעמפער! מעכטיגע—זיי, אייך,-זאגעץ גריסען מיר"
 קיבדער אייערע פון שלוחים די זענען מיר
 אבגרונד, צום רופען אייך געקומען זענען און
 פרייהיים, דער פאר שטרייט אין פיהרען אונז זאלט איחר אז
 צוימען, די צוברעכען העלפען אונז זאלט איהר אז

פעלזען. פון מויער דעם תפיסה, די צעווארפען
 הייליג, אונז איז קאמף דער נישט! טויט דער אונז שרעקט עם

קייטען!" שקלאפישע פון זיין בעפרייט מוז ים דער

 האסטיג און מונטער אויפגעוואכט זיך האבען עם
געענטפערט: האבען און שטורעם דער און ווינד דער

 אבגרונד! צום שמחה מיט פליהען מיר פליהען, "מיר
 קעמפען צו כוואליעס די פיהרען צו פליהען מיר

 פעלזען, פון רוצח קאלטען דעם אנטקעגען
פרייהייט!" הייליגער דער פאר שטרייט אין פליהעץ מיר

 אויפרוף, מעכטיגער דער דונערט און שטורעמט עם
 יונגע. די כוואליעס די קרעפטיגט ער און וועקט ער
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 מחנות אין אייגע נאך אייגע זיך שטעלען זיי
 שונא. געגען שטרייט אין פליהען זיך רייסען און

 מהנות, די אין ארוס זיך טראגט ער—שטורעם דער
 כוואליעס, די זאמעלט ער און בליץ א ווי פליהט ער

וברקים: קולות מיט אנ׳אויפרוף מאכט ווינד דער
 פרייהייט! פאר און רעכט פאר פארווערטס מוטיגע! ,איחר,

ערווערבען. פרייהייט די העלדען, איהר, וועט קאמף אין

 כוואליעס פון מחנות די אימפעט מיט פליהען עט
 העכער אלץ ווערען זיי גיכער, זיך טראגען זיי
 צארן מיט און האסט מיט האסטיג, זיך ווארפען און

 שונא. בלוטיגען און שטארקען דעם אנטקעגען
 אבגרונד אין ס׳פאלען און—רגע א דויערט עס

כוואליעם... צובראכענע פערבלוטיגט, הרוגים
 רוהיג זיך בעוואשען פעלזען שפיציגע די

קעמפער... מוטיגע די פון בלוט זודיגען מיט
קינדער! "א, שטורעב: דער יאמערט עם אין קלאגט עם
 געפאלען ערשטע די מחנה אייער איז עם
 קרבנות, פאלען און פאלען גאך ס׳וועלען און
נצחון!" מיט קאמף דער זיך וועט ענדיגען נאר

 כוואליעס נאך כוואליעס זיך טראגען און פליהען עס
 דונערט, עס און בליצט עם שטורעם, אין און ווינד אין

 קולות, טויזענדער פון צורודערט איז ים דער
 ברעגעס די וויספעם, די פערפלייצען אן הויבט ער
חברים. גייע אלץ קעמפער די פאר קלויבט און

 כוואליעם נאך כוואל־עס זיך טראגען און פליהען עם
 גרעסער, און שטארקער און העכער אלץ ווערען זיי

 מחנות, מוטיגע די צו נישטא איז סוף קיין
 ברידער, יונגערע די רופען געפאלענע

שטעלען. זיך ערטער זייערע אויף זאלען זיי
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 געפאלען, זענען איינצעלנע וואו דארטען, און
טויזענד. און הונדערט שוין שטרייטען און פליהען דארט

 כוואליעס, נאך כוואליעס זיך טראגען און פליהען עס
 העלער, ווערט הימעל דער פערגאנגען, איז נאכט די

 שטארקער, און הייסער מעכטיגער, אלץ ווערט שטרייט דער
 דונערט, און רודערט און אקערט שטורעם־ווינד דער

מלחמה. די ים אין פלאקערט עס און ברענט עס
 לעבען אויף צי טויט אויף צי געפיהרט ווערט שטרייט דער

פעלזען! פון תפיסה די ווערען מוז צושמעטערט

 כוואליעס, נאך כוואליעס זיך טראגען און פליהען עס
 פעלזעץ די אויף האסט מיט שטורעם דער זיי ווארפט עס
 חילות נייע אלץ אונטער ער כאפט באלד און
 אימפעט, מעכטיגען מיט זיי דרעהט און זיי ווארפט אוץ
 מויער, דער טרייסעל א דייטליך שוין זיך גיט עס
 פעלזען. די ציטער א פחד פאר גיבען עס
 פערלוירען האבען זיי אפטער. ציטערן זיי
 אחדות, די און מוט דעם קאלטע, די גאוה די
 קרעכצען אן הויבען זיי שוואכער, אלץ ווערען זיי
יושר. און רחמים פון ריידען אן הויבען און

 כוואליעס, נאך כוואליעס זיך טראגען און פליהען עס
כהות געטאפעלטע נייע מיט פליהען זיי
 לעצטען. דעם שמארקסטעץ, דעם אנפאל דעם מאכען און

קולות. שרעקליכע די פוץ פערהילכט איז ים דער
 גרענצען. די פערלוירעץ האט וועלט די זיך, דוכט עס
 —הימעל דער און לופט די אבגרונד, דער כוואליעס, די
שטורעם. אין פעראייניגט אלע זיך האבען זיי
 דונער... שרעקליכער א און קרראך! א און קרעכץ א

 דער־מויער! געפאלען מויער! דער געפאלען
 תפיסה, שענדליכע די שווארצע, די געפאלען
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 פעטטונגי גרויזאמע די צובראכען צושמעטערט,
 —פעלוען פינסטערע די און ים, דער איז בעפרייט

אפגרונד... דעם אין צושפרייט און צוזייט ליגען זיי

 פעלזען: די צו שרייט און אבגרונד דער רעש׳ט עס
 בעגראבען, ווערען זאלט איהר אנ׳ארט איז דא ,נישט

 געפאלען זענען וואס העלדען די ליגען דא
 פרייהייט!" די און ליכט די פאר שטרייט מוטיגען אין
 געעפענט אבגרונד דעם פון תהום דער זיך האט עס
דערשלינגען... קללות מיט פערפלוכטע די האט און

 פעפרייטער דער ים דער זיך פרעהט עס און לעבט עם
 שטראהלען, די פון גלאנץ דעם מיט זון די איהם קרוינט עם
 כוואליעס, באך כוואליעס זיך טראגען און פליהען עם
 מונטער. און פרעהליך און רוהיג זיך טראגען זיי
 גרענצען אהן אבגרונד דעם אויף פריי זיך טראגען זיי
 העלדען, מעכטיגע די פאר שבח א זינגען און

פרייהייט. פאר געאפפערט לעבען דאס האבען וואס
העלדען! געפאלענע די זיין זאלען געלויבט

לעבען!... וועלכע די, פאר פרייהייט ליכטיגע צ
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נעקראס^וו( רן6)

 פחז. אהן שוין בין איך ליידען!... שרעקלימן
 מזבח דעם אויף וואס קרבן, א ווי גלייך
 האנד פינסטערע די שווארצע, די מיך ציהט

שטאנד! ביטערער א חולאת... מיין ■ון

 לידערן מיינע פון געטין ביזטו, "וואו—
 ווידער? דיך זעהן צו האפען נאך איך ,קאן
 מאל? איין זעהן דיך האפען נאך איך "קאן
קול? דיין הערען צו האפען נ$ך איך "קאן

 אלט, הינקענדיג, שוין געקומען, איז זי און
 געשטאלט: דאס טויט און פערלאשען אויגען די

 קאלט!." שוין ליפען די לידער, קיין שוין ,נישטא
באלד"... איז ענדע די זאגען; צו דיר קום איך
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 טריט... שטיל־שוואכע און כליפע א און זיפץ א
ליד! מיין געשטארבען געטין! מיין פערשוואונדען

 חתימה, זיין געבען מיר וועט טויט דער א־ידער נאר
 אליין: נישט איך פין פערלאזען, נישט איך 1בי

 שטימע, טייערע די מוטער מיין פון הער איך
געוויין: איהר הער איך ווערטער, איהרע הער איך

 זוהן, ליבער מיין דיך האט ,גענוג
 זון, די געבאקט געשטיקט, נאכט ,די

 —ליד דאס הארץ דיין געקלעמט ,גענוג
מיד! שוין ביזט דו איין, שלאף איין, ,שלאף

 קבר, אין זוהן, מיין שלעכט, גארנישט ,ס׳איז
 בעקאנט גוט שוין איהם מיט פין ,איך
אבר: יעדער דארטען אב רוהט ,עם
האנד. די שטריים פון הארץ, דאס צער ,פון

 וועקען, נישט מעהר שוין זוהן, מיין דיך, ,ס׳וועט
 שרעקען נישט מעהר שוין זומן, מיין דיך, ,ס׳וועט

 היץ, קיין קעלט, קיין שטורעם־ווינד, "קיין
בליץ, קיין נישט דונער, קיין נישט ,און

 דין קיין נישט עולה, קיין נישט ,און
 שפין קיין נישט און פליג, קיין נישט ,און
 טרומייטען פון שטורעם קיין נישט ,און
קייטען! ברודערס פון קלונג דער נישט ,און
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 אנטרינען ליכט ט׳פארן שטן ,דער
 ליד, דיין אומעטום קלינגען ,ס׳וועט

 געפינען, רוה שטילע א וועסט ,דו
מיד!... שוין ביזט דו איין, שלאף ,באי־באי,

 ליידען, דיינע פון קראנץ דעם ,בעקום
 פיין: דיין פערגעס צער, דיין ,פערגעם

 שיידען... נישט מעהר שוין זיך וועלען ,מיר
איין"... רוהיג שלאף באי-באי, ,באי־באי,

מרטערס די

נעקראס^וו( )פון

 אנ׳אימה אן נעהמט מיך פחד, א אן נעהמט מיך
 מלחמות... פון שרעק די מיר מ׳דערצעהלט אז

 יתומה די נישט און אלמנה, די נישט סיאיז
 קרבנות, יונגע ארימע די נישט אויך און

רחמנות. טיפען א הארצען אין וועקען וואס

 געפינען, אלמנה די טרייסט א וועט גיך גאנץ
 פערגעסען, טויטען דעם וועט פריינד נעהנטעסטער ער ד

 זינען, אין הארצען, אין איינער ביי אבער נאר
לעשזגן. נישט אומעט דער אייביג אויף זיך וועט

ז רמאות, אונזער און פאלשקייט אונזער דורך
 טעות אנדערענס דעם נאר זוכט יעדערער רואו
 שטערען־- ליכטיגע די ווי בעמערקט, איך האב
טרעהרען. הייליגע ערנסטע אייניגע נאר
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 טרעהרען, ביטערע די מוטערס פון זענען דאס
 שווייגען, נישט קאן הארץ צעוועהטאגט מאמעס א

 ווערען אויסגעגלייכט נישט קאנען עם ווי אזוי,
צווייגען... וויינענדע די ערבות אלטע פון

קבר דעי

ניקיטין( ק5)

 אפען... איז קבר דער פארטיג, איז קבר דער
 האפען\ אהן לעפען א פריידען, אהן לעיען א
 נויט, ביטערער און אומעט פון לעבען א
 לייד, פץ און פיין פון צרות, פון לעצען א
 מאכט, אהן און גליק אהן ליבע, אהן לעבען א
נאכט. פינסטערע א שטילע לעצען־א א

 געגאנגען נעבעך זיך ביזטו טרויעריג
 פערגאנגען! פייער א מדבר אין ווי און

 שטרענגער דער מזל מיין רוהיג איין זשע שלאף
 אנ׳ענגער, פאלאץ א שמאלע, א דירה א

 —שטיינער, עטליכע ברעטער, עטליכע
 איינער נאר ט׳פעלען וועלטעל גאטס אויף און

קליינער. א נפש א שטילער, א נפש א
 ריהרען, נישט טשעפען, נישט קיינעם וועט היזק דער

פערלירען... נישט טרעהר קיין ט׳קיינער קבר אויפ׳ן
 זינגט, פויגעלע א—ווייטען פון זיך הערט עם

 —קלינגט, און יאמערט עם זיך, צוגיסט עם וויינט, עם
 טרעהרען, קיין לידער, קיין שטילער... פויגעלע,

ווערען... לעבעדיג ט׳נישט קבר, אין שוין ס׳ליגט יוער



מוטער מיין

רויטש<$3יאקו פון )פריי

 נאכט. די גע׳חלומ׳ט מוטער מיין זיך האט מיר
 פערטראכט. און פערצאגט פנים איהר איז געווען

 צוקלאגט זיך האט און דערזעהן מיך האט זי
געזאגט: ווערטער די טרעהרען דורך מיר האט און

 ווינד! און מיר וועה זוהנעלע, זוהנעלע, ,א,
 קינד! איינציגעס מיין פערלוירען, רדי ב?ה וא,"

 פנים דיין בעוויזען איינמאל נאר מיר "מ׳האט
יונים. שטרענגע פון ביקסען דורך תפיסה ,אין

 וועה מיר טהוט הארץ דאס פח, אהן שוין בין "איך
 שניי דער ווי ווייס זענען קאפ מיין פון האר "די

פלינד. שוין אויגען די טרעהרען ביטערע "פון
קינד! ארימעס מיין צרות, דיינע פיהל "איך
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 קייטען, פון קלונגען דער וואגיג מיר זיך הערט "דאס
מיר... זיך דוכטען תפיסה פון שלעסער .די
טויטען!! דיך ווילען זיי געדאנקען!.׳ בייזער ,א

טהיר... ביים שומר דער יון... דער תלין... .דער

אלט... שוין בין איך זוהנעלע! זוהנעלע, "א,
 געשטאלט. דיין אויף נאך טהון בליק א מאל איין "כאטש
 —אויגען, די אין דיר באך טהון קוק א מאל איין "כאטש

לעגען!... זיך קבר אין רוהיג שוין נאכדעם "און

 געוויין, דיין הער איך מאמע, ארימע מיין
 שטיין, א ווי הארץ מיין אויף טרעהר יעדער באלט עם
 לעבען, צו לעבענס דריי האבען וואלט איך ווען און

 אבגעגעבען, דריי אלע פרייד מיט זיי איך וואלט
 געפלויגען פרייער א פויגעל א ווי וואלט און
אויגען... די און הענד די מוטער מיין קושען צו

 לויפען!... נישט לאזען זיי—קייטען די $בער נאר
 פערקויפען... נפש דעם—מיטעל איין נאר בלייבט עס

 געניסען: פריידען פון מוטער, מיין ווילסטו,
 געוויסען?... ריינעם א אהן זוהן דיין זעהן צו

 געטהון עולה שרעקליכע די וואלט איך ווען
זוהן? דיין פריהער ווי בלייבען דען איך וואלט

 געוויין, פון צוגעהט מוטער מיין ווי זעה, איך
מיר: ענטפערם זי דייטליך אבער הער איך

!ניין!—
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קאטארזשניקעם פרן ליד

יאקובאיויטש( .6 פון )£ריי

 וועלט, עק אין דארטען דארטען,
 קעלס, שארפע די ברענט עס וואו
 דר׳ערד איי טיף גריבער, די פון

 שווערד בלויזע! פון וואך אונטער
 טויטען, רוהיג אונז ק^ן וועלכער
 קייטען אין געשמידט מיר שטעהען

 קעפ. האלב־געגאלטע די מיט
 קלעפ די זיך הערען עס און
 וועבדט... די אין האמערס די פון

 הענד די געזשאלעוועט בישט
 ביינער די נישט קרעפטען, די גישט

 שטיינער קאלטע די מיר האקען
 נאכט. און טאג האקען מיר און

 געבראכט? אהער אובז האט ווער
מאכט?... וועמעס און זינד וועמעם



!י.׳ א־א תש ל ס

ר(5ג$ל־ךם<לל )פון

זיבען, אין מסור ביים מחשבות שווארצע ווי
 גאכס, די טיף־הערבסט פון פיגסטער 7א־

 בנין, דער הפיכה, די א־ז איהר פאר שווארצער באך
פערס-אכט. דמיון א ווי שטעהס רואם

 וועכסער די איתר אדום און רובד אום געהען עס
 שריי, לאגגזאמער דער זיך ס׳ציהט אץ

שעכשער: ביי׳ן כעכער ארנסער שרייט עמיצער ווי
!סלו־שא־אי.׳ סלו־שא־אי!

 מגיער, פינססערן ארום וואנד די איז הויך כאטש
שסאהל. געגאסענער—שלעסער די

 סרויער, אץ אומעש אין פערזונקען איז אלץ כאטש
—קול, מענשליכען קיין נישט הערס מען

געשטארבען. נישט ווייס נאך תפיסה די איז דאך און
 זיי, נישש פערדרעמעל וועכטער, דו,

קרבן! א רוהיג שלאפש תפיסה אין אז גלויב, גישס
!סלו-שא-אי! !סלו־שא־אי!

 הויכען, דעם פענסטער ביים פערהאפמער דער שטעהט אס
פערטראכס, קראסע, דער ביי 9קא דער

 בלייכען דעם פנים פון אויגען ברענעידע די
:אכס. פון חושך אין פערזונקען
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 שפארבער, א אויס ווען נישט ווען שרייט עס נאר שטיל... ס׳איז
—בילעריי, הונדס א זיך ס׳הערט צי

 טרויעריג־הארבעת דער נגון, דער זיך ס׳ציהט און
!סלו-שא-אי! !סלו-שא-אי!

יאהרען און יאהרען נאר חדשים, און טעג "נישט
פערשמידט! תפיסה אין דא איך "זיץ

געווארען... צעוועהטאגט פרייהייט אהן איז הארץ "מיין
נישט! שוין איך קאן מעהר ליידען "ניין!

—פרייהייט, הייליגע די איז וואנט, הינטער דארט, ״אט
בליי! אדער שפיז א נאר—דא "און

!טרייהייט! דיין מיר בעווייז דו נאכט, פינסטערע ״א,
!סלו-שא-אי! !"סלו־שא־אי!

גערודער... א טריט... גיכע פאל... א און שפרונג א
שאס!... א און בליאסק א און קנאק א

ברודער זיין פון בלוט דאס פערגאסען האט מענש א
"פארוואס?" איהם, פרעגט און איהם, פרעגט און

יללה: לעצטע שטארבענדענס ד$ם זיך הערט עס
פערביי!..." לעבען!... א! פרייהייט!... א!—,

קללה... און שימף א נאר דעם אויף ענטפערט עס
!סלו־שא־אי! !סלו-שא-אי!

 לבנה בלייכע די וואלקען דעם דורך האט עס
בליק א הימעל פון געגעפען

אלמנה פערוויינטע פערצאגטע א ווי און
צוריק. פנים דעם בעהאלטען

 געשטארבען, ווי אלץ איז תפיסה אין ווידער און
דאסניי. אויף קול דער ס׳יאמערט און

קרבן; פון קבר דעם אויף קלאגט עמיצער ווי
• סלו־שא־אי! !סלו-שא־אי!
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שבועה. די



ים. זאלציגען אין

טרעהרען מענשליכע די פון ים ץלציגען אץ
תהום שרעקליכער א זיך געפינט

 ווערלן פינסטערער נישט מיפער נישט שוין קאן ער
שטראם... בלוטיגער א צייכענט איהם

 געגראפען יאהרען טויזענדער האבען תהום דעם
פיין, און שנאה און אמונה

 טראפען נאך טראפען אלץ יאהרען טויזענדער און
אריץ. טרעהרען זיך גיס^ן עס



אנ-סקי• ש. 156

 טרעהרען. יודישע איז דאם תהום... דער איז פול און
זיי: אין טעות קיין נישט האט נאר

 געהערען, קבצן דעם טהוט טרעהר בלוטיגע א
שניי. ווי ווייסע א—נגיד דעם

 קבצנים, אביונים, בעלי־מלאכות, אייך נאר
 תהום, בלוטיגער דער דאך געהערט

 גזלנים, רייכע די "ברידער", אייערע און
שוים. דער אויבען פון נאר געהערט

 ברעגען. אלע פערפלייצט און ים דער איז פול שוין
 לייט, די העלדען, די זענען וואו
 דערוועגען מוטהיג זיך וועלען וועלכע די,
שטריים? אין זיך, תהום אין ווארפען צו

ערלייזען ענדליך וועט ווער־זשע ארבייטער דעם
לייד? אייביגע און הונגער פון
 ן3בעווייז? פרייהייט צו איהם וועג דעם וועט ווער און
פרייד? און גלייכהייט בריךערשאפט, צו

 —רבנים משבילים, קינדער, גבירישע די
 יוד, דעם ציון אין רופען זיי
 שונאינא אונזערע פון אנ׳אלטע לידעל א

 זשיד!" אייביגען דעם געטא ,א

 מתים, קאלטיגקע די זוכען, און רופען זיי
לאנד, א קברים הייליגע פון
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 —,הקדושים" זיפצען און ליידען עם וואס דאס, און
 וואנדי די ווי טויב מען איז דעם צו

 געשטארבען, ביידע יודענטום- און משיח
אן: קומט משיח אנ׳אנדער

 קרבן( )גביר׳ישער ארבייטער יודישער דער
פאהן. די פרייהייט פון שוין אויף הויבט

 היילען, אי בעפרייען, אי וועלט די וועט העלד דער
גרונד! ביז׳ן תהום דעם ט׳גרייכען ער
פוילען און ליטא פון רוסלאבד, פון לעבען זאל
רבייטער־בונד״ו8, יודישער דער
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גייסט. זיין קלאגט וועמען אויף

אסתר( פדוי, מיין )געווידמעט

 ווא" ון5 חורבן, שרעקליכען דעם .צווישען

 זיפצען אץ געשרייען געטראגען זיך הא־ען עם נען

 אומגעוואנדערט ען3$ה לעפעדיג־בעגראבענע, די פון

 ארומגע־ ווילד האבען ערלוירענע,5 ווי מענשען,

 אלעס פאר געשראקען זיך וואלטען זיי ווי זיך, קוקט

 די אויסשפרייטענדיג ארומגערינגעלט, האט זיי וואם

 גאט• געלעהטערט זיי האגען הימעל, צום הע:ד

 בילדער, הייליגע זייערע צובראכען האבען א;דערע

 איי ען6געוואר יס,5 די מים געטראסען זיי האבען

... שמוץ" אין און פייער

ער:יה*9ערדצי מעסיגא )וועגען

א

 געטהון האט ציטער א
 ערד, די שלאף טיפען פון

 גאט, זיין דיגענדיג וואו,
 מענש שוואכער דער זיך האט

 שווער און שטיל געפראוועט
לעבענס־פייערטאג. זיין

 גן־עדן־פעלד, א און
 לאנד, בליהענדיגעס א

 פערוויסט און הרוב איז
 בלוט... מיט דורכגענעצט און
 קירך. קיין און פאלאץ קיין
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 —הויז, קיין וויינגארטען, קיין
 צאהל א אהן חורבות נאר
 בלוט און שטויב און אש אין
 אפענע, קברים און

 הילף, אהן גוסס׳ן וואם
 הויפענווייז, מתים און
 טויט דער—זיי איבער און

זיג. זיין שאלט און אום שוועבט
 שעה, דיזער ביי אט און

 ערד קראנקע די ס׳האט ווען
 געזיפצט און געציטערט

 האט הימעל דער ווען און
 געברומט און געדונערט

 ים, דעם פון אינדען און
 צוים דעם צורייסענדיג

 האסט מיט זיך געוו$רפען
 —לאגד, געפלאגטען דעם אויף
 שטויב פון זיך האבען דאן
 ערוואכט, ווי מענשען פיל
 טויט דער ס׳האט וועלכע די,

 שלאכט. זיין אין פערגעסען
 מענש דער איז בעטראגען—

 —!דר׳ערד! פון און הימעל פון
 שטורעס-קלאג זייער האט

לאנד. טויטע דאם פערהילכט
 הענד די אויסגעשטרעקט און

 האס און אנגסט מיט זיי האב׳ן
 הימעל-רוים ווייטען צום
 האר דעם גאט האבען און

 געפלוכט און געלעסטערט
 היים צעשטערטער דער פאר
לאנד פערוויסטע דאס פאר
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 בלוט טייכען די פאר און
ווייב־און־קינד. ברודער, פון

 זיי האבען נאכדעם און
 אלעס, און גאטס בילדער די

 געווען איז הייליג וואס
 צייט, יענער ביז זיי פאר

 פערברענט, און צובראכען
 פיס, די מיט געטראטען
 שמוץ אין עס געווארפען

חזרים־שטאל... אין און

ב

 געזינד מענשליכער אין
 וועלט דער פון אומות פון
 פאלק אלטעס איין דא איז

 טעג, מיט זאט זקן, א
 דינסט ג$טס פון לעהרער א

צאהל. א אהן דורות פון
 געפיהלט אויך האט פאלק דאס

 קלעפ די און שטויסונג די
ערד... צורייצטער דער פון

 —שעה, בייזע א נאר נישט
 יאהר טויזענד לאנגע צוויי
 פיס זיינע אונטער האט

 ערד, די זיך געווארפען
 ים דעם פון אינדען ווי

צוים. קיין נישט ווייסען וו^ס
 מ$ל פיל אויך האט פאלק דאס

 שיעור א אהן חורבנ׳ס ביי
 בלוט, אין און פייער אין



'161 ינט. ג זין קלאגט ין וו-;מ אויף

 האס פון שטורעם־ווינד אין
 צאהל א אהן פערלוירען

 זיהן בעסטע זיינע פון
 אלט, און יונג גבורים,

 גוט־און־האב, פערלוירען
 שטאם דעם פון ירושה

 גליק פון קערנער און
 ארבייט־שוויים מיט געזייעט

דור. קומענדיגען פאר׳ן
 ערד, די מאל פיל ס׳האט און

 פיינד צורייצטער א ווי
 איהם, מיט זיך געווארפען

 שפאט און האס קאלטען ביים
 אלערליי, רוחות פון
וועלט, עקען אלע אין
לאנד, א דא באר ס׳איז וואו
פאלק. א דא באר ס׳איז וואו
נישט ערגיץ זיך ס׳האט און

 ערד דער אויף געפונען
 פיס מידע זיינע פאר
 באדען־גרונד, שטייפער קיין
היים... קיין לאבד, רוהיג קיין

 העבד די אויך האט פאלק דאס
 אויסגעשטרעקט, הימעל צום
גאט... פלוכען צו נישט באר

 שלעק, בייזע פון צייט אין
 ווילד האט איהם איבער אז

 געברומט און גערעשט
 האס, פון שטורעם־ווינד דער
 בלוט פון און פייער פון
 פיס זיינע אונטער און

זיך געעפענט ברייט ה^ט
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 תהום דער גיהנום פון
 —גרייט, איינצושלינגען איהם
 גאט זיין פון זיך עם האט

 האט און אבגעזאגט נישט
 פערשוועכט.^ נישט נאמען זיין

 נקמה-גאט קיין נישט
 האנד אין שווערד בלויזען מיט׳ן
 דארט געזעהן עם האט
 —הימעל־רוים, ווייטען אין

 פאלק דאם האט געזעהן
 פאטער־גאט, צארטען א

 פערהילט. טיף טרויער אין
 בעהעפט האט וואט גאט א

 שטאנד הערשאפטליכען זיין
פאלק. זיין פון גורל מיט׳ן

 חצות, ביי נאכט יעדע און
 געזאנג און תפילות אין

 פאלק אלטע דאם אוים גיסט
 פיין זיין און טרויער זיין

 יאך, אייגי־ן דעם אויף נישט
צער. פאטערס דעם אויף נאר

 פאלק דאס קלאגט און וויינט עם
 דעם, אויף נאר טרויערט און

 הויז גאטס איז חרוב וואם
 איז שכינה די וואס און

 פערצאגט. און דערנידערט
 גאט, וואס דעם, אויף קלאגט עם

 פאלק, זיין פערוואגלענדיג
 דערביי אראב אויך איז
 טראהן קעניגליכען פון
 אליין זיך אויף האט און

 יאך דעם ארויפגעלעגט
פיין... פון און גלות פון
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 שמעדץ, און טרעהרען ץ פ געוועבט איז ליד מיין
 הערץ... מיין פון ג׳טריפט וואס בלוט מיט עם שרייב איך
 געשוויגען, רוהיג לט כ/ו. זינגען, נישט עם וואלט איר
בעזיגען! אומעט גיי, קאנען נאר וואלט איך ויען

 געוויין? און קלא: פון זיך ס׳צוגיסט ווער הערסט, דו
אליין. עלענד ביטערער דער יאמערט עם
ב;דעקט, אינגאנצען וואונדען מיט לויפען, אין
 פערפל;קט, אינגאנצען בזיונות און צער מיט
 ארויס עם קוקט רחמנות מיט שרעק מיט
אוים... געהט עס שטארבט, עם הונגער, פון דחקות, פון

 בליגען, ווי פאלען זיי—קרבנות עטילע די
 געשוויגען. יאהרען געליטען-פיל י^תרען פיל

 צומאהלען, צובראכען, כהות, אהן געפאלען
 געשוואלען, הונגער פון פערגאנגען, הונגער פון
 —אלמנות, קלאגען עם יתומים, וויינען עם
רחמנות! ווער האט צי טרעהרען? די ווער זעהט צי
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 מחות, רוהיגע די זאטע, די רייכע, די
 ליחות? בלרטיגע די טרעהרען, די זיי ארט וואס
 בלוט, אין זיך טרינקט וואס ברודער, דער זיי ארט וואס

גוט? זיך לעבט זיי אז רוהיג, זיך לעבט זיי אז

 טרעהרען, פערלוירענע זיפצען, פערפאלענע
ווערען. נישט ווייכער וועלען הערצער שטיי^ערנע די

 שמערץ און טרעהרען פון געוועבט איז ליד מיין
 הערץ, מיין פון טריפט וואס בלוט, מיט עס שרייב איך
 געעוויגען רוהיג כ׳וואלט זינגען, נישט עס וואלט איך
בעזיגען!... א.־מעט מיין קאגען נאר וואלט איך ווען

שניידער. דער

 אלט, איז שטוב די קליין, איז שטוב די
 קויט, און ווינקעל-מיסט יעדען אין

 —קאלט, און אומעטיג פינסטער, ס׳איז
נעהט... און זיצט שגיידער קראנקער א

 נעהט, שניידער דער
 געהט, נאדעל די

 דרעהט: מוח דער
 נויט די גרויס ס׳איז

 ברויט, קיין נישטא
ברויט! קיין נישטא
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 פערטראכט, פערצאגט, געל, פנים דער
נאכט! און טאג רודערט נאדעל די
הוסט פוסטער א צייט צו צייט פון

 ברוסט... די אויף רייסט האנד, די אויף האלט
וו. א. א. נ;הט שניידער דעו־

פוסט. און אומעטיג איז שטוב אין
הוסט. א וויג פון זיפץ, א בעט פון

שוואך... זיך ברענט לעמפעל קליינער א
דאך... אין קלאפט רעגען נער-4דרן ן

וו. א. א. נעהט שנייד^ר דער

 וועלטז... דער אויף שניידער, דו, טהוסט וואס—
 קעלט שוידערליכע א—לעב..." ,איך...
נויט! פערפלוכטע הארץ. ביים אן נעהמט
 טויט?! איז לעבען,-וואס ר.?יסט דו

 נעהט, שניידער דער
 געהט, נאדעל די

 דרעהט: מוח דער
 נויט, די גרוים ס׳איז

 ברויט, קיין נישטא
ברויט!! קיק משט^
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 נאכט, פינסטערע א איז ארוס און רונד אז
 —מאכט, די און מוט דער פערלוירען: איז אלץ אז
 ווענדען? זיך מען קאן נאר וועמען צו וועמען, צו

פרעמדען? דעם קרוב צום קבר? נאהנטען צום

 מצבה, פון שטיין דער איז טויט דער ווי קאלט
 טובה, די און בליק דער און ווארט דאס איז קאלט

 פריינד". "נאהענטע זיך רופען וואס נע י פון
פיינדי בלוטיגען פון שנאה די נאר הייס ס׳איז

 נאכט, פינסטערע א איז ארום און רונד אז
 מאכט, די און מוט דער פערלוירען: איז אלץ אז

 געהן, נישט קיינעם צו ברודער, דיר, איך ראט דאן
 אדיין, בלייבען צו ברודער, דיר, איך ראט דאן

שטיין! א פון ווי אס עלענד ביזט עלענד, ביזט
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ט.5נא די

 ריין, הימעל דער קלאר, איז לופט די
 חך מיט פול און שטיל איז נאכט די
 קליין, און גרוים פיבקלען שטערן די

 מירמעלשטיין פון אוים ווייזט וועג דער
 שעתן, און רייך לבנה די און
עלפאנד-ביין... פון אויסגעטאקט ווי
 שעהן איז וועלט דיין גאט! שטארקער א,
 קרוין קייזערס אין בריליאנט א ווי
 שטיין, א פון ווי זוהן, דיין איך, און
אליין. און עלענד ארעם, איך בין

מתים, לעבעדיגע צר

פאפוסעם שמות, מזוזות, פסול׳ע
דבורים! אהן קריכט ארון, הינטער קריכט

קדושות, און פיוט אויף נוסחאות נייע
 סדורים, נייע פון נוסחאות נייע

 מנינים אלע אין קלינגען און ברומען
חזנים. נייע און סדורים נייע

 הושענות, אלטע די צו אחין זשע קריכט
טענות. אהן געה^ריג, ווי שטארבט און זיך לעגט
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 נאכט און טאג דיין זיין זאל געבענשט געבענשט,
פליגעל. אדלערישע מיט טויב יונגע מיין

 זיגעל דיין מיט פערזיגעלט הארץ מיין האסט דו
פראכט. דיין מיט בעצויבערט גייסט מיין האסט דו

 געבראכט, מיר פריהלינג דעם זיך מיט האסט דו
 מעטאלען, איידעלסטע פון קירכען־קלאנג קול-א דיין

 שטראהלען׳ ווי זיך צושיטען פייער־האר די
מאכט. מיט פול איז בליק יונגער דרייסטער דיין

געדאנקען. און בילדער מיס רייך איז גייסט דיין
 ברעגען די נישט נאך פערפלייצט לעבענס־לוסט דיין
אויגען. דיינע פון בליק דער נאך איז קלאר און

 דאנקק, מיר וועסט דו און קומען וועט צייט א
 וועגען, פרייע אנגעצייכענט האב איך וואס
רעגענבויגען. דיין פון פארבען אליי פ£ר
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יא£© לייב ארן רירה5 ^געווידמעם

א

 יאהרען טויזענדער שוין
 דארן אונזער ס׳ברענט ווי

 צארן און צער אין
פערברענט. נישט ווערט און

 גלות צו גלות פון
 קללות, און טרעהרען דורך
 מפלות בייזע דורך

—הענד, גוי׳שע פון

 געלאפען, געפלויגען,
 וואפען, אהן חייל, אהן
 האפען, אהן און הילף אהן
לענד. אהן און ריק $הן

אומה ונד נע א
 שטומע א שוואכע, א

 מהומה יעדער ביי
 פערלענדט נישט שיער ווער
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 גדולים, די הערשער, די
 ערלים, שטארקע די

 צלם מיט׳ן פאראוים
געשענדט. און געברענט

 ן,5יא אונז אויף געלעגט
 ,פערקראכען געשריען:

שכן ברודיגער א
ווענד... פיער מייגע אין

ב

 זעלטען נאר זיך טרעפט וואס וואונדער, א פלוצלונג און
 וועלטען, מעכטיגע פון בשורה א זיך טראגט עם

 געצעלטען, דיינע צו זיך! ערוואך ,ישראל,
פערזייהט! ווערען וועט נחלה ,דיין

 פרייטען, דעם גלות יודישען פון שטח אין
 טרומפייטען, שאלען און פאהנען פלאטערן עם
 קייטען, די גלות פון פלאצען אן הויבען עס

גרייט. אויפלעבען צום איו פאלק א

ווייטען, פון נאהענט, פון יודען זיך ציהען עם
 זייטען, פיער אלע פון חלוצים איילען עם

 צייטען, ביבלישע מיט ווידער צונויפקניפען
קייט! גאלדענע יודישע די

ג

חלומות נ$ר געוועזען אנפאנג אין זענען עס
מקואות, הייליבע פון טהאטען, העלרישע פון
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 תפילות, אויסגעוועבט זיך חלומות פון האבען עם
קהילות. יודישע טויזענדער פון תפילות

 טרעהרען, אין תפילות די האבען זיך צוגאסען
שטערען. לויטערע ווי צארטע, און קלארע אין

 פערלאנגען געשאפען טרעהרען די האבען עם
פערגאנגען. זיינען וואס צייטען, אויפלעבען צו

 ווילען, א פערלאנגען האבען אויסגעשמידט
צילען. ריזיגע ווייט־גרייכענדע, זיך שטעלט וואס

 בעשאפען, וואו־דער וועט ווילען מעכטיגער א
שקלאפען! נעכטיגע די העלדען פאר ט׳מאכען ער

1920 :3/7



אינהאלט
*1 
באגד אכטק

אבטיילוע ערשטע

הוטארעפקען
זייט

..........................................................................................(1904) אשמדאי
.............................................................וועלט יענער פון בריף
................................................................פסח״ של ,הגדה זייער

אכטיילמג צווייטע
לידער

........................................ים־צוים צושמעטערטער דזגר
..............................................................................וויג־ליד

.........................................................................מוטערס די
..........................................................קבר דער

135
145
147
148



....................................מוטער מיין
 . קאטארזשניקעס פון ליד

...............................סלושא־א-י
................................שבועה די

. . ים זאלציגען אין
. גייסט זיין קלאגט ורעמען אויף
............................... ליד מיין
................................שניידער דער

..................................... עלענד
..................................... נאכט די
. . . מתים לעבעדיגע די צו
* * • • . • 

...............................ליד נייע דאס

זייש

149
151
152

54 1
155
158
165
164
166
167
9

168
169


